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Bijlage 1 behorende bij eindrapportage Commissie Stip - Vlaardingen 

Antwoorden op de drie vragen aan parochianen 

 

Antwoorden op vraag 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? 

Antwoord Aantal keer Opmerking Pax of Lucas 

Mijn eigen inzet   - P  

Kinderactiviteiten   - P 

Parkeren 23 - Gratis 
- Voor auto en fiets 
- Goede parkeergelegenheid 
- Dichtbij parkeren 
- Meeste mensen zijn ouder 
- Geen parkeer gelegenheid 
- Voldoende parkeerplekken 
- Groot probleem bij de Lucas 
- Onvoldoende plek 

- P 

Parkeren  -  - L 

Aanvangstijd 14 - Geen viering voor half elf 
- Latere start kerkviering 
- Tegemoet komen in de 

aanvangstijd 
- Vroege tijdstip moeilijk 
- Na 10:00 uur 
- De tijd van 9:30 of 11:00 uur 

een middenweg vinden!!! 
- Ongeveer dezelfde tijd 

- P 

Aanvangstijd  - 11:00 uur is laat - L  

Iemand die Okido overneemt  I.v.m. repeteren in de Lucaskerk niet 
haalbaar met tijd 

- P 

Bekende tegenkomen 5 - Voldoende parochianen die 
met mij de gang naar de 
andere kerk maken om het 

- P 
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thuis gevoel te kunnen krijgen. 
- Vrienden 
- De mensen die ik nu in de pax 

ontmoet 
- Dat er voldoende mensen uit 

de Pax betrokken blijven bij de 
kerk. 

- Vertrouwde mensen, 
vrijwilligers, om mij heen 

- Voldoende parochianen die 
overstappen 

Bekende tegenkomen  -  - L  

Thema vieringen 4 - Zoals wij in de Pax gewend zijn 
met onze koren 

- P   
 

Anders dan anders viering 2  - P  

Gezinsviering    - P  

Kinderwoorddienst  2  - P 

Moderne viering   - P 

Moderne inrichting   - P 

Modern gebouw   - P 

Beamer   - P 

Geen orgelmuziek   - P 

Bereikbaarheid van de kerk/vervoer 6 - Voor jong en oud 
- Met de auto is het bijna 

onmogelijk om er te komen. 
Mensen die geen vervoer 
hebben zullen zeker afhaken 

- Vervoer wij hebben geen auto 
- Vervoer als het slecht weer is 

(regen, sneeuw en ijzel) 

- P 
 

Openbaarvervoer dichtbij 8 -  - Beide 

Ruimte om fietsen te stallen 6 - Mooi weer om te fietsen, de 
fietsenstalling bij de Lucas is 
nu een rommeltje 

- Fietsenstalling  

- P 

Een kerk waar kinderen, jongeren en volwassenen en ouderen elkaar ontmoeten  -  - Beide 
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Grote afwisseling in soorten vieringen  - Zoals gezinsvieringen, anders 
dan anders en impulsvieringen 

- P 

Motivatie om 15 minuten te fietsen  -  - P 

Dan ga ik voor een leuke kerk in een andere stad  -  - P 

Koren 5 - Eigen koren die meegaan 
- Diverse koren 
- Een plek voor ons koor Impuls 

waarbij ik zing en waarmee ik 
regelmatig vieringen 
voorbereid 

- Eigentijds en boekje 
- Muziek is heel belangrijk sfeer 

bepalend 
- Informeren of de koren 

meegaan gaat om een grote 
groep mensen 

- P 

Koren  - Eigen koren die meegaan 
- Diverse koren 
- Een plek voor ons koor 

Willibrord  
- Eigentijds en boekje 
- Muziek is heel belangrijk sfeer 

bepalend 
- Informeren of de koren 

meegaan gaat om een grote 
groep mensen 

- L 

Crèche  -  - P 

Zorg ervoor dat (als dit mogelijk is) dezelfde pastores de vieringen te laten 
verzorgen. 

