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’t Vaartje nr. 26                                                    Najaar 2019  

Welkom bij ’t Vaartje,  
het Vlaardingse katern bij Kerk aan de Waterweg. 
 
Na een “Hollandse” zomer zijn de vrijwilligers, werkgroepen, 
koren en natuurlijk de pastores van onze deelgemeenschap 
begonnen aan het werkjaar 2019/2020. 
Er wordt hard gewerkt aan de toekomst van de 
deelgemeenschap Willibrord. 
U leest daarover op blz. 2 in dit Vaartje en in het blad 
Kerk aan de Waterweg op blz. 28 en 29. 
We gaan samen vooruit kijken en nieuwe plannen maken. 
Veel leesplezier met dit Vaartje en het blad Kerk aan de 
Waterweg. 
 
 
  
                                                                                                                                                   
Redactieadres ‘t Vaartje: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl 
Het volgende Vaartje verschijnt rond 29 november 2019. 
Kopij inleveren bij het secretariaat kan tot 7 november 2019. 

 

 

mailto:secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
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Van de Pastoraatsgroep Willibrord 
 
Heeft u genoten van de afgelopen zomerperiode? Een beetje rust 
kunnen vinden? Thuis of op een mooie vakantiebestemming? 
De zomerperiode kenmerkte zich door sterke afwisselingen in 
weersomstandigheden, hele hete dagen werden opgevolgd door dagen 
met heftige regenval en storm. Van het ene uiterste vielen we in het 
andere uiterste. Rustig en bestendig weer was het niet echt.  
Als we naar onze Vlaardingse deelgemeenschap kijken, lijkt het ook wel 
of we in een periode van wisselende weersomstandigheden verkeren. 
Alles is in beweging, de wind waait, soms flink, door de gemeenschap.  
In alle facetten van het “samen Kerk zijn” kunnen we de beleving krijgen 
“van onze eigen plek” te waaien. 
 
Dat kan gevoelens van onzekerheid, boosheid of angst teweeg brengen. 
Je wilt je misschien veel liever stevig vastklampen aan datgene wat je 
bekend en vertrouwd is. Of je keert je af en houdt het voor gezien. 
Maar wat zou er nu gebeuren als je hoopt en ook gelooft dat het de 
Geest is die door onze gemeenschap waait, ons oppakt, meeneemt en 
inspireert om met elkaar een nieuwe gemeenschap te vormen? 
Dat zou toch een hoopgevende gedachte zijn die ons los kan maken van 
datgene wat we zo graag willen vasthouden? 
 
Op 13 juli was er weer een bijeenkomst van leden van het Pastoraal 
team, de Pastoraatsgroep en de commissies Vieren, Leren, Dienen, 
Ont-Moeten en Jeugd & Jongeren.  
Daar is gesproken over datgene wat er in de afgelopen maanden is 
gebeurd en wat de plannen zijn voor de komende maanden. 
Meer hierover in het blad Kerk aan de Waterweg op blz. 28 en 29. 
Eén facet van alle plannen die in Kerk aan de Waterweg worden 
genoemd willen we nog eens extra onder de aandacht brengen. 
Op 10 november wordt de Willibrordzondag gehouden. Dit jaar niet 
alleen een feestelijke viering, maar een dag vol activiteiten, ontmoeting 
en gezelligheid voor jong en ouder, voor Pax- en Lucasgangers. Voor ú, 
voor jullie dus. De viering en de activiteiten worden gehouden in de 
H. Lucaskerk. Deze dag is zeker de moeite waard om vrij te houden en 
alvast te noteren in uw / jullie agenda.     
Waai eens naar Willibrordzondag en laat u meenemen, verrassen en 
inspireren. 
 
Wij hopen u uitgerust en met frisse energie weer te ontmoeten. 
 
