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’t Vaartje nr. 25                                                   Zomer 2019  

Welkom bij ’t Vaartje,  
het Vlaardingse katern bij Kerk aan de Waterweg. 
 
In dit Vaartje vindt u informatie over de H.Lucaskerk en de  
Pax Christikerk voor de zomermaanden. 
Werkgroepen en koren doen het wat rustiger aan. 
Zo zijn de vieringen in onze kerken in juli en augustus volgens 
een “vakantierooster”. In juli is de Pax Christikerk gesloten, 
in augustus de H. Lucaskerk.  
U ziet dit alles in het vieringenrooster in het midden van dit blad. 
Op blz. 2 en 3 leest u de laatste berichten over de toekomst 
van onze kerken in Vlaardingen.   
Voor alle lezers: een fijne zonnige zomer gewenst. 
“Pluk elke dag een zonnestraal en bind ze bij elkaar 
 een lint van vreugde er omheen en uw zonboeket is klaar”.  
                                                                                                                                     
 
 
Redactieadres ‘t Vaartje: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl 
Het volgende Vaartje verschijnt rond 6 september 2019. 
Kopij inleveren bij het secretariaat kan tot 14 augustus 2019. 

 

 

mailto:secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
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Van de Pastoraatsgroep Willibrord 
 
In de vorige editie van Kerk aan de Waterweg en ’t Vaartje heeft u 
kunnen lezen dat we in Vlaardingen in de periode 2019-2020 de 
aandacht vooral gaan leggen op het samengaan van de twee 
gemeenschappen. Commissies van vrijwilligers uit beide 
gemeenschappen moeten zich buigen over verschillende aspecten 
van het kerkzijn om zo te bouwen aan één Vlaardingse 
Willibrordgemeenschap en daarbij meer naar buiten te treden, met name 
in de richting van jongere generaties. Het kostte even tijd om de taken 
van die commissies helder te krijgen en leden te werven voor die 
commissies. Uiteindelijk zijn er drie commissies geformeerd te weten: 
de commissie ‘Ont-Moeten’, de commissie ‘Vieren, Leren, Dienen’ en de 
commissie ‘Jeugd & Jongeren’. Zaterdag 30 maart was de 
startbijeenkomst van deze drie commissies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De commissie ‘Vieren, Leren, Dienen’ heeft de opdracht meer 
gezamenlijke vieringen en activiteiten op beide locaties te organiseren 
en daardoor samenhang en eenheid te bevorderen. In eerste instantie 
ligt de focus op gezamenlijk vieren; daarna zullen ook leren en dienen 
aan de orde komen. 
 
De commissie ‘Ont-Moeten’ heeft de opdracht voor de gehele 
Willibrordgemeenschap samenbindende activiteiten en ontmoetingen 
te organiseren. 
 
De commissie ‘Jeugd & Jongeren’ heeft de opdracht Vlaardingen-
breed meer naar buiten te treden in de richting van jongere generaties 
en daardoor jonge gezinnen, jeugd en jongeren en migranten te boeien 
en te binden. 
 
Inmiddels zijn de commissies enthousiast aan de slag gegaan. 
Uiteraard moeten er eerst plannen ontwikkeld worden, maar er worden 
ook al concrete stappen gezet. 
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De commissie ‘Vieren, Leren, Dienen’ heeft eerst de gezamenlijke 
vieringen die er al zijn geïnventariseerd; dat zijn er - buiten de vieringen 
in de vakantie maanden juli en augustus - al elf dit jaar. 
De commissieleden hebben de indruk dat veel weerstand voortkomt uit 
angst dat de diversiteit zal verdwijnen als we tot één plek om te vieren 
komen. Echter geen van hen heeft het idee dat die diversiteit zal 
verdwijnen, sterker nog: zij willen dat juist graag behouden! 
De commissie wil graag op zoek gaan naar nieuwe vormen om zeker 
de speciale gezamenlijke vieringen tot iets bijzonders te maken. 
Niet een beetje van de één en een beetje van de ander, maar het liefst 
iets nieuws. 
In hun ogen ziet de toekomst van vieren in de deelgemeenschap er uit 
als: 
een plek waar mensen graag  bij elkaar komen om te vieren, waar 
gezelligheid en zorg voor elkaar is, waar een diversiteit aan vieringen is 
en waar verschillende koren en groepen hun eigen inbreng hebben. 
Vieringen die inspireren, bemoedigen, in beweging zetten en die laten 
voelen dat er iets te vieren valt. 
 
