
Bijlage 5 behorende bij eindrapportage Commissie Stip - Vlaardingen 
Verslag bijeenkomst met vrijwilligers op het gebied van jeugd en jongeren 
 
Informeren naar hoe en wat van de werkgroepen. 
Jos van Reissen: werkgroep gezinsviering, ook namens kinderkoor. Gezinsviering is ongeveer 
zes keer per jaar, het kinderkoor zingt dan. Er is verbinding met de werkgroep Eerste 
Communie. Er is contact met de scholen, dit kan geïntensiveerd worden, door meer 
betrokkenheid bij de bezoeken van scholen aan de kerk, hier wordt nu aan gewerkt.  
Bianca: gezinsviering en kinderkoor. 
Dick Nels: dirigent kinderkoor, Okido. Dirigent Impuls, Anders-dan-anders vieringen (twee 
keer per jaar).  
 
Wat zijn de positieve punten aan de andere kerk? 
Uitstraling van het gebouw, ‘echte’ kerk met toren aan de buitenkant.  
Meerdere ruimtes die naast elkaar gebruikt kunnen worden. 
 
Binnenkant wordt als ‘kil’ en ‘steriel’ ervaren.  
 
Stel, je moet naar de andere kerk, welke drempels zouden er weggenomen moeten worden? 
Vitale gemeenschap, vrije manier van vieren, vrijheid in de vieringen, diversiteit aan vieringen 
behouden. Proberen tot groei te komen door te actief zijn, naar mensen toe gaan. 
Kinderen moeten zich thuis voelen, om de kinderen en de ouders te behouden. 
Parkeergelegenheid, vooral om het kinderkoor te behouden. Oefenen op een locatie in de 
Holy wordt niet als ideaal gezien.  
Aanvangstijd, later. 
 
Stel, je blijft in je eigen kerk, hoe zou jouw werkgroep bij kunnen dragen aan een thuisgevoel 
voor alle parochianen?  
Mensen actief betrekken, ook in de werkgroepen die hier zijn.  
Diversiteit is hier al, waardoor ‘andere’ dingen eenvoudig ingepast kunnen worden. We staan 
ervoor open. 
Mensen uit heel Vlaardingen kunnen benaderen. Nu wordt er terughoudend gedaan met het 
benaderen van mensen (ook gezinnen) uit het centrum.  
 
Verder willen we ook kijken naar hoe we met elkaar tegen de toekomst van de kerk aankijken. 
Zorgen voor uitstraling, bereikbaarheid heel belangrijk, omdat kerken steeds meer een 
regiofunctie krijgen.  
Mensen zijn steeds minder bereid om hun eigen planning aan te passen op de kerk, kan dit 
misschien flexibeler, qua tijd en locatie, en meer naar buiten toe. Verre toekomst: 
videoverbinding?  
Moderne communicatie is belangrijk.  
Jongeren een rol geven. 
Gemeenschap behouden.  
Ambitie zou moeten zitten op de volgende generatie, minimaal 20 jaar. Afstemmen op ouders 
en hun kinderen.  
Kinderen naar hun mening vragen en hen vragen wat ze belangrijk vinden.  
Jonge ouders betrekken, ouders van kinderen die gedoopt worden.  


