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’t Vaartje nr. 15                                              december 2016 

Welkom bij ’t Vaartje,  
het Vlaardingse katern bij Kerk aan de Waterweg. 
 
We zitten in de donkere dagen voor Kerst. 
In de Advent steken we elke zondag een kaars aan, zodat 
het licht kan groeien. 
De Pax Christikerk en de H.Lucaskerk nodigen u uit om 
de vieringen in de Advent en met Kerstmis mee te vieren. 
Voor alle lezers: een goede voorbereiding, een mooi gezegend 
Kerstfeest en een voorspoedig 2017.   

        
In dit katern onder andere:  

 Kerkbalans 2017 

 Solidaridad 

 Lief en leed en de intenties      
Redactieadres ‘t Vaartje: E-mail  secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl 
Het volgende Vaartje verschijnt eind februari 2017. 
 

 

mailto:secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl
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“ Mijn kerk verbindt “  

2017 
         

We gaan het jaar 2016 afsluiten met de adventsvieringen,   
kerstvieringen, levende kerststal en het oudejaarsfeest. En dan 
beginnen we op 1 januari met een heel nieuw jaar 2017. Het nieuwe jaar 
starten we meestal gewoontegetrouw met goede voornemens. Wellicht 
kunt u dit keer ook de kerk bij uw goede voornemens voor het jaar 2017 
betrekken.  

 
Op zaterdag 21 januari start namelijk de actie kerkbalans. U zal er aan 
herinnerd worden door het luiden van de kerkklokken op die dag. 
En in de daarop volgende weken wordt u door onze wijkcontact-
personen benaderd met het informatiepakket over de actie. 
In het informatie pakket zit een inschrijfformulier. Mag ik u vragen om 
bij het invullen van uw toezegging van uw geldelijke steun voor 2017  
het volgende in overweging te nemen:  

 
Zowel het bisdom Rotterdam als mede ons parochiebestuur maken zich 
zorgen over de financiële toekomst van onze kerk. Ook de kerk kan niet 
voortbestaan zonder te beschikken over voldoende geldelijke middelen. 
Op allerlei manieren wordt er juist nu aandacht gevraagd van u om uw 
kerk financieel voldoende te steunen. 

 
Ik spreek daarom de hoop uit dat bij het ophalen en/of insturen van uw 
inschrijfformulier “kerkbalans 2017” het resultaat zodanig zal zijn dat de 
zorgen van het bisdom en het parochiebestuur zullen zijn weggenomen. 
Ook namens de werkgroep ledenadministratie en kerkbalans wens ik u 
allen een zalig Kerstfeest en een gezond 2017. 

 
Beheercommissie deelgemeenschap Willibrord, 

 
Jan van Adrichem. 
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SOLIDARIDAD IN ACTIE 
 
In de adventsperiode vraagt Solidaridad steun voor suikerrietkappers in 
El Salvador en Nicaragua. Als suikerriet op een duurzame manier wordt 
geproduceerd, kan de opbrengst de levens van duizenden mensen in El 
Salvador en Nicaragua verbeteren. Suikerrietkappers hebben recht op 
veilige arbeidsomstandigheden. 
Suikerrietkappers werken in oogstperiodes 6 à 7 dagen per week 
keihard in de brandende zon. Omdat zij voor hun levensonderhoud 
afhankelijk zijn van het schamele stukloon nemen ze nauwelijks tijd voor 
rust- en drinkpauzes. Het gebrek aan rust, schaduw en voldoende 
schoon drinkwater leidt bij velen tot chronisch nierfalen. 
 
Met eenvoudige maatregelen als voldoende schoon drinkwater, pauzes, 
schaduw en efficiëntere kaptechnieken kunnen we de suikerrietkappers 
weer een toekomst bieden.  
Suiker zou voor niemand een bittere bijsmaak moeten hebben!  
 

Solidaridad kan niet zonder u, helpt u mee? 

 
Op de flyer bijgesloten bij ’t Vaartje leest u er meer over en in de hal van 
de kerk / op het kerkplein kunt u  de geldenvelopjes gevuld inleveren. 
 
