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’t Vaartje nr. 21                                                    Zomer 2018 

Welkom bij ’t Vaartje,  
het Vlaardingse katern bij Kerk aan de Waterweg. 
 
De zomermaanden komen eraan. 
Velen van u gaan op vakantie of genieten thuis van de zomer. 
Werkgroepen en koren doen weer nieuwe energie en inspiratie 
op om na de zomer weer aan de slag te gaan.  
Het wordt nu dan ook wat rustiger in het “kerkwerk”. 
Zo zijn de vieringen in de zomermaanden in beide kerken 
volgens een “vakantierooster”. 
Het schema van de vieringen is midden in dit blad te vinden. 
Op blz.7 leest u meer over de vieringen in de zomermaanden.   
 
Voor alle lezers: een fijne zonnige zomer gewenst. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
Redactieadres ‘t Vaartje: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl 
Het volgende Vaartje verschijnt begin september 2018. 
 

 

 

mailto:secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
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Van de pastoraatsgroep Willibrord 
 

Na een lange koude winter, werd het begin mei eindelijk lente. De 
temperatuur schoot omhoog, de bomen zijn vol blad en ook wij voelen 
ons met mooi weer vrolijker en blijer. De feestdagen liggen inmiddels 
achter ons en velen kijken nu uit naar het zomerreces.  
Tijdens de maanden juli en augustus  
gaan velen van ons op vakantie,  
ook de pastores.  
Daarom zullen we ook dit jaar weer  
op zondag samen vieren.  
In juli in de Pax Christikerk en  
in augustus in de H. Lucaskerk.  
Ook in de H. Lucaskerk is de  
aanvangstijd 11.00 uur.  
Op blz. 7 leest u / lezen jullie hier meer over.  
 
Op zondag 26 augustus komen we bijeen met alle gelovigen 
 in Vlaardingen.  
Om iedereen de gelegenheid te geven om deze Kerkterrasviering bij te 
wonen, zijn zowel de H. Lucaskerk als de Pax Christikerk  
die zondag gesloten.  
Een van de voorgangers is pastor H. Egging. Het zou fijn zijn als de 
Willibrordgemeenschap in groten getale aanwezig is. 
 
De pastoraatsgroep is de commissie Stip aan de Horizon zeer dankbaar 
voor hun inzet gedurende de afgelopen maanden. Het was voor hen een 
moeilijke en emotionele weg. Hun eindrapportage ligt nu bij het 
Parochiebestuur en het Pastoraal Team. Op blz. 3 en 4 is een 
samenvatting  te lezen van de reacties van de parochianen op de drie 
gestelde vragen. 
 
Ook willen wij alle andere vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet. Wij 
hopen dat zij zich in september uitgerust en met veel energie weer voor 
onze deelgemeenschap willen inzetten. Misschien heeft u / hebben jullie 
ook een uurtje (of meer) beschikbaar. Vele handen maken licht werk. 
 
Wij wensen een ieder, thuis of elders, een fijne en mooie 
zomerperiode toe. 
 
Agnes Jansen en Petra Verheezen 
Pastoraatsgroep Willibrord. 
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Antwoorden vragen werkgroep Stip aan de Horizon  
 
Drie vragen heeft de werkgroep Stip aan de Horizon voorgelegd aan de 
parochianen. 
Hier volgen de vragen met de antwoorden: 
 

1. Mocht het zover komen dat uw kerk aan de eredienst 
onttrokken wordt, wat heb u dan nodig om de gang naar de 
andere kerk te kunnen en willen maken? 
De antwoorden werden als volgt gegeven: 
 

 Samen opnieuw beginnen. 

 Wat kan IK doen om te zorgen dat het een succes wordt. 

 Aanvangstijd – Middelen tussen de twee huidige tijden. 

 Kinderactiviteiten – Dat wat nu gebeurt moet op zijn minst 
voortgezet worden, dus kinderkoor, gezinsviering, crèche, 
kinderwoorddienst. 

 Koren – Geen koor mag verloren gaan. Graag op dezelfde manier 
verder gaan. Elk koor geeft zijn/haar eigen inkleuring aan een 
viering. 

 Ontmoeting met bekende parochianen. 

 Vrijwilligers zijn belangrijk om het vertrouwde gevoel te houden. 

 Vieringen – Thema vieringen, bijzondere viering, vrijwilligers 
voorgangers moeten behouden blijven. 

 Inrichting – Herkenbaarheid uit beide kerken. 

