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’t Vaartje nr. 28                                                  Voorjaar 2020  

Welkom bij ’t Vaartje,  
het Vlaardingse katern bij Kerk aan de Waterweg. 
 
In dit Vaartje no.28 vindt u weer informatie voor de Willibrord 
deelgemeenschap. 
 
  
 
 
 

 

Redactieadres ‘t Vaartje: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl 
Het volgende Vaartje verschijnt rond 12 juni 2020 
Kopij inleveren bij het secretariaat kan tot 21 mei 2020 

Die betekenis kan Pasen ook 
hebben: het is nooit zo donker of 
het wordt weer licht. 
In de 40 dagentijd, de tijd van 
reflectie en bezinning, bereiden we 
ons voor op het Paasfeest. 
Bezoek eens een meditatieve 
viering in de Pax Christikerk, zie 
blz.12 in dit Vaartje. 
We wensen alle lezers een goede 
voorbereiding in de vastentijd, een 
mooi Paasfeest en alvast een 
inspirerend Pinksterfeest. 

 

Na de donkere winter lijkt het of we op 
een nieuw begin wachten om verder te 
kunnen. De narcissen bloeien en de 
bomen beginnen zich te melden.  
Het voorjaar komt ! 
 

 

mailto:secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
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Nieuwsbrief van de Willibrordgemeenschap 
 

                         Gebeurt er nog wat? Zo begonnen we de vorige  
                         nieuwsbrief. En misschien denkt u dat, want er gebeurt 
                         veel achter de schermen. Zo zijn er drie commissies     
                         ingesteld die ieder op een specifiek gebied werkzaam 
zijn. Voor iedere commissie is een doel geformuleerd. De commissies 
zijn: “Leren, Vieren, Dienen”, “Ont-Moeten” en “Jeugd en Jongeren”. 
 
Doel commissie Ont-Moeten is: 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 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 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 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. Elke commissie heeft een lid van de Pastoraatsgroep 
als contactpersoon. De contactpersonen zijn ook aanwezig bij de 
vergaderingen. 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. Om daarin verbetering aan te brengen 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 bij de commissies. De 
resultaten van deze besprekingen vormen weer de uitgangspunten voor 
de definitieve vaststelling van het Jaarplan door de Pastoraatsgroep.  
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Naast de nieuwe plannen, 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 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 

Kerkbalans 
 

Voor de start van de actie Kerkbalans waren er op 18 januari jl. 
42 wijkcontactpersonen, de wijkcoördinatoren en de leden van de 
werkgroep Kerkbalans in de H. Lucaskerk bijeengekomen. 
Voordat er met een beamerpresentatie informatie werd uitgewisseld, 
opende pastor Melvin Tharsis met gebed, wat afgesloten werd met het 
gezamenlijk bidden van het Onze Vader. 
 

Op de agenda stonden de volgende punten:  
 * het resultaat van Kerkbalans 2019: 
       er zijn 885 adressen bezocht, er zijn 590 inschrijfformulieren terug                                 
   ontvangen met de toezegging van € 73.022,00. 
   Op dit moment is € 65.322,00 ontvangen.  
    * de te bezoeken adressen Kerkbalans 2020: 
          er worden dit jaar 712 kerkbalansenveloppen bezorgd.  
 * de inhoud van de kerkbalansenvelop: 
     in de envelop zit een inschrijfformulier, een kerkbalansfolder,  

  een financieel overzicht 2019 en een retourenvelop.  
 * ledenadministratie: 
    zie het artikel op blz. 7 in dit Vaartje. 
 

Nadat alles was besproken werden de kerkbalansenveloppen  
aan de wijkcontactpersonen uitgedeeld ter bezorging. 
 