Namens de Pastoraatsgroep, Elly Barendregt en Agnes Jansen 
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Benoeming pater Melvin Tharsis, SVD 
 
Met ingang van 1 september is pater Melvin Tharsis, SVD benoemd als 
lid van het Pastoraal team. Samen met pastor Egging zal hij 
contactpastor zijn van de Willibrordgemeenschap. 
Op zaterdag 14 september zullen beide pastores samen met de leden 
van de Pastoraatsgroep, beide liturgische beraden en de commissie 
Vieren, Leren en Dienen een inhoudelijke bijeenkomst  houden rond het 
thema “ruimte om te vieren”.  

 
Kerkbalans 2020 

 
Ja, u leest het goed: voor de werkgroep Kerkbalans zijn de  
activiteiten voor Kerkbalans 2020 weer van start gegaan. 
Met een zomer die inmiddels bijna achter ons ligt hebben wij qua 
weersgesteldheid te maken gehad met ups en downs: zeer hoge 
temperaturen, grote droogte, zware stormen, hevige neerslag en  
lage temperaturen. 
Alles bij elkaar hoogte- en dieptepunten met extreme verschillen. 
Als ik dit vergelijk met de resultaten Kerkbalans over de afgelopen jaren 
is dat beeld veel rustiger. Gelukkig geen extreme dieptepunten, maar 
helaas ook geen hoogtepunten. 
Een vorm van gelijkmatigheid die in ieder geval vertrouwen wekt.  
Toch is het niet misplaats om met enige lichte zorg vast te stellen, 
dat er wel een trend is dat het jaarlijks steeds enkele procentjes omlaag 
gaat. Voor de komende actie wil de werkgroep bezien op welke wijze 
uw deelname aan de Actie Kerkbalans weer eens enkele procentjes 
zou kunnen groeien. 

 
           De voorlopige resultaten Kerkbalans 2019 zijn: 
 
  Totaal toegezegd: € 73.856,09 
  Aantal deelnemers waarvan betalingen zijn ontvangen: 612. 
  Totaal ontvangen aan bijdragen: € 46.412,42 
  Veel dank aan u allen.  
 
Mag ik u nog even herinneren aan uw toezegging kerkbijdrage 2019 
wanneer u daar onverhoopt nog niet aan toe gekomen bent? 
In het december nummer van `t Vaartje leest u meer over de Actie 
Kerkbalans 2020. 
 
Namens de werkgroep Ledenadministratie en Kerkbalans 
Jan van Adrichem 
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Gezocht: secretariële ondersteuning 
 

Het team van parochie De Goede Herder  
zoekt een medewerker ter ondersteuning van het team. 
 
Taakomschrijving: 

 Agendabeheer Pastoraal Team (PT) 

 Vervaardiging en beheer van liturgisch rooster van de parochie 

 Planning en coördinatie pastorale activiteiten 

 Notuleren vergaderingen PT 

 Raadplegen leden- en vrijwilligersbestanden t.b.v. het PT 

 Verzorgen correspondentie en archiefbeheer PT 

 Overige door het PT aangegeven werkzaamheden 
Voorwaarden: 

 Sociale vaardigheden 

 Betrokkenheid bij het kerkelijk gebeuren 

 Computervaardigheden 

 Goede beheersing Nederlandse taal 

 Goed kunnen omgaan met vertrouwelijke zaken 

 Stressbestendig 
Werktijden en dagen: 

 20 uur in totaal 

 dinsdag en 3 dagdelen in overleg. 
Werklocatie: 

 Singel 104, Schiedam 
Salaris: 

 € 15,75 per uur exclusief 8% vakantietoeslag 
Het salaris wordt maandelijks uitbetaald. 

Benoeming: 

 Met ingang van 1 december 2019 
 
Nadere informatie bij Mw. Cissy Siebel, lid parochiebestuur, 
personele zaken 
 
Reacties uiterlijk 1 oktober 2019, per brief of per email, te richten  
aan Mw. Cissy Siebel, via onderstaand correspondentieadres. 
 