 - Voor pastor Koeleman (die is 
echt geweldig) (pax) 

- Beide 

Een betere fiets  -  - P 

i.v.m. onze leeftijd is het een bezwaar om naar de Lucas/Pax te gaan.   - Als de kerk sluit, gaan we 
samen voortaan naar het kch 
naast de Pax Christikerk. Ook 
daar voelen wij ons thuis. 
(pax) 

- Beide 

Dat gaat lukken  -  - Beide 
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Niets want ik ga niet naar een andere kerk in Vlaardingen  -  - Beide 

Welke kerk maakt ons niet uit wij voelen ons in beide kerken thuis.  - Aanvangstijd 10 uur is prima - Beide 

Het gevoel dat we samen iets nieuws gaan beginnen en niet het idee dat we 
alleen maar instromen 

 -  - Beide 

Iets herkenbaars uit eigen kerk zowel materieel als immaterieel  -  - Beide 

Een levensvatbare en toekomst gerichte gemeenschap die werkt aan opbouw, 
continuïteit en groei. 

 -  - Beide 

Een opensfeer met ruimte voor vernieuwing en anders vieren naast meer 
traditionele vormen van vieren. 

 -  - Beide 

Verbindende (groep van) persoon/personen die het gezicht van de gemeenschap 
zijn en mensen bindt. 

 -  - Beide 

Ruime aandacht voor opbouw, groei, dat tijdens de viering jong en (wat) oud(er) 
actief betrokken worden, zijn en blijven 

 -  - Beide 

Aandacht voor gezinnen, ook met wat oudere kinderen, om samen kerk te zijn 
en blijven 

 -  - Beide  

Betere verlichting  -  - P  

Geen antwoord op deze vraag. Maar ik denk dat het belangrijk is om de 
aantallen kerkbezoeken mee te nemen in de besluitvorming. 

 -  - Beide 

Ik denk dat er voor de gewone kerkganger weinig verandert.  -  - Beide  

Ik zou alleen naar de Lucaskerk gaan, als onze zanggroep Impuls ook mee 
verhuist. 

 -  - P  

Dat de kerk samen wordt ingericht als een nieuwe kerk. Qua meubels, maar ook 
qua dienstvormen en activiteiten. 

 -  - Beide 

Praktisch gezien heb ik niets nodig om i.p.v. naar de Pax Christikerk naar de 
Lucaskerk te gaan. En visa versa 

 - Wel zal het tijdstip van 
aanvang van de viering daar 
een rol in spelen, maar dat zal 
zeker nog een punt van 
aandacht van de commissie 
zijn. 

- Beide 

Nu niets wan ik fiets en loop goed!!! Maar als het openbaar vervoer wordt is het 
moeilijk.  

 -  - P 

Naar de Hoogstraat/Reigerlaan is voor mij te ver  -  - Beide 

Dezelfde sfeer en saamhorigheid  -  - Beide 

De kerken liggen niet zover uit elkaar  - Ik zal zeker proberen de kerk 
te bezoeken met regelmaat, in 
principe elke week 

- Beide 
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Ik moet lopend naar de kerk komen, en dan is de Lucaskerk/Pax Christie kerk een 
beetje te ver.  Ik neem aan dat er voor vervoer wat georganiseerd zou kunnen 
worden.  

 - Toch is het parkeren daar ook 
niet ideaal.(Pax) 

- Beide 

Misschien is er een mogelijkheid om het kerkgebouw te delen met KCH.  - Oplossing voor het parkeren. 
Wel ieder zijn eigendienst 

- P  

Graag dezelfde invulling van de diensten  -  - Beide 

Een warme gemeenschap waar ik me thuis voel en waar jongeren zich ook 
aangetrokken voelen 

 -  - Beide 

Het kruis met het “blijde” Jezusbeeld  -  - P 

Gastvrijheid en openheid van de Lucas/Pax  -  - Beide 

  -  -  
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Antwoorden op vraag 2: Wat (activiteit, gewoontes, tradities) wilt u behouden om de andere kerk als uw thuis te ervaren? 