De commissie ‘Ont-Moeten’ heeft bij de eerste brainstorm diverse 
mogelijke activiteiten op een rijtje gezet. Voor verschillende doelgroepen 
daarbij passende activiteiten. Gekeken wordt ook naar mogelijke 
aansluiting bij gezamenlijke vieringen. Er wordt actief samenwerking 
gezocht met de andere commissies. 
 
De commissie ‘Jeugd & Jongeren’ heeft een aardige uitdaging. 
Je kunt niet zomaar kinderen van de straat plukken. Goed in beeld 
krijgen van leeftijdsgroepen binnen de parochie is een eerste vereiste. 
Inventariseren wat er zoal in Vlaardingen voor diverse jongere 
doelgroepen al gebeurd is ook belangrijk alvorens je concrete stappen 
gaat zetten. 
Al met al wordt er hard gewerkt in onze Willibrordgemeenschap om 
samen een goede toekomst in te gaan. 
 
Namens de Pastoraatsgroep, 
Elly en Anne  
 

Regelmatig verschijnt er een speciale nieuwsbrief over de toekomst van 
de Willibrordgemeenschap in Vlaardingen. Komt u niet (bijna) elke 
zondag in de kerk en wenst u hiervan toch op de hoogte te blijven, meldt 
u dit dan bij het secretariaat. Wij zorgen dan dat u hem ontvangt. 



4 

Golf van geweld op het eiland Negros 
 

Achtergrond  
La Granja, de plaats waar de kleuterschooltjes staan die wij in het kader 
van de kerkenband nu al 25 jaar ondersteunen ligt op het eiland Negros. 
Hèt eiland van de Filippijnen waar het meeste suikerriet (55 % van het 
landelijk totaal) wordt verbouwd. De bewoners van La Granja bestaan 
voor het grootste deel uit suikerwerkers. 
    De lonen van de 385.000 suikerwerkers op het  
    eiland zijn nog steeds heel erg laag en liggen rond 
    de 300 pesos, dat is iets meer dan 5 Euro per dag. 
    Bovendien is er van mei tot september, het “death 
    season”, de periode tussen het planten en het  
    oogsten, geen werk en dus ook geen inkomen. 
De suikerwerkersvakbond NFSW, National Federation of Sugar 
Workers, zet zich sinds jaar en dag in voor betere werkomstandigheden 
en een hoger inkomen. Ze organiseren regelmatig proteststakingen 
tegen de landeigenaren die weinig tot niets doen om de situatie te 
verbeteren. Door de regering Duterte en de landeigenaren wordt de 
vakbond als communistisch gezien. 
 
Recente ontwikkelingen 
In het afgelopen half jaar zijn bij verschillende confrontaties tussen de 
politie en suikerwerkers op Negros tenminste 30 mensen om het leven 
gekomen. Het gaat daarbij om boeren, landarbeiders, een advocaat en 
een kerkelijk werker. 
Alles in het kader van een campagne van president Duterte om 
zogenaamde communisten uit te schakelen. Daarbij is zijn letterlijke 
opdracht voor de politie en het leger: schiet ze maar neer en als ze 
dood gaan, interesseert me dat niet. 
De bisschop van het diocees waar op Paasmaandag, de laatste dode, 
een kerkelijk werker viel, spreekt van een barbaarse aanval en smeekt 
de staat, politie en militairen om op te houden met deze moordpartijen. 
Een generaal van de politie meent dat de bisschop niet competent is om 
zich in deze zaken uit te spreken.         
 