Namens de werkgroep Kerkbalans, Jan van Adrichem 

 

 

http://www.rkkerkvlaardingen.nl/
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Nieuws vanuit de kerkenband met La Granja 
 
Met de start van het nieuwe jaar alweer een tijdje achter ons, wil ik u 
namens de leerkrachten, ouders en kinderen van de schooltjes in La 
Granja een goed 2020 toewensen. Met de hoop dat we de contacten, 
ook in het komend jaar, weer met veel plezier zullen onderhouden.  
 
In de decembermaand is er regelmatig contact geweest met velen van 
onze vrienden daar. Ik zelf had veel contact via Messenger met Jinky 
Calacat. Zij is de vrouw die in 2002 naar Vlaardingen kwam samen met 
Irene. Destijds was de jonge Jinky naar Nederland vertrokken notabene 
de dag na haar huwelijk met Remar. Daarover zei ze nu in een van die 
Messenger gesprekken: "Het was een moeilijke en zware beslissing om 
daags na mijn huwelijk te gaan, maar tot op de dag van vandaag heb ik 
daar geen spijt van. Het bracht mij naar het mooie Vlaardingen. Een reis 
waarin ik zoveel lieve mensen heb ontmoet en waaraan ik zoveel warme 
herinneringen bewaar". Nu is Jinky moeder  
van 4 kinderen, Sophia,  Simone, Sebastien  
en Sonja. En als moeder vertelde ze mij dat  
ze zich regelmatig afvraagt of ze de kinderen 
een goede opvoeding geeft en of ze als  
ouders geslaagd zijn. Het is mooi te lezen dat 
aan de andere kant van de wereld dezelfde  
vraagstukken leven als hier. Ook daar hebben      Gezin van Jinky 

ouders dezelfde dromen en willen ze goede voeding, goed onderwijs en 
een gelukkige toekomst voor hun kinderen. Ik ben nog altijd blij dat we 
na al die jaren, samen met u, nog steeds iets kunnen betekenen voor 
hen, in de vorm van financiële ondersteuning. Maar ook door middel van 
contacten en gesprekken zoals ik zojuist beschreef. 
 
Op 28 januari zijn Kees Clement en Anne Kuiper naar de Filippijnen 
gereisd om daar circus lessen te verzorgen voor de schoolkinderen. 
Anne heeft een eigen circusschool .Voor de kinderen daar zijn de 
bijeenkomsten met Anne een feestje. Kees gaat hem vergezellen voor 
een deel van de reis, daarnaast gaat Kees natuurlijk een kijkje nemen op 
de schooltjes om te zien hoe het met hen gaat. U zult vast weer van hen 
horen hoe het ter plaatse is gegaan, zodra zij terug zijn van hun reis. 
 
Op 28 juni zal de jaarlijkse gezamenlijke kerkenbandviering gehouden 
worden. Dit jaar in de H. Lucaskerk. Anne en Kees zullen daar ook hun 
verhaal doen en u vertellen over hun ervaringen. Wij hopen op een 
mooie ontmoeting met u allen!! 
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Namens de Kerkenbandgroep, 
Jolanda Mooren 

 
Vrouwendag 2020 

 
Op 7 maart 2020 willen we een vrouwendag organiseren. 
We doen dat in samenwerking met onze buren, Kerkcentrum Holy. 
Het thema van dit jaar zal zijn “Vrijheid”.  
Dit is ook het thema van de internationale vrouwendag in het kader van 
75 jaar vrijheid. Tijdens deze dag zullen we nadenken met elkaar wat 
vrijheid betekent, voor iedereen individueel of in groter verband. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben als spreekster Lidwien Meijer uitgenodigd en werken dit 
thema uit in workshops. Het is de bedoeling om in ontspanning en 
zingeving verbinding te zoeken met elkaar, allemaal vrouwen met 
een eigen idee en beleving van vrijheid.  
Interesse gekregen? Meld je aan en neem je buurvrouw, dochter, 
moeder, nichtje of welke vrouw dan ook bij je in de buurt, mee. 
We willen wel graag weten of je komt en met hoeveel vrouwen je komt.  
 