Antwoord Aantal keer Opmerking Pax of Lucas 

De soos 2 - Als wij wat ouder worden de 
soos 

- Beide 

Gezinsviering 16 - Goed gevulde gezinsviering - P 

Anders dan anders viering 11  - P 

Kinderwoorddienst 22  - Beide 

Thema viering 3 - Met koren en 3d die 
eigenviering voorbereiden 

- P 

Meubels uit de Pax/Lucas  - Altaar, tabernakel, stoelen  - Beide 

Samenwerking met kch 3  - P 

Vieringen  11 - Variaties in vieringen zoals ze 
er nu zijn moeten behouden 
blijven. 

- Beide 

Kijken hoe we jongeren betrokken krijgen   - Beide 

Alle diensten met afwisseling  - Okido, Impuls ,Liriko, The 
Balance en Willibrord 

- Beide 

Je thuis voelen in de kerk  - Dus aandacht al de mensen in 
de kerk komen, elkaars naam 
noemen 

- Beide  

Koren 25 - Jong/oudere en moderne 
gezangen (met koorleider Dick 
Nels met combo)(P) 

- Koren aanhouden. Samen 
voegen zal niet lukken hebben 
wij bij de H. Geestkerk gezien. 
(P en L) 

- Eigen viering voorbereiden 
(Beide) 

- Okido(P) 
- Koren mee niet samenvoegen 

(Beide) 
- Kinderkoor en Impuls (P) 

- Beide 

Leuke liedjes, levendige kinderwoorddienst, geen zure ouderen die je naar  -  - P  
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aankijken als je ook maar een speld laat vallen 

Met kerst het originele kerstspel  -  - P  

Aansteken paaskaars  - Een kind de paaskaars 
aanlaten steken 

- Een parochiaan de paaskaars 
aan laten steken 

- Beide 

Als de activiteiten, gewoontes en tradities van de Pax naar de Lucas gaan zal ik 
de Lucaskerk nog steeds niet als thuis ervaren. 

 -  - P 

Betere koren, moderne liederen dan die ze nu in de Lucas zingen  -  - P  

Gastdame/heer 5 -  - Beide 

Lucas Cooking  -  - Beide 

Ik ga niet naar een andere kerk  -  - Beide 

Warmte welkom zijn  - Het is jammer maar ik vind de 
Lucas een mooie maar kille 
kerk 

- Het is jammer maar ik vind de 
Pax een 
blokkendoos/feesttent 

- Beide 

Gezellig samen zijn na de viering 5 - Koffiedrinken 
- Borreltje bij een feest 
- Met kerst en nieuwjaar iets 

gezelligs met elkaar 

- Beide 

Wat meer meditatieve wandelingen met elkaar  -  - P 

Dat de identiteit van beiden kerken bewaard mogen blijven.  -  - Beide 

Intentieboek of iets dergelijks  -  - Beide 

Gebruik beamer tijdens vieringen  -  - Beide 

Kerk met stip  -  - Beide 

Aanvangstijd  - 10:30/11:00 - Beide 

Behoud van leken voorgangers 3 - 3D - Beide 

Aandragen gaven door parochianen  -  - P 

Gastvrijheid  -  - Beide 

Het gevoel van samen één zijn niet het gevoel van gast zijn.  -  - Beide 

Gezellige sfeer 2 -  - Beide 

Ik zou alleen naar de Lucaskerk gaan, als onze zanggroep Impuls ook mee 
verhuist. 

 -  - P 

Nieuwjaarsborrel  -  - Beide 
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Eigenlijk willen we niets houden, maar mooie dingen geven aan de nieuwe kerk. 
Ook willen wij mooie dingen ontvangen uit de kerk die we minder goed kennen. 