 Bereikbaarheid – De parochianen willen goede, dichtbij, voldoende 
en gratis parkeergelegenheid. Dit geldt voor zowel de auto als de 
fiets. 
Gelegenheid om met iemand mee te rijden. 

 Samen met KCH. 
Gastvrijheid en openheid, dit geldt voor beide locaties. 

 
2. Wat (activiteit, gewoontes, tradities) wilt u behouden om de 

andere kerk als uw thuis te ervaren? 
De antwoorden werden als volgt gegeven: 
 

 Identiteit van beide locaties moet bewaard blijven.  

 Veel antwoorden die op vraag 1 gegeven zijn, komen hier terug. 
Soms in een andere bewoording, maar wel met dezelfde strekking. 

 
(Vervolg op bladzijde 4) 
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 Eigenlijk niet houden, maar mooie dingen geven aan de nieuwe 
kerk. Mooie dingen ontvangen die wij nog niet kennen. 

 Gebruik beamer. 

 Lucas cooking. 

 Aandragen van de gave door de parochianen.  

 Kerk met Stip (gevangenis). 

 Contact houden met La Granja (Kerkenband). 

 Samen met de kinderen het Onze Vader bidden rond de altaartafel. 

 Voedselbank 

 Klaarmaken van de tafel door de lector en niet door de koster. 
 

3. Stel dat niet uw kerk maar de andere kerk dichtgaat, wat is 
volgens u dan nodig om uw kerk tot een thuis voor iedereen 
te maken? 
De antwoorden werden als volgt gegeven: 
 

 Welkom voelen, goede sfeer, thuis voelen, gastvrijheid, 

  niet wij zij. 

 In gesprek gaan met “nieuwe” kerkgangers.  

 Gezamenlijke activiteiten. 

 Tradities overnemen.  

 Nieuwe indeling van de kerkzaal. 

 Goede afspraken met vrijwilligers. 

 Openstaan voor de wensen van de andere locatie. 

 Leeftijdsgenoten aanwezig. 
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Resultaten actie kerkbalans 2018 
 

Door de wijkcontactpersonen zijn in de maanden januari en februari 
ruim 950 adressen bezocht voor de geldwervingsactie kerkbalans 2018. 
Daarna is de werkgroep leden- en kerkbalansadministratie aan de slag 
gegaan om alle binnengekomen gegevens te verwerken. De resultaten 
zijn ook dit jaar verrassend, mede gezien in het licht van de op handen 
zijnde veranderingen binnen onze deelgemeenschap Willibrord. 
Het toegezegde bedrag voor 2018 is € 78.498,17. 
Dit is een kleine stijging ten opzichte van 2017.    
Het toegezegde bedrag is onderverdeeld in de volgend betalingswijze: 
 
Per acceptgiro € 18.464,88 
Per automatische betaling € 10.182,71 
Contant € 735,00 
Per incasso  € 5.260,00 
Per bankoverschrijving € 43.855,58  
 
De acceptgiro’s zijn onderverdeeld in  
jaar-, halfjaar-, en kwartaal termijnen.  
De werkgroep ledenadministratie en  
kerkbalans streeft er naar om het aantal  
acceptgiro’s te doen verminderen en de betalingswijze met een 
incassomachtiging te bevorderen. 
 
Alles bij elkaar een hoopgevend en geweldig resultaat van onze actie 
kerkbalans 2018, waarbij onze dank uitgaat naar u allen omdat met uw 
financiële steun wij ons heilzame werk kunnen voortzetten. Maar onze 
dank gaat ook naar de wijkcontactpersonen omdat zij mede de basis 
vormen van dit succes. 
 
 
Namens de werkgroep ledenadministratie en kerkbalans: 
Jan van Adrichem. 
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Nieuws vanuit de kerkenbandgroep 
 
Terwijl onze schooljeugd begonnen is aan de laatste weken voor de 
zomervakantie, is de jeugd in La Granja weer naar school. Daar is 
inmiddels de zomervakantie weer voorbij. Ook daar wordt genoten van 
de vrije tijd. We zien dat op Facebook in de foto’s die voorbij komen. 
Met bootjes varen ze op zee en genieten van het water en de stranden. 
Een enkeling kan het zich veroorloven een keer naar the Jollybee te 
gaan. Dat is hetzelfde als hier Mac Donalds. En zo is de beleving 
hetzelfde, maar zijn de middelen verschillend.  
 
