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’t Vaartje nr. 12                                                     Maart 2016 

Welkom bij ’t Vaartje,  
het Vlaardingse katern bij Kerk aan de Waterweg. 
 
Het Vaartje no.12 voor het voorjaar van 2016 staat vol 
informatie voor de Willibrord-deelgemeenschap:  
de H. Lucaskerk en de Pax Christikerk. 
De vieringen, ook voor de Goede Week en Pasen zijn weer 
in het midden van dit blad te vinden. 
Wij wensen alle lezers een goede vastentijd en een  
mooi Paasfeest toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In dit katern onder andere: 
 
 Nieuws van de pastoraatsgroepen 

 Eerste H. Communie 

 100 vieringen verzorgd door 3D 

 Lief en leed en de intenties 
 
Redactieadres ‘t Vaartje: E-mail  secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl 
 

 

 

mailto:secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl
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Van de Pastoraatsgroepen 
 

Als u het nieuwe parochieblad en Vaartje krijgt zijn we ongeveer halverwege 
de vastentijd. De invulling van de vastentijd, verschuift langzaam van minder 
en soberder eten naar iets extra’s doen voor onze naaste en bezinning. 
Beseffen dat veel mensen hier in Nederland en Vlaardingen het goed hebben 
en wij in de wereld bij de 5 rijkste landen horen. Maar ook weten dat er 
mensen bij ons in de wijk wonen, die afhankelijk zijn van de Voedselbank en 
noodgedwongen spullen moeten kopen bij ’t Goed. Het is gelukkig meer 
geaccepteerd om niet perse alles nieuw te kopen, niet meer noodzakelijk de 
nieuwste telefoon, als die oude het nog goed doet. Ook voor een duurzame 
samenleving is weggooien zonde en zijn 2e hands spullen een prima 
alternatief. 
Met name onze naaste dichtbij zijn vaak mensen die op de Voedselbank zijn 
aangewezen en zij die huis en haard hebben moeten verlaten om hier een 
veilig heenkomen te zoeken. De beelden op televisie spreken boekdelen: in 
puin geschoten huizen, voedseldroppings omdat mensen anders omkomen 
van de honger, mensen die als slaaf gebruikt worden, …. 
  
Wij doen een dringende oproep om te geven aan de Vastenaktie in de 
bussen op het kerkplein. Hier helpt u de mensen in Uganda beter om te 
kunnen gaan met lange periodes van droogte, gevolgd door grote periodes 
van regen én vluchtelingenwerk hier in de eigen regio.  Deponeer dan ook 
voor de voedselbank een pak rijst, bonen of andere houdbare levensmiddelen 
in de mand vóór in de kerk of in de hal van de kerk. 
Ook dit jaar wordt er in de parochie een vasten-estafette gehouden. Kijk eens 
of ‘n activiteit in een van de andere deelgemeenschappen kunt bezoeken. In 
Kerk aan de Waterweg kunt u hier meer over lezen. Dit jaar wordt er ook een 
Pelgrimstocht Vastenaktie gehouden. Van 17 tot en met 19 maart lopen 
hopelijk velen mee. Meer informatie kunt u vinden in de folders die in de hal 
van de kerk liggen of op de web-site van onze Deelgemeenschap. 
 
Om alvast in uw agenda te noteren: Geloofsverdieping en vieren komen 
samen op de ZONDAG-PLUS. 19 juni a.s. wordt de eerste van de twee 
georganiseerd. Deelnemers aan de vorige ZONDAG-PLUS waren heel 
enthousiast, dus kom en ervaar het zelf!  
Er wordt al volop gewerkt aan de invulling van de komende Zondag-Plus. In 
het volgende ’t Vaartje vertellen we er meer over. 
 
Wij wensen u een goede en bewustvolle  
vastentijd als voorbereiding op de Goede Week  
en Pasen. Dit zal bij kunnen dragen  
aan een echt Paasfeest van de opgestane Heer. 
 
Elly Barendregt en Paul Snoeren 
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Wisselingen in de Pastoraatsgroepen 

U herinnert zich vast nog de actie die we hielden voor de werving van nieuwe 
vrijwilligers. We zijn blij dat deze actie u niet onberoerd heeft gelaten. Deze 
keer willen we u de wisselingen in de Pastoraatsgroepen van de 
deelgemeenschap Willibrord melden. 
 