Per post: Mw. Cissy Siebel, p/a Singel 104, 3112 GS Schiedam 
Per email: personeel@goedeherderparochie.nl 

 

mailto:personeel@goedeherderparochie.nl


5 

De Windwijzer zoekt vele vrienden   
 
De Stichting ‘Vrienden van de Windwijzer’ ondersteunt en bevordert 
financieel de veelzijdige activiteiten die in de Windwijzer plaatsvinden 
en wil meer inkomsten genereren. 
 
De Windwijzer heeft in Vlaardingen de afgelopen 10 jaar steeds meer 
een plek van betekenis gekregen in een gebouw waarin een unieke 
sociale sfeer hangt. Er is respect en waardering in de organisatie voor 
de wijze waarop zij haar diaconale en missionaire taken uitvoert. 
Steeds meer instellingen en organisaties weten dit pand te vinden. 
Maar ja, dit alles kost wel geld. Uiteraard heeft de Windwijzer inkomsten, 
maar men wil bijvoorbeeld de verlichting in de Windwijzer en de 
podiumwand in de grote zaal aanpassen en ook de weggeefwinkel 
opknappen. Momenteel staat er een bedrag op de rekening van de 
Vrienden van 16.500 euro. 
 
De bestuursleden van de Vrienden van de Windwijzer zijn naast de 
financiële ondersteuning ook druk in de weer met het aanboren van 
fondsen om meer vlees op de financiële botten te krijgen. De droom van 
de Windwijzer is om het aanbod van activiteiten verder uit te breiden en 
nog meer mensen te bereiken. Er zijn volop plannen: maaltijden, 
gespreksgroepen, korte interreligieuze vieringen, inspirerende 
ontmoetingen, sprekers die ertoe doen. Bij de realisatie van die dromen 
lopen we ook tegen de grenzen van een vrijwilligersorganisatie aan. 
We willen ons daar echter niet door laten afremmen of tegenhouden. 
De Vrienden zijn blij met de 50 donateurs die elk jaar trouw een bedrag 
in de kas laten vloeien. Maar er is meer nodig.  
Maar, zult u zeggen, wat heb ik eraan Vriend van de Windwijzer te 
worden? In de eerste plaats wordt het geld goed en transparant besteed. 
Tweemaal per jaar wordt u als donateur uitgenodigd in de Windwijzer om 
gratis een leuke avond mee te maken. Wie wil dat niet? Daarom: meldt u 
aan als Vriend van de Windwijzer (zie het e-mailadres onderaan dit 
artikel). De minimale bijdrage per jaar is 25 euro. 
Dank alvast voor uw mooie gebaar! 
 
Een vriendelijke groet, Frans Assenberg 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Windwijzer. 
 
E-mailadres: vrienden@dewindwijzer.nl 
 
Rabobank (IBAN): NL67 RABO 0137573464 

 

mailto:vrienden@dewindwijzer.nl
mailto:vrienden@dewindwijzer.nl
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Ziekenzalving op zondag 27 oktober 
 

Op zondag 27 oktober zal tijdens de eucharistieviering om 10.30 uur in 
de H. Lucaskerk het sacrament der zieken worden toegediend.  
Het is de gezamenlijke ziekenzalving  
voor de hele deelgemeenschap  
Willibrord, die om het jaar afwisselend  
in beide kerken wordt gevierd. 
 
Dit sacrament is bedoeld om mensen  
te ondersteunen die door ziekte of in  
deze fase van hun leven kwetsbaar  
geworden zijn. Door uw kwetsbaarheid heen mag u ervaren dat God u 
niet loslaat. God wil dat wij als mensen heel worden. En wanneer ons 
leven door een slechte gezondheid moeilijk wordt, zal Hij u nabij zijn  
met zijn Geest. 
 
De apostel Jakobus beschrijft in zijn brief de betekenis van de 
ziekenzalving: “Is iemand van u ziek? Laat hij de oudsten van de 
gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem 
met olie zalven in naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke 
redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, 
zal het hem vergeven worden” (Jakobus 5, 14-15). 
 