Solidariteit 
We hebben in Vlaardingen al meer dan 30 jaar banden met de 
Filippijnen en ondersteunen al meer dan 25 jaar de kleuterschooltjes in 
La Granja. Bijna alle kinderen daar hebben een vader die werkt in het 
suikerriet. Alhoewel voor zover bij ons bekend de moorden niet 
plaatsvonden in de directe omgeving van La Granja, willen wij onze 
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solidariteit met hen uitspreken. We willen daarbij aansluiten met het 
breed ondertekenen van een protestbrief die Amnesty International heeft 
opgesteld naar aanleiding van een doodsbedreiging aan het adres van 
Cristina Palabay, secretaris-generaal van KARAPTAN (een 
samenwerkingsverband voor de verdediging van mensenrechten). 
U kunt de brief ondertekenen in de viering van 23 juni a.s. 
Uiteraard zullen onze vrienden in La Granja over deze activiteiten 
worden geïnformeerd.  
 
Namens de kerkenbandgroep 
Kees Clement 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mensenrechten, die vier je 

 

                   Wellicht weet u, dat de Vlaardingse afdeling van Amnesty                       
International het hele jaar de aandacht vestigt op het 70 jarig bestaan 
van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Elke maand 
staat een bepaald recht centraal. Samen met organisaties en instellingen 
in Vlaardingen proberen we daar vorm aan te geven.  
Het recht op godsdienstvrijheid staat in de maand juni centraal. Met het 
pinksterfeest en de afsluiting van de ramadan leek ons dat een mooi 
thema. Het betreft immers een belangrijk recht, met Sri Lanka en Nieuw-
Zeeland nog vers in ons geheugen. Het recht om het eigen geloof in alle 
vrijheid te kunnen belijden en anderen dat recht gunnen en te zoeken 
naar verbinding, is wezenlijk voor een vreedzame samenleving. 
Ga eens de website van Amnesty Vlaardingen 
https://vlaardingen.amnesty.nl/wie-zijn-we/ én naar de  
mensenrechtenapp: mensenrechtenVLD. Daarin staat veel informatie en 
met de app in de hand kan een heuse mensenrechten wandeling door 
Vlaardingen worden gemaakt. Ook wordt via de app de mogelijkheid 
geboden om in actie te komen voor iemand die nu juist slachtoffer is. 
 
Namens Amnesty International Vlaardingen, Ineke Nieuwstraten     
MensenrechtenVLD@gmail.com   

 

 
 

                
 

                             
        
                

 

U heeft uw bijdrage weer gegeven voor de schooltjes in La 
Granja de afgelopen maanden, waarvoor onze hartelijke dank.  
De bedragen die zijn opgehaald zijn: 
 
7 april 2019    € 100,20 
5 mei 2019   € 113,00 

https://vlaardingen.amnesty.nl/wie-zijn-we/
mailto:MensenrechtenVLD@gmail.com
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Afscheid van pastoraal werker Kees Koeleman 
 

Op vrijdag 6 september en zondag 8 september 
nemen we als Parochie de Goede Herder afscheid 
van Kees Koeleman vanwege het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. Kees heeft zich vele 
jaren met veel vuur ingezet als pastoraal werker. 
Vóór de fusie van de 6 parochies was hij vooral 
actief in Vlaardingen.  

 

Pastoraal team en parochiebestuur nodigen u allen uit voor zijn afscheid.  
 
Op vrijdag 6 september vanaf 19.00 uur in de Windwijzer,       
Schiedamseweg 95, Vlaardingen:  

 
19.00-20.00 uur: Inloop, koffie en ontmoeting 
 
20.00 uur: Sprekers: Jan de Geus en Chantal v. Heeswijk, die ons 
 wat ‘voedsel voor de ziel’ zullen aanreiken 
 
21.30 uur: Gezellig samenzijn en gelegenheid tot afscheid nemen 
met een hapje en een drankje 
 

 
Op zondag 8 september om 10.30 uur in de Pax Christikerk, een  
woord- en communieviering waarin Kees ons voorgaat. 
Na de viering is er gelegenheid om Kees de hand te schudden. 
 