In de pastoraatsgroep van de H. Lucas zijn er gesprekken met mogelijke 
kandidaten voor Diaconie en notulen maken. Op dit moment beheert Paul 
Snoeren de portefeuille Diaconie. Dit combineert hij met het coördinatorschap 
van de pastoraatsgroep van de H. Lucas.  
 
De nieuwe notulist neemt deze functie dan over van Berthe de Leede, zij 
heeft er vele jaren voor gezorgd dat de notulen van de vergaderingen prima 
in orde waren. Berthe blijft lid van de pastoraatsgroep en zal met haar 
talenten een waardevolle inbreng blijven leveren. Corrie Leenders verlaat de 
pastoraatsgroep, zij blijft wel  actief op het secretariaat van de H. Lucaskerk. 
Veel dank voor alle inbreng die Corrie in de pastoraatsgroep had. 
 
Ook in de pastoraatsgroep van de Pax Christikerk zijn wijzigingen. Een nieuw 
gezicht is Petra Verheezen. Petra is lid van de pastoraatsgroep, de komende 
periode nemen we de tijd om te kijken welke specifieke taak Petra zal gaan 
vervullen.  
 
In de pastoraatsgroep van de Pax zijn er nog meer wisselingen. Na heel veel 
jaren heeft Adrie v.d. Steen haar functie als coördinator van het Liturgisch 
Beraad en portefeuillehouder Liturgie in de pastoraatsgroep vanwege 
persoonlijke omstandigheden neergelegd. Dat was geen makkelijke 
beslissing voor Adrie. Punctueel en met veel inzet heeft zij haar taak verricht. 
Achter de schermen kostte dat veel tijd en energie, iets wat we niet altijd in de 
gaten hebben. Alles liep op rolletjes dankzij de inzet van Adrie. Daar zijn we 
haar heel dankbaar voor.  
 
Vooralsnog zal Jan Barendregt de taak van Adrie overnemen. Hij heeft tot op 
heden de portefeuille algemene zaken onder zich gehad, ook zorgde hij dat 
de notulen altijd punctueel in orde waren. Naast de portefeuille liturgie blijft 
Jan ook de contacten met de RK scholen in Holy onderhouden.  
 
Nog een wisseling. Anne van der Horst is van “stoel” gewisseld. Jarenlang 
was zij de coördinator van de pastoraatsgroep van de Pax Christikerk. Anne 
heeft deze taak vele jaren met veel verve en enthousiasme gedaan. In het 
afgelopen jaar heeft Anne te kennen gegeven dat zij graag een andere taak 
in de pastoraatsgroep wilde gaan vervullen. Zij neemt de portefeuille 
algemene zaken op zich. Ook zal Anne regelmatig werkzaam zijn op het 
secretariaat van de Pax Christikerk. 
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Anne we verliezen je niet uit het oog, want je blijft binnen de pastoraatsgroep, 
maar ook jou willen we hartelijk dank zeggen voor alles wat je binnen jouw 
taak als coördinator voor onze deelgemeenschap hebt betekend. 
Elly Barendregt neemt vooralsnog de taak van Anne over. 
Nogmaals dank voor iedereen die vertrekt of van stoel wisselt en veel succes 
voor alle mensen die een nieuwe of andere taak op zich nemen. 
 
De coördinatoren van beide pastoraatsgroepen.    
 
 

 

 

Brief Willibrordkoor 

Graag zou ik met dit schrijven het Willibrordkoor willen bedanken voor het 
zingen tijdens de Kerstviering in de Meerpaal. De mensen hebben we daar 
een groot plezier mee gedaan. Er was zelfs een mevrouw die een gedicht 
voordroeg. En Pastor de Lange hield een mooie preek. 

Daarna zongen de koorleden in de Lucaskerk in de Kerstnacht. Daar zongen 
ze de mooie mis in C van Anton Bruckner met Nel de Heer prachtig spelend 
aan het orgel. De bezoekers zongen het Stille Nacht van de componist 
Gruber zo ingetogen. Dat doet een zangershart goed. 