Natuurlijk is de ziekenzalving geen medicijn, geen wondermiddel. En dit 
sacrament is ook niet alleen bestemd voor mensen die binnenkort gaan 
sterven. Het is juist bedoeld om u te sterken wanneer ziekte of 
ouderdom uw levensweg bemoeilijken. De olie die gebruikt wordt bij de 
ziekenzalving staat symbool voor Gods Geest die ons bijstaat, en die - 
zoals zalf op onze huid - soepel maakt wat broos geworden is. 
 
Wanneer u of een van uw huisgenoten of familieleden overweegt om 
tijdens deze viering de ziekenzalving te ontvangen, dan kunt u zich 
aanmelden via het secretariaat van een van beide kerken,  
tel. Pax Christi: 4741790, H. Lucas: 4702679  
of bij Elly Barendregt: tel. 4741963, email: koalsie@upcmail.nl 
Wanneer u nog vragen heeft zijn wij van harte bereid om met u in 
gesprek te gaan. Daartoe is er voor ieder die wil een voorbereidend 
gesprek op dinsdag 22 oktober om 15.00 uur in de H. Lucaskerk. 
 
Als u zich niet heeft aangemeld en op het laatste moment besluit deel te 
nemen, bent u van harte welkom om de ziekenzalving te ontvangen. 
 
Pastor Henri Egging 

 

mailto:koalsie@upcmail.nl
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Taizé gebeden seizoen 2019-2020 
 

Vol enthousiasme willen we ook in het nieuwe seizoen in Vlaardingen 
weer een viertal Taizégebeden houden.  
Een voluit oecumenisch project. 
We komen vier keer samen om met elkaar de liederen van Taizé 
te zingen, te bidden en de stilte te delen. 
In de vieringen is hopelijk iets terug te vinden van de ontmoetingen in 
Taizé. De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.  
De volgende vieringen zijn gepland op zondagavond:  
 
                 6 oktober 2019  
                 1 december 2019  
                 2 februari 2020  
                 5 april 2020 
 
Alle vieringen zijn in de Bethelkerk:  
Burg. Verkadesingel 26, 3135 KZ Vlaardingen.  
De gebeden vangen aan om 19.00 uur.  
Voorafgaande aan de Taizégebeden (om 18.30 uur) wil Jaap van Toor 
met ons nieuwe liederen en/of meerstemmige liederen, die we in de 
viering zingen, instuderen. 
Na de vieringen is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of  
thee te drinken, ervaringen te delen of wat na te praten.  
 
 

Oecumenische vieringen in de Vredesweek 
  
U bent van harte uitgenodigd in de oecumenische viering die op 
22 september gehouden wordt in de H. Lucaskerk met  als  
voorgangers pastor Henri Egging en dominee Guus Fröberg.  
De muzikale ondersteuning wordt gegeven door de Cantorij  
van de Bethelkerk. De viering begint om 9.30 uur. 
Het thema van de viering is: “Vrede verbindt over grenzen”. 
 
Op zondag 29 september vindt een oecumenische viering  
plaats in Kerkcentrum Holy. De Pax Christikerk is die zondag 
gesloten. De Vredescantorij verleent haar medewerking. 
Voorganger is pastor Lidwien Meijer. 
Deze viering begint om 10.30 uur.  
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Versie: 13-08-2019 
 Pax Christikerk 

11.00 uur, tenzij anders 

aangegeven 

H. Lucaskerk  

9.30 uur, tenzij anders 

aangegeven 
Zo. 08 sept. 

 

10.30 uur,  
Woord- en communieviering 

Afscheidsviering K. Koeleman 
m.m.v. KIK (Klaar Is Kees) 

projectkoor 

Kinderwoorddienst en 10 + groep 

H. Lucaskerk gesloten 

10.30 uur, afscheidsviering  

K. Koeleman in de Pax Christikerk 

Zo 15 sept. 