Op die dag is de H. Lucaskerk gesloten, zodat een ieder aan deze 
laatste viering van Kees kan deelnemen. 
 
Als u wilt bijdragen aan het afscheidscadeau voor Kees kunt u een 
bijdrage overmaken op rekening NL 24 INGB 0004 4449 04 
t.n.v. DGH-Exploitatierekening-Pax Christi of deponeren in de speciale 
doos in de kerken. 
Kees wil met dit geld een lang gekoesterde wens  
in vervulling laten gaan: beklimming van de  
Kilimanjaro en een safari door Afrika. 
Deze reis gaat hij samen met zijn zoon maken.  
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Kerkterras 2019 
 

Op zondag 1 september is er een  
oecumenische kerkdienst op het terrein van het 
zomerterras in het Hof/Oranjepark, onder de 
naam Kerkterras.  
Vorig jaar was het een groot feest met naar 
schatting 1200 mensen. 
Deze openluchtkerkdienst wordt vorm gegeven 
door de Protestantse Gemeente Vlaardingen, 
deelgemeenschap Willibrord Vlaardingen 
(Pax Christikerk en H. Lucaskerk) van de Rooms-Katholieke Kerk, 
De Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen, Kerk van de Nazarener 
Vlaardingen, Remonstranten Vlaardingen, en het Leger des Heils 
Waterweg Centraal. 
Ook dit jaar is er weer een gelegenheidskoor, het kerkterraskoor 
onder leiding van Jaap van Toor. 
Er is een crèche voor de allerkleinsten. 
Bij slecht weer (waar we niet van uit gaan) is de Grote Kerk 
op de Markt 63, onze schuilkerk. 
 
Van harte uitgenodigd op zondag 1 september om 10.30 uur. 
Oranjepark (ingang Julianasingel). 
 
Voor nadere informatie: 
Facebook: KerkterrasVld 
Ds.Guus A.V. Froberg 010 4348433,  guusfroberg@gmail.com 
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Versie: 26-05-2019 
 Pax Christikerk 

11.00 uur, tenzij anders 

aangegeven 

H. Lucaskerk  

9.30 uur, tenzij anders 

aangegeven 
Zo 16 juni 

H. Drie-

eenheid 

Eucharistieviering, H. Egging 

Cantors en samenzang 

Woord- en communieviering, 

L. Meijer 

Samenzang en orgelspel 

Zo. 23 juni 

 

10.30 uur, woord- en 

communieviering, 3D 

Gezamenlijke Kerkenbandviering 

Koor: Impuls 

Deurcollecte voor La Granja 

Kerkenbandviering in de 

Pax Christikerk. 

H. Lucaskerk gesloten 

Zo. 30 juni 

 

Eucharistieviering, Ch. Duynstee 

Gezinsviering en crèche  

Koor: Okido 

Eucharistieviering, Ch. Duynstee 

Koor: Willibrordkoor 

Zo. 07 juli 

 

Pax Christikerk gesloten 

Viering in de H. Lucaskerk 

10.30 uur, woord- en 

communieviering, 

C. Koeleman 

Koor: Liriko met deurcollecte voor  

La Granja 

Wereldwinkel 

Zo. 14 juli 

 

Pax Christikerk gesloten 

Viering in de H. Lucaskerk  

10.30 uur, eucharistieviering,  

H. Egging 

Samenzang en orgelspel 

Zo. 21 juli 

 

Pax Christikerk gesloten 

Viering in de H. Lucaskerk 

10.30 uur, woord- en 

communieviering, parochiaan 

Samenzang en orgelspel 

Zo. 28 juli 

 

Pax Christikerk gesloten 

Viering in de H. Lucaskerk 

10.30 uur, woord- en 

communieviering, 

C. Koeleman 

Samenzang en orgelspel 

Zo. 04. aug. 