Op Kerst-morgen waren ze weer paraat om met pater Avin in de mis te 
zingen. Er werd ingespeeld door Nel op de wens van pater Avin om de 
geloofsbelijdenis te zingen. We zongen met elkaar Midden in de Winternacht. 
En het refrein in canon. Om dat contact met de mensen te hebben dat vind ik 
bijzonder. Daar dank ik u voor! 

Op zondag na Kerst zong het Willibrordkoor met Pastor Charles Duijnstee.  
We kregen uitleg over hoeveel Kerstdagen er wel zijn tot aan het nieuwe jaar 
toe. Eén octaaf. (8) Afijn dit was een Kerst om nooit te vergeten en zo gaan 
we met z'n allen een fijn nieuw jaar tegemoet met veel zangplezier!! 

Dus ik mag u zeggen: “petje af koorleden van het Willibrordkoor voor deze 
grote inzet”! 

Met vriendelijke groeten, 

De Dirigente, Lia Schlärmann 
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Nieuws vanuit de kerkenband met La Granja 
 
Al jaren lang worden de activiteiten rond de kerkenband verzorgd door een 
klein groepje mensen vanuit de parochie, maar ook van daar buiten en zelfs 
door een echtpaar van buiten Vlaardingen dat ooit een half jaar in La Granja 
heeft gewoond. Een vaste steun en toeverlaat die vanaf het allereerste begin 
bij de band was betrokken, is Corrie Giese. Zij wil nu graag plaats maken 
voor een ander…..maar dan moet die ander natuurlijk wel komen. Kortom ik 
wil graag van de gelegenheid gebruik maken voor een oproep. Wij, de 
kerkenbandgroep, is een leuke club mensen; we vergaderen zo’n zes keer 
per jaar en de totale tijdbelasting is dus beperkt. Wat wij doen? Zorgen voor 
de contacten met La Granja, jaarlijks een themadienst voorbereiden en de 
speciale collectes voor La Granja houden. Dat is het wel zo ongeveer. 
Ik zou het heel fijn vinden als iemand mij belt. En…u mag ook best een keer 
mee draaien, en kennis maken zonder dat u zich gelijk verplicht  
mee te gaan doen. 
 
En dan Corrie. Als u in de Pax kerkt, kwam u letterlijk en figuurlijk niet om 
haar heen. Want als Liriko zong, stond zij steevast bij de deur met een 
mandje waarin u uw bijdrage voor de schooltjes in La Granja kon geven. Op 
deze plaats wil ik Corrie namens ons allen en zeker ook namens de mensen 
in La Granja heel hartelijk danken voor deze jarenlange inzet. 
Tja, en hoe gaat het verder in La Granja met de schooltjes? Goed, dat maken 
we tenminste op uit de berichten die Irene ons regelmatig stuurt. Zestien 
onderwijzeressen waarvan er drie al meer dan tien jaar aan de schooltjes zijn 
verbonden. Drie andere onderwijzeressen zijn zelf ooit leerling geweest aan 
de schooltjes, officieel de St. Vincent Ferrer Community School. 
Het hoofd van de school is Marilou Blase, die dankzij de steun vanuit 
Vlaardingen, een officiële lerarenopleiding heeft kunnen volgen. 
De gemeente La Carlota, waaronder La Granja valt, heeft de school officieel 
benoemd tot “kindvriendelijke school”. Wat dat precies betekent is niet 
helemaal duidelijk, maar zelf ervaren ze het als een opsteker zoals ze 
schrijven. 
 
Als u op facebook zit, dan kunt u de school ook volgen. Het adres is 
https://www.facebook.com/St.VincentFerrerCommunitySchool/?fref=nf 
Er staan leuke foto’s op, maar ook filmpjes van schoolfeesten. Bijvoorbeeld 
van de speciale schooldagen op 16 en 17 februari jl. 
 