 

Eucharistieviering, H. Egging 

Cantors en samenzang 

Deurcollecte PCI par De Goede 

Herder 

Eucharistieviering, M. Tharsis, SVD 

Cantor en samenzang 

Deurcollecte PCI par De Goede 

Herder 

Zo. 22 sept. 

 

Woord- en communieviering, 3D 

Koor: Impuls 

Deurcollecte La Granja 

Oecumenische vredesviering 

H. Egging en G. Fröberg 

Koor: Cantorij van de Bethelkerk 

Deurcollecte vredesweek Pax, Utrecht 

Zo. 29 sept. 

 

10.30 uur, Oecumenische 

vredesviering  in Kerkcentrum Holy, 

L. Meijer.  

Pax Christikerk gesloten 

Koor: Vredescantorij 

Deurcollecte vredesweek Pax, 

Utrecht 

Woord- en communieviering, 

parochiaan 

Koor: Willibrordkoor 

Zo. 06 okt. 

 

Eucharistieviering, M. Tharsis, SVD 

Koor: Liriko met deurcollecte  

La Granja 

Kinderwoorddienst en 10+ groep 

Amnesty International 

Woord- en communieviering, 

parochiaan  

Cantor en samenzang 

Wereldwinkel 

Deurcollecte Diaconie in eigen stad 

 

19.00 uur Taizé gebedsdienst in de 

Bethelkerk 

Zo. 13 okt. 

 

Eucharistieviering, A. Kunnekkadan, 

SVD 

Gezinsviering met koor Okido 

Deurcollecte Diaconie in eigen stad  

Eucharistieviering, M. Tharsis, SVD 

Koor: Willibrordkoor 

Zo. 20 okt. 

 

Eucharistieviering, M. Tharsis, SVD 

Cantors en samenzang 

Kerkcollecte Wereldmissiedag 

Woord- en communieviering, L. 

Meijer 

Cantor en samenzang 

Kerkcollecte Wereldmissiedag 

Zo. 27 okt. 

 

Woord- en communieviering, 3D 

Cantors en samenzang 
Aanvang 10.30 uur 

Gezamenlijke ziekenzalving 
Eucharistieviering, H. Egging 

Koor: Willibrordkoor 

(Pax Christikerk is open) 

Vieringenrooster dg Willibrord 8 sept. t/m 1 dec. 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 
Za. 02 nov. 

Allerzielen 

19.30 uur, H. Egging en  

M. Tharsis, SVD  

Koor: Impuls 

Gezamenlijke viering in de Pax 

Christikerk 

H. Lucaskerk gesloten 

Zo. 03 nov. 

 

Woord- en communieviering, 3D 

Koor: Liriko met deurcollecte 

La Granja 

Kinderwoorddienst en 10+ groep 

Amnesty International 

Eucharistieviering, M. Tharsis, SVD 

Cantor en samenzang 

Zo. 10 nov. 

 

Pax Christikerk gesloten 

Willibrordzondag in de  

H. Lucaskerk 

Aanvang 10.30 uur, 
Willibrordzondag 

Gezamenlijke eucharistieviering,  

H. Egging en M. Tharsis, SVD 

Koor: Willibrordkoor en leden  

andere koren 

Deurcollecte Willibrordzondag 

Zo. 17 nov. 

 

Anders-dan-Anders viering,  

Ch. Duynstee 

Combo o.l.v. Dick Nels 

Deurcollecte Nationale Jongeren 

Wereldwinkel 

Eucharistieviering, H. Egging 

Cantor en samenzang 

Deurcollecte Nationale Jongeren 

Zo. 24 nov.  

Christus 

Koning 

Eucharistieviering, H. Egging 

Cantors en samenzang 

Woord- en communieviering, 

parochiaan 

Koor: Willibrordkoor 

Zo. 01 dec. 