 -  - Beide 

Alles zoals het nu is.  - Kunnen wij niet samen met de 
kerk naast ons een eigen 
dienst daar kunnen houden. 
Dat we toch in onze eigen wijk 
kunnen blijven. 

- P 

De prachtige warme vieringen met alle mooie herinneringen van Allerzielen  -  - Beide 

Ik denk dat er tussen de vieringen in de Pax Christikerk en de H. Lucaskerk weinig 
verschil is. 

 -  - Beide 

De sfeer in de Pax spreekt mij aan  - Het geloof wordt op een 
levendige manier gebracht. 
Ofte wel waar het kan in de 
huidige tijd. 

- De kerk is met zijn tijd 
meegegaan. 

- De mogelijkheid om iedere 
zondag de communie te 
ontvangen is belangrijk 

- Mijn complimenten voor alle 
vieringen het vraagt veel 
voorbereiding 

- P 

Het is nl. al een aantal jaren geleden dat ik in de Lucaskerkdiensten heb gevolgd. 
Denkelijk zeker 55jr. terug. Voor mij is het dus onbekend hoe of men daar werkt. 
Wij hebben 32jr. in Maassluis gewoond 

 -  - P 

Hecht contact met alle parochianen  -  - Beide 

Contact houden met de Filipijnen  -  - P 

Gewoon de wekelijkse mis op zondag. B.v. om 10 uur en ook iets voor de 
kinderen 

 -  - Beide 

Gelegenheid om door ontmoeting van elkaar te leren.  -  - Beide 

Ik ben al van de kerk op de Nolenslaan (dominicanen) via groenoord –Jacobus 
hierheen (pax) steeds verhuist maar vind de dominicanen en pax qua dienst en 
verkondiging, kleinschaligheid, het prettigst. Ik ben nog steeds opzoek naar 
verbondenheid 

 -  - P 

Betrokkenheid van kinderen  -  - P 

Een goed lopend kosterteam  -  - P 
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Een goed lopend koffie groep  -  - P 

Kinderen die samen het onze vader bidden rondom het altaar  -  - P 

Ik ga ervan uit dat de gebruikelijke communicatie vormen (wekelijkse mail, 
vaartje, kadw) in tact blijven  

 -  - P 

Als we moeten dan alleen met zijn allen. Dit is een onhaalbare doelstelling.  -  - P 

Lucas Cooking.   - Belangrijke diaconale functie - Beide 

Latijnse vieringen  -  - L 

Voedselbank  -  - L 

Dat de vrijwilligers verder gaan  -  - L 

Welke tradities zijn zo belangrijk en onmisbaar dat we ze de ander willen 
opdringen. Laten we het lef hebben om zaken te relativeren 

 -  - L 

Klaarmaken van de tafel door de lector en niet de koster  -  - L 
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Antwoorden op vraag 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? 

Antwoord Aantal keer Opmerking Pax of Lucas 

Een goede sfeer.   - Beide 

Je welkom voelen.   - Beide 

Gezamenlijke activiteiten   - Beide 

Tradities van daar deels overnemen   - Beid 

Een nieuwe indeling 3 - Met de stoelen, geen “vaste 
plaats”. 

- P 

Gastvrijheid   - Beide 

Betrokkenheid   - Beide 

Combi van gastvrouw/gastheer   - Beide 

Je thuis voelen in de kerk  - Dus aandacht al de mensen in 
de kerk komen, elkaars naam 
noemen 

- Beide 

Ook inbreng van de andere om die zich thuis te laten voelen  -  - Beide 

Dat is onze kerk al  -  - Beide 

Dezelfde pastores de vieringen laten verzorgen  -  - Beide 

Dezelfde mensen die voor en in het begin van de viering bij de deur staat om 
boekjes uit te delen 

 - Die ook te laten staan zodat 
het voor de mensen die vaak 
te laat komen het niet te 
beschamend is om tijdens de 
viering naar binnen te lopen. 
(ik spreek uit eigen ervaring) 
(pax) 