De kerkenbandgroep heeft een viering voorbereid voor zondag 10 juni 
a.s. in de Pax Christi kerk om 11.00 uur. Het thema dit jaar is:  
“Neem je verantwoordelijkheid”. 
Waar zijn wij verantwoordelijk voor? Zijn wij overal verantwoordelijk 
voor? Dat is een moeilijke vraag wanneer je kijkt naar de mensen, de 
leiders en de problemen op de Filipijnen. Lang niet alles is door ons op 
te lossen of heeft onze verantwoordelijkheid. Veel gaat buiten onze 
macht om en dat is in sommige gevallen maar goed ook. 
 
Maar op de plaats waar we staan is zo onvoorstelbaar veel mogelijk. 
Veel meer dan wij in eerste instantie denken. En dan bedoel ik niet 
alleen uw bijdrage in het mandje aan de deur op zondag, wat overigens 
wel erg belangrijk is. Maar een kaartje, een mail, een like op Facebook 
op hun berichten of uw gebed op een stil moment voor deze mensen kan 
al het wezenlijke verschil maken. Daarmee nemen, en wellicht voelen, 
wij ook onze verantwoording om de mensen in La Granja te steunen. 
  
Ook de aanwezigheid van ons allen in de jaarlijkse kerkenbandviering 
maakt dat we onze betrokkenheid, onze verantwoordelijkheid laten zien 
aan onze vrienden in La Granja. Mensen zo ver bij ons vandaan met 
zoveel minder mogelijkheden dan wij hier. 
Ik wens u namens de kerkenbandgroep een fijne zomer en ik hoop u 
allen te zien op zondag 10 juni a.s.in de Pax Christikerk. 
 
Jolanda Mooren 
Kerkenbandgroep. 
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Zomer 2018……Samen vieren in Vlaardingen 
 
Vorig jaar introduceerden wij in Vlaardingen de gezamenlijke viering op 
zondag in de maanden juli en augustus. 
Dit jaar gaan we “ in de herhaling ”. Samen vieren is een stap in het 
groeiproces naar één geloofsgemeenschap in Vlaardingen. 
Per maand wisselend zal één van beide kerken in Vlaardingen op 
zondag geopend zijn waar we met elkaar, als parochianen van 
deelgemeenschap Willibrord, samen komen om de liturgie te vieren en 
elkaar te ontmoeten. 
 
In de maand juli (1 juli de eerste zondag)  
bent u van harte welkom in de Pax Christikerk.  
De viering begint om 11.00 uur. 
De H. Lucaskerk is in de maand juli gesloten. 
 
In de maand augustus  
(5 augustus de eerste zondag) staan de deuren  
van de H. Lucaskerk voor u open. 
Ook dan begint de viering om 11.00 uur.  
In augustus is de Pax Christikerk gesloten. 
 
De aanvangstijd in augustus in de H. Lucaskerk 
is afwijkend van de normale aanvangstijd.  
Het pastoraal team heeft hiertoe besloten omdat anders het liturgisch 
rooster voor de gehele parochie niet was in te vullen.  
Zondag 26 augustus zijn beide kerken gesloten vanwege de 
Kerkterrasviering.  
Deze viering zal om 10.30 uur beginnen. 
Meer details over deze viering vindt u t.z.t. in de Vlaardingse media of 
hoort u via de mededelingen in de kerk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Is de kerk bij u in de buurt in juli of augustus gesloten en wilt u de  
viering bijwonen in de andere kerk, dan kunt u indien nodig vervoer 
regelen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat van 
de Lucas- of de Pax Christikerk. (zie achter op dit Vaartje). 
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Het pastoraal team en de pastoraatsoep van deelgemeenschap 
Willibrord vertrouwen op uw begrip en wensen u mooie vieringen met n  
Versie: 26-05-2018 

 Pax Christikerk 
11.00 uur (zo.) 

H. Lucaskerk  
9.30 uur (zo.) 

Zo. 03 juni 

Sacramentsdag 

Eucharistie, Ch. Duynstee en  

C. Koeleman 

1e H. Communie 
Koor: Okido 

Eucharistie, Ch. Duynstee 

Cantor en samenzang 

Wereldwinkel 

Zo. 10 juni  

 

Eucharistie, H. Egging en 

E. Clarenbeek 

Kerkenbandviering 

Koor: Liriko, deurcollecte La Granja  

Kinderwoorddienst en10+ groep 

Afscheidsviering Pater Clarenbeek 

Woord- en communieviering, 

C. Koeleman 

Koor: Willibrordkoor 

 