Namens de werkgroep kerkenband La Granja/Vlaardingen, dank voor uw 
betrokkenheid! 
Kees Clement, lid van de werkgroep,  
tel. 4345507 

 

 

https://www.facebook.com/St.VincentFerrerCommunitySchool/?fref=nf


6 

Eerste H. Communie 
 

Op 14 februari j.l. werden in een viering in de H.Jacobus en Martinuskerk 
in Schiedam de eerste communicanten voorgesteld uit Schiedam en 
Vlaardingen. 
Op zondag 22 mei om 11.00 uur zal in dezelfde kerk de viering zijn waarin 
deze kinderen de eerste H. Communie ontvangen. 
Wij wensen hen een goede voorbereidingstijd en een mooi feest toe 
op 22 mei. 
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Project “bang” 
 
Monsters onder je bed, spinnen, ruzie of rekensommen: ook in een 
kinderleven zijn er genoeg redenen om bang te zijn. Hoe jong je ook bent, 
iedereen weet hoe het voelt om bang te zijn. In onze lessen van Hemel en 
Aarde hebben we het de komende weken over bang zijn. Over hoe het voelt 
en hoe je met bang zijn kunt omgaan. 
 
In de levensbeschouwelijke tradities en godsdiensten bestaan veel verhalen 
over mensen die bang zijn en hoe ze daarmee omgaan. Bijna alle 
godsdiensten kennen rituelen of verhalen om je angst te bezweren of te 
overwinnen. Je kunt eigenlijk niet voorkomen dat je bang wordt, dat wordt 
iedereen. Maar je kunt wel leren om goed met je angst om te gaan. 
Godsdienst en levensbeschouwing  kunnen daarbij helpen. 
 
In de lessen gaat het b.v. over het aansteken van kaarsen. Met dat ritueel 
dragen we onze zorgen op aan God of aan een heilige, staan we stil bij iets 
waar we bang voor zijn of dat ons verdriet doet. Het helpt vaak om hoop en 
vertrouwen te voelen en het kan onze angst en zorgen verminderen. 
Andere lessen gaan b.v. over Sint Joris, die zijn angst overwint en de draak 
verslaat. Over de profeet Jesaja, die ondanks zijn eigen angst voor oorlog de 
vrede predikt. Over een amulet die je beschermt, waardoor je niet meer bang 
hoeft te zijn. Over ademhalingsoefeningen die maken dat je je rustig en 
minder bang voelt. 
 
We gaan kinderen natuurlijk niet bang maken. We laten ze juist zien dat 
iedereen weleens bang is en dat je daar heel goed mee kunt omgaan. Je 
bent altijd zelf groter dan je angst. In de middenbouw vertellen wij het 
sprookje van Grimm, over een jongen die nergens bang voor is. Hij durft 
alles, trouwt uiteindelijk met een prinses, maar het is zo’n koele kikker dat het 
niet 
leuk meer is. 
 
Nooit meer bang zijn, dat wil je niet.  
Maar altijd bang zijn, dat moet ook niet.  
De komende weken gaan we met de kinderen deze  
levenskunst verkennen.  
Ook dat hoort bij opgroeien en groter worden en  
Daar helpen wij de kinderen graag bij.  
Daar zijn we niet bang voor. 
                        
School De Hoeksteen. 
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Vieringenrooster dg Willibrord maart t/m mei 2016 

versie: 12-02-2016 
 Pax Christikerk 

11.00 uur (zo.) 
 

H. Lucaskerk  
9.30 uur (zo.) 

Zo 06 mrt 
4e zondag in de 
veertigdagentijd 

Eucharistie E. Clarenbeek 
Koor: Impuls 
Wereldwinkel 

Woord- en communieviering T. v.d. Meer 
samenzang 
Wereldwinkel 

Zo 13 mrt 
5e zondag in de 
veertigdagentijd 

Anders-dan-Anders viering 
H. Egging 
Combo o.l.v. Ruud Halkes 

Eucharistie E. Clarenbeek 
Willibrordkoor 

Zo 20 mrt 
Palmzondag 

Eucharistie E. Clarenbeek  
Koor: Liriko 
Kinderwoorddienst /10+ 
Wereldwinkel 

Woord-en communieviering C. Koeleman 
Samenzang 

Ma. 21 mrt 
Boeteviering 

19.30 uur C. Koeleman 
Samenzang 

-- 

 Do. 24 mrt 
Witte Donderdag 

19.30 uur Eucharistie E. Clarenbeek 
Koor: Liriko 
Kerkcollecte: ziekenwerk/Zonnehuis 