- Beide 

Mijn kerk is al een thuis voor iedereen  -  - Beide 

Zoals het nu is. De Pax functioneert goed! Goed bereikbaar en goede 
parkeergelegenheid. Ook bestuur, medewerkers en koren zijn goed 

 -  - Beide 

Goede opvang voor mensen die slecht ter been zijn, die graag mee willen rijden 
in een auto 

 - Goede vervoersregeling - Beide 

Andere kerk, niet moeilijk doen gewoon aanvaarden  -  - Beide 

Niet wij en zij maar de ander echt betrekken bij de kerkgemeenschap  - Proberen de gewoontes van 
de ander te accepteren en 
ook een plek te geven. 

- Beide 
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- De ander niet het idee geven 
dat ze zich steeds aan moeten 
passen. 

Het is heel belangrijk om de “nieuwe” mensen op te vangen en even mee in 
gesprek te gaan.  

 - Dat is bij de vroegere 
Willibrorduskerk en H. 
Geestkerk beslist fout gegaan. 
Ik denk dat je daar 
verschillende mensen op 
zondag moet vragen, die dat 
willen doen op toerbeurt! 

- Beide 

Daar moet dan een goede oplossing voor gevonden worden dat een ieder zich na 
een poosje goed thuis moet voelen. 

 -  - Beide 

De ene kerkgemeenschap moet niet bij de andere kerkgemeenschap instromen 
maar we moeten samen een nieuwe start maken. Gewoontes moeten gemixt 
worden zodat er voor ieder iets nieuws maar ook iets herkenbaar is. 

 -  - Beide 

In inrichting herkenbare dingen uit beide kerkgebouwen  -  - Beide 

Vrijwilligers in de vele werkgroepen kunnen in gesprek gaan op welke manier zij 
bij een nieuwe start zouden willen gaan werken. De goede gewoontes 
samenbrengen met meer menskracht wanneer er 2 werkgroepen samen kunnen 
gaan. 

 -  - Beide 

Ruimte voor diaconale activiteiten  -  - Beide 

Ze met open armen ontvangen  -  - Beide 

Goed luisteren naar de behoefte van “nieuwkomers”. Mensen ruimte geven voor 
eigen groepen (geloofsgroepen en activiteiten), mensen uitnodigen, zoveel 
mogelijk persoonlijk, om in bestaande groepen plaats te nemen. Vinger aan de 
pols houden ook regelmatig na langere tijd (jaarlijks) 

 -  - Beide 

Goed luisteren en aandacht hebben voor wat mede parochianen uit de Lucas 
onder vraag 2 benoemen en daar actief ruimte voor maken. En visa versa 

 -  - Beide 

Openstaan voor de wensen van parochianen v.d. anderen kerk!   -  - Beide 

Welkom 
Goede afspraken wie van alle vrijwilligers wat gaat doen. 
Verdeling van attributen. 
Voor de start een paar workshop om elkaar over en weer beter te leren kenen. 

 -  - Beide 

Openstaan voor de gewoontes van de ander.  -  - Beide 

Vooral luisteren naar hun wensen  -  - Beide 

Zo laten wat het nu is voel mezelf welkom. Wat zou ik moeten zonder de  -  - Beide 
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Pax/Lucas. 

Dat de kerk samen wordt ingericht als een nieuwe kerk. Qua meubels, maar ook 
qua dienstvormen en activiteiten 

 -  - Beide  

Ander de ruimte geven voor hun manieren.  -  - Beide 

Dat we samen kunnen blijven maar denk dat dat niet kan. Heel veel ouderen 
zullen niet naar de Lucas/Pax kunnen. 

 -  - Beide 

Goede begeleiding en hen laten merken dat men welkom is. Hun vrijwilligers ook 
hier de kans geven. 