 

10.30 uur, eucharistieviering, 

H. Egging 

Cantors en samenzang 

Amnesty International 

H. Lucaskerk gesloten 

Viering in de Pax Christikerk 

Zo. 11 aug. 

 

10.30 uur, gezamenlijke en 

oecumenische viering  

in de Pax Christikerk met 

Kerkcentrum Holy 

voorganger: 3D  

Cantors en samenzang 

H. Lucaskerk gesloten 

Viering in de Pax Christikerk 

Zo. 18 aug. 

 

10.30 uur, eucharistieviering,  

Ch. Duynstee 

Cantors en samenzang 

H. Lucaskerk gesloten 

Viering in de Pax Christikerk 

 
 

Vieringenrooster dg Willibrord 16 juni t/m 8 sept. 2019 

febr.2018 
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Vieringenrooster (vervolg) 

 
 

 
Pax Christikerk 

11.00 uur, tenzij anders 

aangegeven 

H. Lucaskerk  

9.30 uur, tenzij anders 

aangegeven 
Zo. 25 aug. 10.30 uur, woord- en 

communieviering,   

L. Meijer 

Cantors en samenzang 

Deurcollecte Missie 

Verkeersmiddelen Actie 

H. Lucaskerk gesloten 

Viering in de Pax Christikerk 

Zo. 01 sept. Pax Christikerk gesloten 

10.15 uur, Ch. Duynstee e.a. 

Kerkterrasviering in stadspark ‘t Hof 

H. Lucaskerk gesloten 

10.15 uur, Ch. Duynstee e.a. 

Kerkterrasviering in stadspark ‘t Hof 

Zo. 08 sept. 

 

10.30 uur, woord- en 

communieviering 

Afscheidsviering C. Koeleman 
m.m.v. K(laar)I(s)K(ees) koor 

Kinderwoorddienst en 10 + groep 

H. Lucaskerk gesloten 

10.30 uur, afscheidsviering  

C. Koeleman in de Pax Christikerk 

  
                 

Vieringen op andere locaties 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
Het Zonnehuis: dinsdag om 10.30 uur op de volgende data: 
                           25 juni: woord-en communieviering 
         9 juli:    woord-en communieviering 
                           23 juli:  eucharistieviering 
                          13 aug: woord-en communieviering 
                          27 aug: woord-en communieviering 
                                                               
                     
Soenda:            tijdelijk geen vieringen. 

 
 
 
 

 
 



10 

Vredesweek 
 
Om in de agenda te zetten: om straks te helpen en om mee te lopen :     
Zaterdag 21 september, op de eerste dag van de Vredesweek 2019, 
op de Internationale Dag van de Vrede, is er in Vlaardingen een  
PAX Walk of Peace. 
De bedoeling is om mensen te ontmoeten, die ook in Schiedam en 
Maassluis een Walk of Peace hebben:  
                “Vrede verbindt – Over grenzen” . 
De Broekpolder wordt waarschijnlijk de plek van ontmoeting en 
verbinding. 

 

 

 
 
 
 
 
Meldt u zich aan via movzwo@hetnet.nl om aan de voorbereidingen in 
het algemeen mee te doen (werkgroep komt nog 3x of 4x samen)   
  
Meldt u zich aan om bij de PAX Walk of Peace op zaterdag 
21 september te helpen (bijv.: verkeer regelen -  tenten en kraampjes 
opbouwen -  traktaties uitdelen van water, koffie, thee en fruit - 
lunchpakketten uitdelen, etc.)  
Of om in de week van 15 – 20 september vredesvlaggen op te hangen 
of te laten ophangen en flyers en posters rond te brengen.  
 
Ook bijzonder aan te bevelen en dus alvast te plannen: 
Maandagavond 23 september in Kade 40 :  
         Dé inleiding van het vredesjaar: David de Beer: 
         “Over grenzen”. "Ontmoetingen rond mensenrechten".  