Zo. 17 juni Eucharistie, H. Egging 

Koor: Impuls 

Woord- en communieviering, 

parochiaan 

Koor: The Balance 

Zo. 24 juni 

 

Woord- en communieviering, 3D 

Cantors en samenzang 

Woord- en communieviering, 

C. Koeleman 

Koor: Willibrordkoor 

Zo. 01 juli Eucharistie, H. Egging  

gezinsviering met koor Okido 

Kindercrèche voor de allerkleinsten 

H. Lucaskerk gesloten. 

Viering in de Pax Christikerk 

Zo. 08 juli Eucharistieviering, H. Egging 

Koor: Liriko, deurcollecte La Granja 

H. Lucaskerk gesloten. 

Viering in de Pax Christikerk 

Zo. 15 juli Woord- en communieviering, 3D   

Cantors en samenzang 

H. Lucaskerk gesloten. 

Viering in de Pax Christikerk 

Zo. 22 juli Woord- en communieviering, 

C. Koeleman 

Cantors en samenzang 

50/60 jarig jubileum  

Ton en Ted, broeders van 

Maastricht 

H. Lucaskerk gesloten. 

Viering in de Pax Christikerk 

Zo. 29 juli 

 

Eucharistie, A. Kunnekkadan, SVD 

Cantors en samenzang 

H. Lucaskerk gesloten. 

Viering in de Pax Christikerk 

Zo. 05 aug. Pax Christikerk gesloten. 

Viering in de H. Lucaskerk 

11.00 uur Woord- en 

communieviering, parochiaan 

Cantor en samenzang 

Wereldwinkel 

Zo. 12 aug. Pax Christikerk gesloten. 

Viering in de H. Lucaskerk 

11.00 uur Eucharistie,  

A. Kunnekkadan SVD 

Cantor en samenzang 

Zo. 19 aug. Pax Christikerk gesloten. 

Viering in de H. Lucaskerk 

11.00 uur Eucharistie, H. Egging 

Cantor en samenzang 

 

 

 

Vieringenrooster dg Willibrord 03-06 t/m 09-09-2018 
febr.2018 
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Vieringenrooster (vervolg) 
Versie: 26-05-2018  

 

 
Pax Christikerk 
11.00 uur (zo.) 

H. Lucaskerk  
9.30 uur (zo.) 

Zo. 26 aug. Pax Christikerk gesloten. 

10.30 uur Kerkterrasviering 
H. Egging en pastores van andere 

kerken 

H. Lucaskerk gesloten 

10.30 uur Kerkterrasviering 
H. Egging en pastores van andere 

kerken 

Zo. 02 sept. 

 

Woord- en communieviering, 

C. Koeleman 

Startviering  
Koor: Impuls met medewerking van 

alle koren 

deurcollecte Missie 

Verkeersmiddelen Actie (MIVA) 

9.30 uur Eucharistie, Ch. Duynstee 

Cantor en samenzang 

Wereldwinkel 

deurcollecte Missie Verkeersmiddelen 

Actie (MIVA) 

Zo. 09 sept. 

 

Eucharistie, H. Egging 

Koor: Liriko 

deurcollecte Parochiële Charitas 

Instelling (PCI) 

Eucharistie, A. Kunnekkadan, SVD 

Koor: Willibrordkoor 

deurcollecte Parochiële Charitas 

Instelling (PCI)  
 
 

Vieringen op andere locaties 
 

 
 
 
 
 
 
 
Het Zonnehuis         Dinsdag om 10.30 uur op de volgende data: 
     26 juni  woord- en communieviering 
     17 juli   eucharistieviering 
                                  28 augustus    woord- en communieviering                                                                   
                                  11 september  woord- en communieviering 
 
Soenda                      27 juni om 16.00 uur                                        
                                   29 augustus om 16.00 uur 
  
De Meerpaal              23 juni, 14 en 28 juli  
                                   11 en 25 augustus en 8 september  
                                   Aanvang 18.00 uur                
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Afscheid pater Clarenbeek 
 

Zoals u allen weet heeft pater Clarenbeek in de afgelopen winter, zeer 
tot zijn spijt, het besluit moeten nemen niet meer voor te gaan in onze 
deelgemeenschap Willibrord, in het Zonnehuis en in De Meerpaal. 

Diverse keren werd ons al de vraag gesteld  
wanneer het afscheid van pater Clarenbeek  
zal zijn. Afgelopen week is, in overleg met  
pater Clarenbeek en het pastoraal team  
de datum bekend geworden. 
 