 -  - Beide 

Voordeel openbaarvervoer en parkeergelegenheid. Fijn kerkgebouw, goed te 
verwarmen.  
Veel vrijwilligers in de Pax. Maar misschien ook net zoveel in de Lucas.  

 - In de Lucas was het tijdens de 
viering op 5 november j.l. zo 
koud, geen verwarming. 

- P 

Open staan voor de wensen van de parochianen/vrijwilligers van de 
Lucaskerk/Pax. Extra ons best doen om de mensen zich welkom te laten voelen 
en gauw een thuis gevoel krijgen 

 -  - Beide 

Eigenlijk antwoord 2. Dus kerk zijn voor de “gewone” mens. Iedereen moet zich 
thuis voelen, dus doe gewoon een dag kapel (even voor of erna boodschappen 
doen bij de Lidl). 
Aandacht om de jonge mensen en de “oudere” jonge mensen weer de kracht 
van het geloof te geven maar hoe? 

 -  - P 

Zoals de Pax christi kerk/Lucas kerk nu werkt ben ik daar heel tevreden mee en 
zou het voor mij zo mogen blijven. Ik weet niet wat de (Lucas/Pax) mensen 
willen.  

 -  - Beide 

Te zorgen voor een warm thuis. En dat gaat zeker lukken.  -  - Beide 

Gewoon de wekelijkse mis op zondag. B.v. om 10 uur en ook iets voor de 
kinderen 

 -  - Beide 

Goede sfeer  -  - Beide  

Openstaan voor elkaar  -  - Beide 

Probeer wat interieur samen te voegen. Evenals de samenstelling van de 
diensten. Vergeet niet de anders dan anders viering 

 -  - Beide  

Openhouding, luisterend oor, enthousiasme en warmte  -  - Beide 

Boekje wat herkenbaar is voor parochianen van beide kanten eventueel een 
nieuwe lay-out 

 -  - P 

Leeftijdsgenoten aanwezig  -  - Beide 

Rondleiding/plattegrond zodat je weet waar alles staat  -  - P 

Dit is een moeilijke vraag. Ik zou in eerste instantie alles laten zoals het nu is. Na 
een paar maanden pas zou ik overwegen om deze vraag aan de nieuwe 

 -  - P 
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bezoekers (komende van het te sluitende kerkgebouw) te willen voorleggen. Dan 
is er een fase van het gewennen aan de voor hen nieuwe situatie voorbij en 
kunnen eventuele aanpassingen plaats vinden. 

Warmte  -  - Beide 

Luisteren naar elkaars wensen en gewoontes en daar ook ruimte voor maken. 
Gevoel geven welkom te zijn. 

 -  - Beide 

Bewaar warmte die er nu al is. Wees open voor elkaar net zoals nu.  -  - Beide 
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Diverse opmerkingen 

De Pax is als kerkgebouw moeilijker voor iets anders te gebruiken. De Lucas kan binnen het 
centrum een algemene functie krijgen 

 - P 

Ik vind dat de sluiting van de kerk een visuele cirkel in het leven roept, die ervoor zorgt dat het 
geloof uiteindelijk afbrokkelt.  

 - P 

Wat gebeurt er met de luid-klok op het dak?  - P 

Ik wil graag dat het altijd dezelfde kerk zal blijven zoals ik die gekend heb. De Pax trekt veel 
jongeren aan en dat is belangrijk voor de toekomst van de kerk. 

 - P 

Zou het heel erg vinden als de Pax dichtgaat. Ik woon 65 jaar in Vlaardingen-Oost en ben al 
diverse keren van kerk door sloop moeten veranderen. Denk dat ik niet meer kom want naar 
de pax fiets gemakkelijk en er gaat ook nog een bus die er vlak bij stopt. 

 - P 

Succes   - P 

We willen wijzen op onze buren (kch) waar we ons heel welkom voelen. Ook al is het je eigen 
kerkgelegenheid niet: gastvrijheid, warmte, licht, geur van koffie, welkom, teksten liederen op 
beamer. 