Viering in de Pax Christikerk  
H. Lucaskerk gesloten 
 

Vrij. 25 mrt 
Goede Vrijdag 

15.00 uur Kruiswegviering  
Werkgroep 3D 
Koor: Impuls 
19.30 uur 
Viering in de H.Lucaskerk 
Pax Christikerk gesloten 

15.00 uur Kruiswegviering C. Siebel 
samenzang 
19.30 uur  
E. Clarenbeek 
Willibrordkoor 

Za 26 mrt 
Stille Zaterdag 

19.00 uur C. Koeleman 
gezinsviering voor de hele parochie 
Koor: Okido 
Deurcollecte voor La Granja 
Paaswake in de H. Lucaskerk 

21.30 uur Paaswake 
Eucharistie E. Clarenbeek 
Koor: The Balance 
Deurcollecte voor La Granja 
 

Zo 27 mrt 
Eerste Paasdag 

Eucharistie Ch. Duynstee 
Koor: Impuls 
Deurcollecte voor La Granja 

Eucharistie Ch. Duynstee 
Willibrordkoor 
Deurcollecte voor La Granja 

Ma 28 mrt 
Tweede Paasdag 

Geen viering Geen viering 
 

Zo 03 april 
Beloken Pasen 

Woord- en  communieviering 
werkgroep 3D 
Koor: Liriko met deurcollecte  
La Granja 
Amnesty 

Eucharistie H. Egging 
Samenzang 
Wereldwinkel 

Zo  10 april 
 

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD 
Samenzang 
Kinderwoorddienst /10+ 

Eucharistie E. Clarenbeek 
Willibrordkoor 
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versie: 12-02-2016 
 Pax Christikerk 

11.00 uur (zo.) 
 

H. Lucaskerk  
9.30 uur (zo.) 

Za 16 april Goede Herder Patroonsfeest  
in de Andreas, Petrus en Pauluskerk, 
Maassluis 

Goede Herder Patroonsfeest  
in de Andreas, Petrus en Pauluskerk, 
Maassluis 

Zo 17 april 
 

Eucharistie H. Egging 
Gezinsviering met koor Okido 
Deurcollecte Henk Erdhuizen 
Dopen na de viering? 

Eucharistie H. Egging 
Koor: The Balance 
Deurcollecte Henk Erdhuizen 

Zo 24 april 
 

Eucharistie E. Clarenbeek 
Gemeenschappelijke ziekenzalving 
Koor: Liriko       Deurcollecte La 
Granja 

Woord- en communieviering  
werkgroep 3D 
Willibrordkoor         

Zo 01 mei Eucharistie Ch. Duynstee 
samenzang 
Kerkcollecte Ned. Missionarissen 
Amnesty 

Woord- en communieviering  
C. Koeleman 
Samenzang                               
wereldwinkel 
Kerkcollecte Ned. Missionarissen 

Do. 05 mei 
Hemelvaart 

Viering in de H.Lucaskerk 
Pax Christikerk gesloten 

Eucharistie Ch. Duynstee 
Willibrordkoor 

Zo 08 mei Eucharistie H. Egging 
Samenzang 

Eucharistie E. Clarenbeek 
Willibrordkoor 

Zo 15 mei 
Eerste 
Pinksterdag 

Woord- en communieviering  
C. Koeleman 
Pax Pinksterkoor o.l.v. Dick Nels 
Deurcollecte Pinksteractie Missie en 
Diaconie 

Eucharistie E. Clarenbeek 
Willibrordkoor 
Deurcollecte Pinksteractie Missie en 
Diaconie 

Ma 16 mei 
Tweede 
Pinksterdag 

Geen viering Geen viering 
 

Zo 22 mei Woord-en communieviering 
Werkgroep 3D 
Samenzang 

Eucharistie H. Egging 
Willibrordkoor 

Zo 29 mei Woord- en communieviering  
C. Koeleman 
Koor: Impuls 

Eucharistie E. Clarenbeek 
Koor: The Balance 

Zo 05 juni 
 

Eucharistie E. Clarenbeek 
Kerkenbandzondag met 
deurcollecte La Granja 
Koor: Liriko 
Kinderwoorddienst /10+ 

Woord- en communieviering C. Siebel 
samenzang 
wereldwinkel 
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Vieringen op andere locaties 
 

De Meerpaal    Zaterdag om 18.00 uur op de volgende data: 
    19 en 26 maart en op witte donderdag 24 maart 
18.00, 
                                   2, 16 en 30 april en 14 en 21 mei. 
 
