
 

 

 

Nieuwsbrief 2020-1 

Informatie over de toekomst van de Willibrordgemeenschap in Vlaardingen 

Gebeurt er nog wat? Zo begonnen we  de vorige nieuwsbrief. En ook nu kunnen we ons 
voorstellen dat u dit denkt.  Want wat er gebeurt, gebeurt veelal achter de schermen. 
Zo zijn er drie aparte commissies ingesteld die ieder op een specifiek gebied werkzaam zijn. 
De commissies zijn: “Leren, Vieren, Dienen”, “Ont-Moeten” en “Jeugd en Jongeren”. 
Voor iedere commissie is een doel geformuleerd. 
Voor de commissie Ont-Moeten is dat: het verbinden van de twee afzonderlijke 
gemeenschappen tot één nieuwe Willibrordgemeenschap. 
Voor de commissie Leren, Vieren, Dienen is dat: Het ontwikkelen en bevorderen van 
samenhang en eenheid op alle aspecten binnen de werkvelden  Leren (catechese), Vieren 
(Liturgie) en Dienen (pastoraat en diaconie). 
Voor de commissie Jeugd en Jongeren is dat: het boeien en binden van jonge gezinnen, 
jeugd en jongeren en migranten in Vlaardingen. 
De commissie Ont-Moeten heeft met enthousiasme de Willibrord zondag  georganiseerd, 
samen met de Commissie Leren, Vieren, Dienen. 
Binnenkort is er een bijeenkomst van de Commissie Leren, Vieren, Dienen met de kosters en 
lectoren van beide kerken. Hoe zijn de gewoontes in de beide kerken, wie doet wat, en 
vooral waarom doen we het zo. 
De commissie Jeugd en Jongeren is aan het inventariseren wat er allemaal al is aan 
activiteiten en wat aan nieuwe initiatieven er zouden moeten komen. 
Bij iedere commissie is een pastor als procesbegeleider betrokken. Voor de commissie Leren, 
Vieren, Dienen is dat pastor Henri Egging, voor de commissie Ont-Moeten pastor Melvin 
Tharsis en voor de commissie Jeugd en Jongeren pastor Charles Duynstee. 
De commissies werken onder de verantwoordelijkheid van de pastoraatsgroep. Iedere 
commissie heeft een lid van de pastoraatsgroep als contactpersoon. Deze contactpersonen 
zijn ook aanwezig bij de commissievergaderingen.  
Drie keer is er een bijeenkomst geweest van de pastores, de leden van de pastoraatsgroep 
en alle commissieleden. Uit de laatste vergadering is naar voren gekomen dat communicatie 
een belangrijk punt is. Wie doet wat en wie zijn er allemaal bij betrokken.  
Om verbetering aan te brengen in de communicatie en onderlinge samenhang heeft de  
pastoraatsgroep een Jaarplan 2020 opgesteld. Daarin zijn de gezamenlijke vieringen 
opgenomen, zijn nieuwe initiatieven voor activiteiten en verbinding genoemd en staat 
beschreven wie betrokken zijn bij de vieringen en activiteiten en welke persoon of 
commissie de zogenaamde ”kartrekker” is. 
Het plan ligt nu ter bespreking bij de commissies. De resultaten van de diverse besprekingen 
vormen weer de uitgangspunten voor de definitieve vaststelling van het Jaarplan door de 
pastoraatsgroep.  
Naast de nieuwe plannen waarbij de diverse commissies een aandeel hebben, zijn er 
natuurlijk ook andere activiteiten die in de kerken plaatsvinden en die voor parochianen van 
beide kerken zijn bedoeld. Ik noem de activiteiten die door de werkgroep Geloofsverdieping 
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worden georganiseerd. Ook in de vastentijd staat er weer veel op het programma. Ook niet 
specifiek voor Lucas- of Pax parochianen, maar voor de gehele Willibrordgemeenschap. 
Lees het WA, ’t Vaartje , Kerk aan de Waterweg, kijk op de website van de 
Willibrordgemeenschap www.rkkerkvlaardingen.nl  Regelmatig wordt er informatie gedeeld, 
bestemd voor alle parochianen van deelgemeenschap Willibrord. 
U ziet het, er wordt wel gebouwd, maar we zijn nog hard bezig met de voorbereidende 
werkzaamheden. Want iedereen weet: zonder een goed fundament kan er geen stevig huis 
worden gebouwd. 
 

Namens de pastoraatsgroep en de commissie publiciteit: 

Agnes, Elly en Anne. 

http://www.rkkerkvlaardingen.nl/