1e zondag van 

de Advent 

Eucharistieviering, Ch. Duynstee   

Koor: Liriko met deurcollecte  

La Granja 

Kinderwoorddienst en 10+ groep 

Amnesty International 

Eucharistieviering, Ch. Duynstee 

Cantor en samenzang 

 

19.00 uur Taizé gebedsdienst in de 

Bethelkerk        
Vieringen op andere locaties 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    
Het Zonnehuis: dinsdag om 10.30 uur op de volgende data: 
                           10 sept. en 24 sept.: woord- en communieviering 
          8 okt.  : woord- en communieviering 
             22 okt. : eucharistieviering (Ch. Duynstee) 
      5 nov. en 19 nov.: woord- en communieviering       

 
 

De Meerpaal:    zaterdag om 18.00 uur op: 
            14 sept.: eucharistieviering 
            12 okt.  : eucharistieviering 
       9 nov. : eucharistieviering 
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Vredeswandeling 
 
 
 
 
 
 
 

Vincent Bijlo is erbij. Na de wandeling en de  
Vrijheidslunch is hij een van de gasten die optreedt. 
Omstreeks 13.00 uur – Volkstuincomplex Vijfsluizen . 
 

Lieve PAX mensen,  
 
Vredebewaarders, hier is uw Vredesambassadeur, Vincent. 
We gaan een grensverleggende Vredesweek tegemoet. We gaan 
verbinden over grenzen heen. We zoeken dit jaar de grenzen op en 
we gaan kijken wie zich achter die grenzen bevinden.  
Dat zijn "zij", "wij" staan aan deze kant. Achter de grenzen wonen "die 
van daar", wij zijn "die van hier." Voor een oorlog, of een conflict, heb je 
grenzen nodig, een oorlog is altijd wij tegen zij, hier tegen daar. Als je 
dus van zij, wij maakt en van daar, hier, heb je vrede. Dat klinkt simpel, 
maar voer het maar eens uit. 
 
We leven in een tijd waarin mensen zich meer en meer willen 
terugtrekken achter grenzen. Dat voelt misschien geborgen, gezellig 
onder ons, maar wordt de wereld daar veiliger op? Nee. Als er nou iets 
is dat de geschiedenis bewezen heeft dan is het dat wel.  
Toenadering, dat is de sleutel van vrede. Niet kijken naar wat de ander 
is, maar zien wie de ander is. De ander is een mens, net zo'n mens als 
jij, die dezelfde lucht ademt als jij. 
 
Die mens kan moslim zijn, christen, jood, boeddhist, buitenlander, 
vluchteling, of wat dan ook, de mens is bovenal mens. Hij of zij kan zwart 
zijn, wit, blank, of een roodhuid, hij is mens. Als je niet denkt in rassen is 
er geen racisme, als er geen wij en zij meer zijn, zijn wij allemaal wij.   
We gaan een “grensloze” Vredesweek tegemoet, waarin iedereen 
gelijkwaardig is en niemand bang hoeft te zijn voor een ander. Jullie zijn 
de PAXlampen. Jullie licht schijnt dwars door grensmuren heen.  
Jullie verbinden mensen die in vrede willen leven, die mogen zijn wie 
ze willen zijn. Vrede is net een huwelijk. Je moet er altijd aan blijven 
werken, dan blijft het fris. Breng licht, lucht en ruimte, ik zie jullie!   
          
Liefs vredesambassadeur, Vincent.  

 

 

De start is bij het 
stadskantoor Vlaardingen. 
Tijd: 10.00 uur.  
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Vredesweek  
 
Wij vroegen u in het vorige nummer van ’t Vaartje,  
om de Vredesweek in uw agenda te noteren.  
We vroegen én vragen om hulp!  De uitnodiging staat er weer. 
Nu in het blad Kerk aan de Waterweg. 
Op blz. 30 en 31 kunt u het hele programma terugvinden. 
 
Op een kerkplein of het Stadskantoor, in de bibliotheek, het 
Stiltecentrum, de Wereldwinkel, de Windwijzer, de Stadsgehoorzaal en 
op veel meer andere plekken liggen programma’s van de Vredesweek 
en flyers van de Walk of Peace voor u klaar. 
Misschien overbodig, maar wij vragen u komende dagen een exemplaar 
mee te nemen en dan uw keuzes te maken, om wellicht met velen mee 
te doen.  
 