Op zondag 10 juni om 11.00 uur in de  
Pax Christikerk zal pater Clarenbeek,  
samen met pastor Egging, voorgaan in  
de viering. 
De viering zal in het teken staan van  
het afscheid van pater Clarenbeek  
van onze deelgemeenschap Willibrord,  
en van de Kerkenband met La Granja.  
Deze band met La Granja ligt  
pater Clarenbeek na aan het hart,  
de afgelopen jaren was hij meestal de voorganger als er een 
kerkenbandviering was. 
 
Na de viering is er onder het genot van een hapje en een drankje volop 
gelegenheid om pater Clarenbeek de hand te schudden. 
 
Voor alle duidelijkheid: 
In overleg is besloten dat de viering in de H. Lucaskerk gewoon 
doorgaat. Daarna kunt u de viering in de Pax Christikerk nog bijwonen of 
naar de afscheidsreceptie komen. 
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Project “Lucht” 
 
De lessen van Hemel en Aarde, gaan de komende weken over het 
onderwerp ‘lucht’. Op de warme dagen in het voorjaar, merk je hoe 
prettig het is als de lucht opwarmt. ’s Ochtends is het nog fris, maar 
tegen de middag wordt het behaaglijk en op sommige middagen voelt de 
lucht als een warme deken om je heen. De lucht is er altijd, overal, ook 
al zie je die niet. Zonder lucht kunnen we niet leven. De lucht is heel 
gewoon en heel bijzonder tegelijk. In de lessen  
vragen we aandacht van kinderen voor de lucht  
en verkennen we wat de lucht voor hen betekent. 
Hollandse luchten zijn wereldberoemd. Ons vlakke  
landschap laat veel ruimte over aan de luchten  
erboven. In de lessen kijken we samen met de  
kinderen naar de lucht en de wolken. De lucht kan veel verschillende 
kleuren hebben, van roze en rood tot alle varianten van grijs en blauw. Al 
die verschillende kleuren roepen heel verschillende stemmingen op. 
 
Ademen 
De lucht is letterlijk van levensbelang. Zonder lucht kunnen we niet 
leven. Met de kinderen doen we spelletjes en oefeningen waarmee we 
aandacht vragen voor ademhaling. In tradities waarin meditatie 
belangrijk is, zoals het Boeddhisme en Yoga, is er ook veel aandacht 
voor ademhaling. Sommige oefeningen en verhalen uit de lessen zijn 
ontleend aan die tradities. De kinderen voelen de lucht in hun lijf. 
Schone lucht 
In bijna alle godsdiensten en levensbeschouwingen is er aandacht voor 
hoe mensen met de natuur omgaan. Het gaat erom dat we natuur 
gebruiken om de kwaliteit van ons leven te verhogen, maar we zijn ook 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de natuur. De kwaliteit van de 
lucht hoort daarbij. Luchtvervuiling is een maatschappelijk, moreel en 
levensbeschouwelijk vraagstuk. In de lessen is daar aandacht voor. 
Vrijheid 
‘Opgelucht’ is een prachtig woord. Het geeft heel mooi weer wat lucht 
kan betekenen. Het geeft een gevoel van vrijheid, ruimte, energie, 
beweging. Stel je voor dat je een vogel bent en je zo vrij door de lucht 
kunt bewegen als zij. In de lessen verkennen we dat gevoel van vrijheid 
en opluchting. 
We hopen op leerzame, luchtige lessen tot de vakantie. 
 
Basisschool de Hoeksteen. 
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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: donderdag 10.00 -11.30 uur, 
vrijdag 13.00 -14.30 uur. 

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

E-mail:  secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.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: J. Kroeze     435 0747 

  J. Kroeze, tel. 435 0747 

 

 
 
 
 

          PASTORAATSGROEP WILLIBRORD: 
       
H. Egging (contactpastor)    Ted van der Geest (diaconie) 
 
Petra Verheezen (duo-coördinator)   Gezina van Bohemen (liturgie H. Lucas) 
 
Agnes Jansen (duo-coördinator)   Anne van der Horst (alg. zaken) 
 
Elly Barendregt (catechese)    Harry Veugelers (alg. zaken)   
 
Marian en Wilfried Wong-Loi-Sing (pastoraat)  Berthe de Leede (alg. zaken) 
 
Jan Barendregt (liturgie en contact scholen  Marie-Nicole Gregory (alg. zaken) 
Pax Christi)    
     
           
            
 

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:secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
mailto:secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
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