 
Donderdagavond 26 september in De Windwijzer: 
         Juan Heissohn en vele anderen:  
  “Over de grenzen met poëzie en muziek”.   
 
 
 
 

 

 

mailto:movzwo@hetnet.nl
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De werkgroep Ledenadministratie en Kerkbalans. 
 
In de voorbije periode hebben enkele leden van de werkgroep met de 
portefeuille ledenadministratie en de portefeuille kerkbalans hard 
gewerkt aan de conversie van het oude programma Navision naar twee 
nieuwe computerprogramma’s namelijk: DocBase en Exact Online. 
Meer daarover kunt u lezen op blz.13 in dit Vaartje. 
Het is daarom op zijn plaats dat ik mijn waardering en dank uitspreek 
aan alle mensen die met hun inzet deze enorme operatie tot 
een goed einde hebben gebracht. 
Met de bezorging van het kerkblad “Kerk aan de Waterweg” 
uitgave juni 2019 zal blijken of het nieuwe computerprogramma ook 
echt goed werkt. 
 
Ondanks het bovenstaande zijn de andere activiteiten van de werkgroep 
gewoon doorgegaan. Zo zijn alle gegevens van Kerkbalans 2019 
verwerkt, zijn de acceptgiro’s verstuurd en de incasso machtigingen 
verwerkt. 
De resultaten van de Actie Kerkbalans 2019 “Geef om je kerk”  per 
medio mei waren: 
 
            Totaal toegezegd € 73.856,00 (in 2018 € 75.878,00) 
            Werkelijk ontvangen in 2018 € 73.022,00. 
 
Aantal deelnemers 574 (in 2018 waren dat er 586). 
Tot 18 mei 2019 is aan kerkbijdragen ontvangen € 40.768,00. 
Een resultaat dat, gezien de moeilijke periode van dit moment, 
vertrouwen geeft voor de toekomst. 
Vooral veel dank aan al die mensen die financieel onze 
deelgemeenschap een warm hart toedragen. 
Nogmaals veel dank!!! 
 
 
Namens de werkgroep 
Jan van Adrichem 
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Een schip         
 

               Tot de zomervakantie gaan de lessen godsdienst en 
levensbeschouwing over het onderwerp “Schip”. Geen betere manier om 
je op een avontuurlijke en reislustige zomer voor te bereiden dan op een 
schip. In onze methode Hemel en Aarde wordt verkend wat het leven op 
een schip allemaal met zich meebrengt. En geloof het of niet, daar zitten 
verrassend veel levensbeschouwelijke en filosofische kanten aan. 

  
Overal op de wereld is zee en overal zijn schepen. Nergens is een mens 
zo kwetsbaar als op een schip op de uitgestrekte zee. Er bestaan veel 
verhalen waar schepen steeds een wankel houvast zijn in een woelig en 
gevaarlijk bestaan. We vertellen het verhaal van de Mayflower, het schip 
waarmee in 1620 Engelse pilgrimfathers een nieuw bestaan zochten in 
Amerika. En ze maken kennis met de Vliegende Hollander, het 
spookschip dat eeuwig moet blijven rondvaren. De kinderen maken 
kennis met een deel van de Odyssee, de Griekse mythische tocht met 
veel avonturen. In de onderbouw vertellen we een piratenverhaal, dat de 
sfeer van gevaarlijk avontuur en losbandigheid weergeeft. In al die 
verhalen zijn schepen een baken van hoop en zekerheid. 
Ook in Bijbelverhalen is zo’n rol vaak voor schepen weggelegd. De 
kinderen in de onderbouw horen het verhaal van Noah, die een boot 
bouwt tegen de grote watervloed. We vertellen het als een verhaal van 
hoop, waarin het schip de wereld redt. In de bovenbouw wordt het 
verhaal verteld over de apostel Paulus. Hij reist zo ver als zijn wereld 
groot is om het verhaal van Jezus door te vertellen. Op een reis naar 
Italië leidt hij schipbreuk. Het verhaal vertelt hoe Paulus omging met de 
risico’s van het reizen en de tegenslag van de schipbreuk. Het schip is in 
veel religies en levensbeschouwingen een krachtig symbool dat vaak te 
maken heeft met de kwetsbaarheid van het leven. In de lessen van de 
bovenbouw gaat het bijvoorbeeld over de Keltische mythe van 
Manannan, van wie verteld wordt dat hij de zielen naar de andere wereld 
vaart. In de middenbouw maken kinderen kennis met het Japanse 
zomerfeest Obon, wanneer brandende lantarens op het water worden 
gelaten, als groet aan de zielen die overleden zijn. De kleuters maken 
kennis met een Thais feest, waar kleine bootjes, van papier gevouwen, 
met een lichtje erin, al het verdriet laten wegdrijven. 