 
 
 
 
 
 

U steunt wellicht allerlei goede doelen, eigenlijk het hele jaar door. 
Er wordt u veel en heel dikwijls gevraagd bij rampen en speciale acties, 
om meer gezondheid, minder armoede, een beter milieu en om 
rechtvaardigheid, dichtbij en ver weg, voor onze aarde en onze naasten! 
Zo ook in de Week voor de Vrede, voor PAX ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
                                       
                              
 
.          

                

 

U mag komende viering(en) tellen 
hoeveel keer biddend het woord 
vrede valt. Daarna uw antwoord op 
de vraag :“VREDE WIE DURFT”? 

 

PAX vraagt aandacht voor het moedige vredeswerk van 
bijzondere mensen in (post) conflictgebieden. Mensen die 
zich niet laten tegenhouden door grenzen en verbinding 
durven te zoeken met tegenstanders of voormalige vijanden. 
Zoals Valdete Idrizi uit Kosovo.(Lees de flyer daarover) 

Komt u op woensdag 25 september met andere 
parochianen luisteren naar nieuwe Vlaardingers, 
over verre grenzen gevlucht. En mogen we 
ervaren dat in die ontmoeting: “Vrede verbindt”. 

Plaats: H. Lucaskerk om 18.00 uur. 
Aanmelden: movzwo@hetnet.nl 
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Gezocht: vrijwilligers geestelijke verzorging 
 

 
 
 
 
 
Wat wij vragen: 
* Een open oecumenische instelling, die niet per se kerkelijk gelovig 
   hoeft te zijn. 
* Een open respectvolle houding naar alle levensbeschouwingen. 
* Beschikbaarheid op zaterdagmorgen, 1x per maand, 1,5 uur. 
 
Wat wij bieden: 
* Boeiende inhoudelijke ontmoetingen. 
* Een uitnodigende boodschap om te verspreiden. 
* Een vriendschappelijke, trouwe groep collega-vrijwilligers. 
 
De geestelijke verzorgers van het Franciscus Gasthuis en Vlietland zijn 
dus op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die in een van beide 
ziekenhuizen op zaterdag langs de patiënten gaan om ze uit te nodigen 
voor de viering op zondagmorgen. 
De kerkdienst is oecumenisch, christelijk. 
De vieringen worden op zondag in het Franciscus Gasthuis gehouden 
en in beide ziekenhuizen live op tv uitgezonden. 
We zoeken vrijwilligers die goed zijn in het leggen van het eerste 
contact, die open en uitnodigend zijn en het prettig vinden om soms 
even een gesprekje aan te gaan. 
Het is natuurlijk fijn om patiënten de volgende zondagmorgen op te 
halen en te vergezellen naar de viering of te begeleiden naar de tv 
uitzending ervan, maar dat is niet verplicht. 
 
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met: 

Mariska Maris, vrijwilligers coördinator, 
telefoon: 06 51848730 of e-mail: vrijwilligerswerk@franciscus.nl 

 
Of Annemieke Kelder, geestelijk verzorger,  
telefoon: 010 4616001 of e-mail: a.kelder@franciscus.nl 

 
 
 

 

mailto:vrijwilligerswerk@franciscus.nl
mailto:a.kelder@franciscus.nl
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Blijf bij ons, wanneer het avond wordt 
 

Blijf bij ons, Heer, want het is avond 

En de nacht zal komen 

Blijf bij ons 

Aan de avond van de dag 

Aan de avond van het leven 

Blijf bij ons met uw genade en goedheid 

Met uw troost en zegen 

Blijf bij ons in de nacht van twijfel en angst 

Blijf bij ons 

In leven en in sterven 

In tijd en eeuwigheid. 
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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) 
 
M. Tharsis (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  

M.Tharsis, pater SVD  

E. Barendregt-Koalsie, medewerkster pastoraal team 

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