Tijdens de vieringen in de advent wordt wekelijks over Solidaridad 
verteld, en we roepen daarbij ook op de wereldwinkel te steunen.  
Wij vragen u in de vier weken voor Kerstmis de wereldwinkel te 
bezoeken.  

Hoogstraat 26    

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

De wereldwinkel kan niet zonder u, helpt u mee? 
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SCHRIJF ZE VRIJ!!! 

Door de pen als wapen te gebruiken is Amnesty  
groot geworden. Dat het nog steeds een effectief  
wapen is blijkt uit het resultaat van vorig jaar.  
Van de 10 mensen zijn er inmiddels 5 vrij. Dat is  
niet alleen het resultaat vanuit Vlaardingen, want op deze dag wordt er in 
heel Nederland geschreven, maar ook in veel andere landen. Samen 
staan we sterk. We kunnen het niet alleen, helpt u mee? Van 11.00 tot 
18.00 uur bent u van harte welkom en de voorbeeldbrieven liggen op u 
te wachten. Een kaart sturen naar de betrokkenen zelf kan ook. 
 
We schrijven voor mensen, waarvan hun rechten geschonden worden 
b.v. een advocaat kan haar werk niet doen, een inheems volk in 
Canada moet vanwege de aanleg van een stuwdam van hun land 
verdwijnen enz. 
 
We beginnen de dag om 10.30 uur met een bijeenkomst samen met 
kinderen van basisschool het Spectrum bij het Monument van de 
Rechten van de Mens op de hoek Hofsingel / Julianasingel. Als 
gastspreekster is Elma Oosthoek aanwezig.  Daarna gaan we naar de 
Windwijzer. De schrijfmarathon wordt om 11.00 uur door wethouder 
Cees Oosterom geopend. Tijdens de marathon krijgen schoolkinderen 
een les in mensenrechten en kunnen zij ook zelf een brief schrijven.  
Verschillende mensen zullen muziek maken tijdens de marathon. 
Uiteraard kunt u ook de Amnestykerstkaarten, -kaarsen e.d. kopen. 
 
Het avondprogramma is ingevuld met de Argentijnse film El Clan. Na het 
tijdperk van de militaire junta weet een gezin onder bescherming van de 
overheid haar illegale praktijken van ontvoering en afpersing voort te 
zetten. Komt u ook langs om de pen op te pakken? 
 
Wanneer?                    vrijdag 9 december 
Waar?                          De Windwijzer; Schiedamseweg 95 
Hoe laat?                     tussen 11.00 en 18.00 uur 
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                      Nieuws 
            vanuit de Filippijnen 

 
Volgend jaar is het 25 jaar geleden dat de kleuterschooltjes in La Granja 
van start zijn gegaan. En ook dat we de kerkenband met La Granja zijn 
aangegaan. Het was een flinke tijd na het bewind van dictator Marcos. 
Wat overigens niet wil zeggen dat de presidenten die daarna kwamen nu 
echt een oplossing waren voor de problemen van het land.  
Maar de nieuwste president, Rodrigo Duterte spant wel de kroon! 
Je moet daarbij wel oppassen om als buitenstaander meteen een 
oordeel te vellen over deze “democratisch” verkozen president. Immers 
uiteraard  vinden de meeste Filippino’s de drugsverslaving van zo’n 3 
miljoen mensen op een totale bevolking van 90 miljoen mensen terecht 
een probleem. O.k. Maar Duterte tart wel alles door te zeggen: “Hitler 
slachtte drie miljoen joden af. Nou, er zijn hier drie miljoen 
drugsverslaafden. Ik zal die met alle plezier afslachten.” En de paus en 
Obama noemt hij hoerenzonen, VN-chef Bang Ki-moon een duivel. 
 