Het Zonnehuis             Dinsdag om 10.30 uur op de volgende data: 
    15 maart, 12 en 26 april en 10 en 24 mei. 
 
Vlietlandziekenhuis   Zondag om 9.30  
 
Soenda                       Woensdag 13 april 2016 om 15.00 uur. 
      Woensdag 29 juni 2016 om 15.00 uur 
                                    (Mensen die niet in Soenda wonen  
                                    zijn ook van harte welkom bij deze vieringen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Koffietijd 
 

Op  donderdag 10 maart en 14 april om 10.00 uur wordt weer de 
koffieochtend  
voor 55 plussers in de Pax Christikerk gehouden. 
Deze ochtend wordt georganiseerd door de K.B.O., 
maar ook niet leden zijn van harte uitgenodigd. 
U bent van harte welkom aan de Reigerlaan 51. 
 
 

 
Anders-dan-Anders-viering 

op:  
Zondag 13 maart 2016 

 
Geloof en popmuziek komen weer samen in deze viering. 

Voorganger: pastor Henri Egging.  
               m.m.v. het Combo o.l.v. Ruud Halkes   

 
Het thema is: “Durf te vertrouwen” 

Pax Christikerk om 11.00 uur. 
Iedereen is van harte uitgenodigd 
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100 vieringen door 3D en ook een afscheid 
 
 
 
Vorig jaar september 
vierde 3D - de groep 
lekenvoorgangers van 
de Pax Christikerk die willen Denken, Delen en Doorgeven 
-  haar 12 ½ jarig jubileum en 3 januari 2016 hebben zij  
hun 100e viering verzorgd. Reden om even bij stil te staan. 
Margareth van der Nol, Elly Barendregt, Monique Plugge, Anne van der Horst 
en Hans Mathijssen zijn destijds op verzoek het avontuur van voorganger 
aangegaan. Na zes jaar zag Monique zich genoodzaakt er mee te stoppen. 
Na enig zoeken kwam Jan Voorbraak de groep versterken. 
Vanaf het begin geven ze enthousiast inhoud aan woord- en communie-
vieringen. Voorafgaand aan elke viering bespreken zij met elkaar eerst de 
lezingen en achtergrond informatie, waarna de twee leden die in de viering 
voorgaan, zorgen voor de verdere invulling qua teksten en liederen. De één 
maakt dan het boekje en de ander stelt een overweging samen. 
 
Vanaf het eerste uur was Hans Mathijssen een enthousiast en bevlogen lid 
van 3D. De 100e viering was echter voor hem tevens de laatste waaraan hij 
heeft meegewerkt. Om zeer persoonlijke redenen heeft hij zich 
teruggetrokken uit 3D. Met pijn in zijn hart, want hij heeft het inhoud geven 
aan vieringen altijd met heel veel plezier gedaan.  
Tijdens de voorbesprekingen had hij steeds weer een goede inbreng en 
heldere visie op wat je uit de lezingen kon halen. Door de wijze waarop Hans 
voorging in vieringen, werd hij voor veel parochianen een graag geziene en 
gehoorde voorganger. 
 
De overige voorgangers van 3D zullen hem zeker missen. Zijn vrolijkheid en 
optimisme, maar ook zijn serieuze en hedendaagse kijk op de oude bekende 
bijbel verhalen waren een waardevolle bijdrage in de groep. Daarnaast was 
Hans degene die de historie bewaakte en bijhield. In die 12 ½  jaren is Hans 
42 keer voorgegaan, waarbij hij 24 keer de overweging verzorgde. 
Alles bij elkaar redenen genoeg om hem zeer dankbaar te zijn voor zijn 
trouwe en bevlogen inzet voor onze geloofsgemeenschap. 
 