 - P 

Het is jammer dat dit moet gebeuren  - Beide 

Het bouwen van een nieuwe kerk vraagt tijd, warmte en geduld, we hopen dat we die warmte 
en geduld kunnen blijven uitstralen! 

 - Beide 

Omdat het gaat om het samenvoegen van twee gemeenschappen met een behoorlijk “eigen” 
cultuur zal heel zorgvuldig gezocht en gekeken moeten worden naar overeenkomsten, zowel 
praktisch als emotioneel. Praktisch, zoals al genoemd, de koffie na de viering etc. Emotioneel: 
bv zoveel mogelijk vieringen met koor, omdat daar vaak vanuit de parochianen een grote 
verbondenheid is. Maar ook de invulling van bv kerkelijke feesten en de daarbij behorende 
activiteiten, zoals de voorbereiding, het door de parochianen aantrekkelijk maken om hierbij te 
zijn door iets toe te voegen van “elkaar ontmoeten” in welke vorm dan ook. Het probleem 
daarbij zal waarschijnlijk de insteek van de parochianen worden, die voornamelijk “wat ouder” 
zijnen misschien minder bereid om mee te bewegen, wat dan weer leidt tot minder 
kerkbezoek! 

- Dit geldt voor beide kerken 
en dus van toepassing op 
antwoord 2 en 3 

- Beide 

Als het niet anders kan, dan van 2 een samengestelde gemeenschap te maken, zal het naar 
mijn mening belangrijk zijn om alle activiteiten welkom te heten. Vieringen enz. gezamenlijk te 
organiseren zodat er erkenning is naar beide kanten. Want na mijn mening is het herkennen 
van mensen, gewoontes, gebeden en gezangen (veel samen zingen) en misschien iets toonbaar 
in de kerkzaal. Herkenbaarheid om voor samen een thuis te maken 

-  - Beide  

Veel kracht en sterkte met dit advies geven -  - Beide 
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Ik maar mij wel zorgen dat veel mensen en ook vrijwilligers zullen afhaken en het dan moeilijk 
wordt de vertrouwde vieringen te kunnen behouden. Ook op dit vlak moet extra aandacht 
komen om de mensen “mee te nemen”! 

-  - P 

Het is toch wel triest dat er binnenkort nog maar een kerk in Vlaardingen is. Waarom zijn er 
zoveel mensen afgehaakt we kunnen natuurlijk allemaal wel oorzaken noemen. De kracht of de 
waarde om  eenmaal per week H. mis of communieviering  te bezoeken wordt niet meer stil bij 
gestaan. De H. communie ontvangen moet je toch kracht geven in het dagelijks leven. 
Trouwens ook de positieve  en motiverende woorden door onze voorgangers (priesters, 
pastoraal werker en parochianen) en de prachtige muziek (2 kanjers zitten in deze commissie). 
Het blijft altijd moeilijk om “fusie”in goede banen te leiden zodat er geen mensen afvallen. Veel 
wijsheid toegewenst. 

-  - Beide 

Ik wens jullie veel wijsheid toe, want het zou voor mij een makkelijke keuze zijn, maar voor 
diegene die moeten beslissen begrijp ik dat het moeilijk is. 

-  - Beide 

Kapitaal vernietiging -  - L 

Op de ontstaan as van Vlaardingen -  - L 

Zuidwijk westwijk en oostwijk hebben al veel moeten inleveren nu het centrum nog? -  - L 

Kerk met de toren van Cuijper te sluiten is van de zotte -  - L 

In Schiedam blijft ook de centrum kerk open -  - L 

Af en te een overweging naar aanleiding van de brieven van Paulus of Katholieke brieven. -  - L 

Oprichting van een bijbel studie groep -  - L 

Cursus Grieks/Latijn om aan te sluiten bij diegene die overwegen om priester te worden -  - L 

Filmavond met ouderwetse evangelische films. The Robe uit  1953 met Richard Burton -  - L 

 