Er zijn op de Filippijnen inmiddels bijna 4000 mensen doodgeschoten 
omdat ze drugs zouden verhandelen of gebruiken. De 3 miljoen zijn 
ongeveer vogelvrij. De laatste prestatie van Duterte is dat oud dictator 
Marcos mag worden bijgezet op de heldenbegraafplaats in Manilla. 
Dat is het gesternte waaronder we volgend jaar het jubileum vieren. 
Vooralsnog lijkt het er niet op dat Duterte veel van zijn woorden 
terugneemt. De meeste Filippino’s nemen een wat afwachtende houding 
aan en niet onlogisch: ze hebben hem gekozen. Ze zien ook een nieuwe 
president die, zo horen we uit La Granja, niets van de traditionele 
katholieke kerk moet hebben en kijken daarbij vooral naar zijn opstelling 
t.o.v. de zeer conservatieve katholieke bisschoppen. Ze zijn ook blij dat 
Duterte vredesonderhandelingen met het National Democratic Front in 
Oslo heeft hervat. Het gaat daarbij om een gewapend conflict in het 
zuiden van de Filippijnen op het eiland Mindanao dat al dertig jaar duurt. 
Verder heeft Duterte een aantal “linkse” mensen in zijn kabinet 
opgenomen.  
Trekken wij in Nederland de absolute grens bij mensenrechten- 
schendingen. In de Filippijnse cultuur past een meer afwachtende 
houding. Wordt vervolgd…. 
 
Namens de werkgroep kerkenband La Granja/Vlaardingen, dank voor 
uw aandacht! 
 
Kees Clement, lid van de werkgroep, tel. 06 20233983     
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Gedicht 
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Project “Goud” 
 
We zitten alweer midden in het decembergevoel. Ook op school zijn dat 
bijzondere weken. Het donker, de lichtjes en de sfeervolle gezelligheid 
maken elk jaar weer indruk op iedereen. De lessen levensbeschouwing 
uit Hemel en Aarde dragen daar ook dit keer weer aan bij. Ze gaan over 
het gloedvolle onderwerp: “Goud“. 
 
Goud is kostbaar en waardevol. Dat komt natuurlijk omdat er zo weinig 
van is. Goud en rijkdom hebben alles met elkaar te maken en dat is niet 
alleen maar gezellig en mooi. Goud maakt hebberig. Het lijkt hebzucht 
op een onweerstaanbare manier aan te wakkeren. Dat gaat niet altijd 
goed. Daar zijn mooie sprookjes over, zoals Koning Midas, die wenst dat 
alles wat hij aanraakt in goud verandert en daar al snel spijt van krijgt. 
Met de kinderen verkennen we wat goud mooi en warm maakt en waar 
het koud en lelijk wordt. 
 
Goud staat voor alles wat het leven bijzonder en waardevol maakt. 
Mensen kunnen een hart van goud hebben. De beste prestatie wordt 
beloond met een gouden medaille. Ook in godsdiensten wordt goud 
gebruikt om het goddelijke en heilige te vereren. 
In oosterse kerken is een heel speciale manier ontwikkeld om heiligen te 
schilderen op houten panelen. Op deze iconen wordt veel goudverf 
gebruikt. Het geeft aan iconen een bijzondere sfeer. Het is niet de enige 
manier waarop goud binnen het christelijk geloof wordt gebruikt om het 
heilige en goddelijke te verbeelden. Het volk Israël had de Ark als teken 
van het verbond tussen God en mensen. 
 
In de Bijbel staan gedetailleerde  
omschrijvingen van de manier  
waarop goud gebruikt werd om de  
Ark te bekleden.  
Ook in andere religies is het heel  
gebruikelijk om het goddelijke  
en goud met elkaar te verbinden,  
bijvoorbeeld door gouden beeldjes. 
Zo gaan wij dit jaar met dit thema  
op weg naar Kerst. 
 
 
School de Hoeksteen. 
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 Pax Christikerk 

11.00 uur (zo.) 
 

H. Lucaskerk  
9.30 uur (zo.) 

Zo 04 dec. 

2e zondag v.d. 

Advent   

Eucharistie E. Clarenbeek 

Koor: Liriko 

Kinderwoorddienst / 10 + 

Adventactie Solidaridad met 

deurcollecte 

Woord- en communieviering  

C. Koeleman 

Samenzang 

Wereldwinkel 

Zo 11 dec. 