 
We hopen dat de kinderen door deze lessen ontdekken wat godsdienst 
en levensbeschouwing in je leven kan betekenen en hoe rijk het leven 
wordt als je er met verwondering en vertrouwen van kunt genieten. 
 
School de Hoeksteen 
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Vrijwilligers voor de Voedselbank 
 

Elke vrijdag worden er in de H. Lucaskerk van 11.30 tot   
12.30 uur meer dan 60 voedselpakketten uitgedeeld aan 
mensen die daarvoor in aanmerking komen. 
Bij die uitdeling zijn steeds vier vrijwilligers betrokken. 

Voor het lichte werk zouden we er graag een paar mensen bij willen 
hebben, die per drie maanden 2 keer zouden willen meehelpen. 
Mocht u die twee uurtjes over hebben, neem dan contact op met  
Ted van der Geest ( tvdgeest@hotmail.com ) 
of bel het secretariaat (zie achterzijde van dit blad). 

 
Nieuw computersysteem 

 

Voor de leden- en financiële administratie maakt de  
r.-k. kerk landelijk gebruik van hetzelfde computersysteem.  
Vanuit de bisdommen is besloten over te gaan naar een nieuw systeem. 
Onlangs is ook onze parochie daartoe overgegaan. Zoals meestal met 
het overgaan naar nieuwe computersystemen kunnen er ‘kinderziektes’ 
voorkomen. 
De meesten zijn er al uitgevist, maar het is mogelijk dat ongewild toch 
iets nog niet in orde is.  
Wij doen dan ook een beroep op u om, wanneer u bijvoorbeeld niet meer 
het parochieblad ontvangt of de tenaamstelling niet correct is, dat te 
melden bij het secretariaat van de Pax Christikerk via e-mail: 
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl  
of telefoon 010-4741790, zodat wij een en ander kunnen herstellen.  
Bij voorbaat danken wij u voor uw medewerking en begrip. 

 
Pater Piet van der Linden 

 
Op 19 juli a.s. hoopt de Vlaardingse pater                                 
Piet van der Linden zijn 60 jarig                
priesterjubileum te vieren.   

Hij woont momenteel in Heythuysen, waar hij met familie en 
mede paters op 29 juni a.s. dit heugelijke feit zal gaan vieren. 
Pater Piet van der Linden werkte vele jaren als witte pater in Zambia. 
Felicitaties vanuit Vlaardingen en een mooie dag. 

 

 

 

 

mailto:tvdgeest@hotmail.com
mailto:secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
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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: maandag 13.30 -15.00 uur, 
donderdag 10.00 -11.30 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) 
 
Elly Barendregt (duo-coördinator 
en catechese) 
 
Agnes Jansen (duo-coördinator) 
 
Wilfried Wong-Loi-Sing (pastoraat) 
 
Jan Barendregt (liturgie en contact scholen 
Pax Christi) 
                  

 
Ted van der Geest (diaconie) 
 
Gezina van Bohemen (liturgie H. Lucas) 
 
Anne van der Horst (alg. zaken) 
 
Harry Veugelers (alg. zaken) 
 
Berthe de Leede (alg. zaken) 
 
Marie-Nicole Gregory (alg. zaken) 
 

     
   
           
            
 

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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