Een zeer welgemeend DANK JE WEL aan Hans en onze allerbeste wensen 
voor zijn verdere toekomst! 
 
De 3D werkgroep 
 
 

 

Werkgroep  3D  

  Denken 

  Delen 

  Doorgeven 
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Vastenactie 
                        
Alles over het project voor 2016 bij u in de buurt leest u in het blad  
“Kerk aan de Waterweg” op blz. 15 en 16. 
 
Ook wordt er een pelgrimstocht georganiseerd op 17,18 en 19 maart. 
Daarover kunt u alles vinden op blz. 11 in “Kerk aan de Waterweg”.  
Opgemerkt dient te worden, dat u ook één dag kunt meelopen. 
 
Wij willen u opmerkzaam maken op de speciale avond  
op 17 maart in de H. Lucaskerk rond het thema van de 
vastenactie  getiteld “Waterlezing”. Dit zal gaan   
over wateronderwerpen op de ontwikkelingsagenda. 
Spreker is Koos Wieriks, van het ministerie van  
infra structuur en milieu. 
 
Aanvang 19.00 uur.  
 
 
 

  
             

 

Bij dit Vaartje ontvangt u het bekende Vastenzakje. 
Daarin kunt u uw bijdrage doen en in de speciale ton in de kerk 
inleveren. 
Wilt u liever uw bijdrage via de bank overmaken dan kan dat op 
 
   IBAN nummer: NL04 INGB 0000023325 
   t.n.v. Vastenactie Maassluis, Schiedam, Vlaardingen. 
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CONTACT voor dringende 
gevallen zoals ziekenzalving, 
uitvaart etc.: Telefoondienst 
Willibrord-deelgemeenschap:  

06-29 037 132 
 

Secretariaten: 
Pax Christikerk, Reigerlaan 51 
3136 JJ Vlaardingen. T 010-474 1790 
Open: woensdag 10.00 -11.30 uur, 
vrijdag 12.00 -14.00 u. 

E-mail  secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl  
 
H. Lucaskerk, Hoogstraat 26a/b, 3131 BN Vlaardingen. Tel. 010-470 2679 
Open: donderdag 10.00 - 11.30 uur. E-mail:  secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl  

 

ING-rekeningen: NL80 INGB 0000 7897 12 t.n.v. Par de Goede Herder – Pax Christi kerk 

   NL25 INGB 0000 0902 65 t.n.v. Par de Goede Herder – H.Lucas kerk 

 

Vieringen:  zaterdag en zondag zie rooster midden in dit blad; 

In de week:  H.Lucaskerk elke dinsdag 19.00 uur rozenkransgebed 

 

Ziekenbezoek, ontvangen H.Communie:   Autodienst voor vervoer naar de kerk: 

Pax Christi: M. van der Nol, tel. 474 8007  Pax Christikerk:  Secretariaat 474 1790 

H.Lucas:  R. van Dorp, tel. 434 4106  H.Lucaskerk: mw.Kroeze 435 0747 

  J. Kroeze, tel. 435 0747 
 

PASTORAAL TEAM: 

Ch. Duynstee, pastoor, moderator team 
H. Egging, priester, rector basiliek H. Liduina 
A. Kunnekkadan, pater SVD 
K. Koeleman, pastoraal werker, teamcoördinator 
E. Barendregt-Koalsie, medewerkster pastoraal team 

 
 
 
 

          PASTORAATSGROEPEN: 
Pax Christikerk:      H.Lucaskerk: 
H. Egging (contactpastor)    H. Egging (contactpastor) 
Elly Barendregt (tijdelijk coördinator   Paul Snoeren (tijdelijk coördinator  
 en catechese voor beide kerken)    en diaconie voor beide kerken) 
Marian en Wilfried Wong-Loi-Sing (pastoraat)  Gezina van Bohemen (liturgie)  
Jan Barendregt (liturgie en contact scholen)  Harry Veugelers (alg. zaken)   
Anne van der Horst (alg. zaken)    Berthe de Leede (alg. zaken)   
Petra Verheezen (lid)      Marie-Nicole Gregory (alg. zaken) 
      
            
 

mailto:secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl
mailto:secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl
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