3e zondag v.d. 

Advent 

Eucharistie H. Egging 

Samenzang 

Kinderwoorddienst / 10 + 

Deurcollecte La Granja 

Woord- en communieviering 

parochiaan 

Koor: Willibrordkoor 

Adventactie Solidaridad  

met deurcollecte 

Zo 18 dec. 

4e zondag v.d. 

Advent 

Woord- en communieviering 3D 

Samenzang 

Kinderwoorddienst / 10 + 

Eucharistie Ch. Duynstee 

Samenzang 

Za 24 dec. 

Kerstavond 

19.00 uur eucharistie Ch. Duynstee 

Gezinsviering met koor Okido 

 

22.00 uur Woord- en 

communieviering 

C. Koeleman 

Koor: Liriko 

Alle vieringen: deurcollecte pater 

Erdhuizen 

19.30 uur Woord- en 

communieviering  

C. Koeleman 

Koor: Willibrordkoor 

 

22.00 uur Eucharistie E. Clarenbeek 

Koor: The Balance 

Alle vieringen: deurcollecte pater 

Erdhuizen 

Zo 25 dec. 

1e Kerstdag 

Eucharistie Ch. Duynstee 

Koor: Impuls 

deurcollecte pater Erdhuizen 

Eucharistie Ch. Duynstee 

Koor: Willibrordkoor 

deurcollecte pater Erdhuizen 

Ma. 26 dec. 

2e Kerstdag 

Geen viering Geen viering 

Zo 01 jan 2017 Eucharistie E. Clarenbeek 

Samenzang 

Eucharistie H. Egging 

Samenzang 

Zo  08 jan 

 

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD 

Koor: alle koren o.l.v. Liriko 

Kinderwoorddienst / 10 + 

Nieuwjaarsreceptie 

Deurcollecte werelddiaconie 

in eigen stad 

Woord- en communieviering  

C. Koeleman 

Koor: Willibrordkoor 

Deurcollecte werelddiaconie  

in eigen stad 

Wereldwinkel 

Zo 15 jan. 

 

Eucharistie Ch. Duynstee 

Samenzang 

Deurcollecte La Granja 

Eucharistie Ch. Duynstee 

Samenzang 

Zo 22 jan. 

 

Woord- en Communieviering 3D 

Gezinsviering met koor Okido 

Eucharistie Ch. Duynstee 

Oecumenische viering 

Koor van de Bethelkerk 

 

Vieringenrooster dg Willibrord dec 2016 t/m febr 2017 
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Vieringenrooster (vervolg) 
 

 Pax Christikerk 
11.00 uur (zo.) 

 

H. Lucaskerk  
9.30 uur (zo.) 

Zo 29 jan. Woord- en communieviering  

C. Koeleman 

Samenzang 

Kinderwoorddienst / 10 + 

Deurcollecte PCI 

Woord- en communieviering 

parochiaan 

Samenzang 

Deurcollecte PCI 

19.00 uur Taizéviering  

in de Bethelkerk 

Zo 05 febr. Eucharistie Ch. Duynstee 

Koor: Liriko 

Deurcollecte La Granja 

Woord- en communieviering  

C. Koeleman 

Kinderkoor Okido 

Voorstellen eerste Communicantjes 

Wereldwinkel 

Zo 12 febr. 

 

Eucharistie H. Egging 

Koor: Impuls 

Eucharistie E. Clarenbeek 

Koor: Willibrordkoor 

Zo 19 febr. 

 

Woord- en communieviering  

L. Meijer 

Samenzang 

Woord- en communieviering 

parochiaan 

The Balance 

Zo 26 febr. 

 

Woord- en communieviering 3D 

Samenzang 

Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD 

Koor: Willibrordkoor 

13.00 uur dopen 
 

 
 
 
 
                 

Vieringen op andere locaties 
 

De Meerpaal    Zaterdag 17 december 2016 om 18.00 uur.  
 24 december 2016 om 19.00 uur: kerstviering. 

 
Het Zonnehuis        Dinsdag om 10.30 uur op de volgende data: 
    20 december 2016: kerstviering. 
    10 en 24 januari en 14 en 28 februari 2017. 
 
Soenda                    Woensdag 14 december 2016 om 15.00 uur. 

 Woensdag 22 februari 2017    om 16.00 uur. 
 
Vlietlandziekenhuis  Zondag om 9.30 uur 
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Kinderwoorddienst en 10+groep 
 

Alle kinderen worden uitgenodigd om weer 
deel te nemen aan de kinderwoorddienst of de 10+ groep. 

 
Op de volgende data zijn jullie welkom: 
Zondag   4 december 2016   2

e
 zondag v.d. Advent 

Zondag 11 december 2016   3
e
 zondag v.d. Advent 

Zondag 18 december 2016   4
e
 zondag v.d. Advent 

Zondag   8 januari 2017 
Zondag 29 januari 2017 
 

Tot dan! 
 

 
 

Gerardus Kalender 2017 
 

Zoekt u nog een aardigheidje voor bijvoorbeeld de kerst 
denkt u dan eens aan de Gerarduskalender 

Iedere dag nieuwe wetenswaardigheden, 
raadsels of grapjes en vaak hele rake spreuken. 

Van harte aanbevolen 
 

Verkrijgbaar: 
Na de viering in de H.Lucaskerk bij 
de heer Piet van Mil, tel. 4352954 

 

Gezinsvieringen 
 
In de Pax Christikerk zijn de kinderen  
met hun ouders welkom in de gezinsvieringen op: 
 
Kerstavond 24 december om 19.00 uur. 
Op zondag 22 januari om 11.00 uur. 
 
Kinderkoor Okido zal in deze vieringen zingen.   
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EERSTE COMMUNIE 2017 
 

In de Goede Herder parochie zal, bij voldoende aanmeldingen, op 
zondag 11 juni 2017 de Eerste Communie worden gevierd in de  
H. Lucaskerk te Vlaardingen. De inschrijving sluit op 23 december 2016. 
Sinds 2015 werken de eerste communiegroep van de Pax Christikerk/ 
H. Lucas kerk en de Jacobuskerk samen. 
Evenals voorgaande jaren houden we een aantal ouderavonden. Voor 
de kinderen worden voorbereidingsochtenden en een oefenmiddag 
gehouden. Data en plaats van de ouderavonden en kinderochtenden 
zullen nader bekend gemaakt worden. 
Hiernaast zijn er nog speciale activiteiten waar de kinderen aan 
deelnemen. 
 

U kunt uw kind(eren) aanmelden door onderstaand strookje in te vullen 
en op te sturen naar Petra Verheezen, Duizendguldenkruid 118,  
3137 WB Vlaardingen.  
Ook kunt u zich aanmelden via onderstaand e-mail adres. 
 

Als uw kind in het buitenland zijn/haar Eerste Communie gaat doen, 
maar wel de voorbereiding in Vlaardingen mee wil maken, kunt U dit bij 
aanmelding opgeven. 
 

Namens de werkgroep Eerste Communie Petra Verheezen,  
e-mail p.verheezen@chello.nl tel.nr. 010 4712734 / 06 48673148 
 

 
De ouder(s) van: 
 
Naam kind : 
Namen ouders: 
 
Adres  :      Postcode: 
 
Geb. Datum : 
 
Telefoon  :      Mobiel: 
 
e-mail  : 
 
School  :      Doopdatum: 
         Doopkerk    : 
 
Melden hun kind(eren) aan voor de Eerste Communie 

mailto:p.verheezen@chello.nl
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Voor alle lezers: 
 

              

Opbrengst collectes La Granja 
 
De opbrengst van de collectes voor La Granja was op: 
 
4 september   € 123,55;  
2 oktober   € 183,20 en  
13 november  € 101,55 
 
Namens de kinderen van de schooltjes heel erg bedankt 
voor uw bijdrage.   
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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 14.00 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 

 

 
 
 
 

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

kerken)            
  

            
 

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 

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