De dag start om 11.30 uur en zal rond 15.30 uur afgesloten worden met 
een hapje en een drankje. De kosten voor deze dag zijn € 5,00 
inclusief koffie, thee en de lunch.  
Aanmelden kan bij Elly Barendregt (koalsie@upcmail.nl) 
en Loes Hössen (loes.hossen@gmail.com) 

De collectes voor La Granja hebben onderstaande 
opgebracht, waarvoor weer onze hartelijke dank. 

 
         8 december  €    88,20 
  24/25 december  €  373,42 
            19 januari   €  100,40   
   

 
 

 

mailto:koalsie@upcmail.nl
mailto:loes.hossen@gmail.com
x-apple-data-detectors://6/
x-apple-data-detectors://7/
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Door de Vastenactie te steunen kunnen we mensen in 
ontwikkelingslanden toegang bieden tot beroepsonderwijs en zo hun 
kansen op een beter bestaan vergroten. 

   

 Er worden volop activiteiten gehouden en u kunt per stad zien 
welke activiteiten dat zijn. U leest daarover op blz. 12 en 13 in 
het blad Kerk aan de Waterweg. 
Zie ook de website van de parochie en het  

    Willibrord Actueel en zeker bijgesloten flyer.  

 Neem deel aan een of meer vastenactiviteiten zoals b.v.  
    een sobere maaltijd voor ongeveer 45 personen in samenwerking 
    met Lucas Cooking op 24 maart in de H. Lucaskerk. 
    Aanmelden via movzwo@hetnet.nl  
   
Het project dichtbij is dit jaar voor extra voorzieningen bij de 
schakelklassen van het college VOS. 
Een interview daarover met Taco v.d. Meer staat op blz. 10 en 11 in 
Kerk aan de Waterweg.     

  
         
  
De oecumenische werkgroep MOV/ZWO coördineert de  
inzameling van de gelden.  
Wij vragen iedere kerkgemeenschap, deelgemeenschap, wijkgemeente,  
school, ook iedere particulier die in de regio Schiedam, Vlaardingen en 
Maassluis wil samenwerken in deze vastentijd/40-dagentijd, om gelden 
over te maken op:  
 

IBAN nummer  NL04INGB 0000023325 
t.n.v. Vastenactie Schiedam, Vlaardingen, Maassluis te Vlaardingen. 

 

De penningmeester van de Vastenactie, broeder Ted van der Geest, zal 
in de volgende Kerk aan de Waterweg  de stand van zaken doorgeven, 
met daarin vanzelfsprekend het bedrag dat naar de landelijke 
Vastenactie  wordt overgemaakt en welk bedrag naar het diaconaal 
project dichtbij. 

   
     

Werken aan je toekomst 

Vast iets om te delen  - Vast om royaal te delen. 
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Ledenadministratie 
 

In het voorjaar van 2018 ontvingen de parochies van de Nederlandse 
kerkprovincie een bisschoppelijk schrijven dat in 2019 het gebruik van 
het computerprogramma voor de ledenadministratie zal worden 
beëindigd en dat er naar een nieuw programma zal worden overgegaan. 
Binnen onze parochie De Goede Herder werden alle betrokken 
vrijwilligers opgeroepen om deel te nemen aan deze verandering. 
Van onze deelgemeenschap Willibrord waren alle 6 personen bereid  
hieraan hun medewerking te geven. 
 
In 2018 zijn er diverse bijeenkomsten op bisdom niveau belegd om 
kennis te nemen van het nieuwe computerprogramma en om invloed  
uit te oefenen op dit programma. 
In 2019 is steeds per parochie overgeschakeld van het oude naar het 
nieuwe programma. Voor onze parochie was dit in het voorjaar van 
2019. Daarna werd in de zomer van 2019 het oude programma 
afgesloten. 
 
Als u weet dat er meer dan 70.000 items  
moesten worden overgebracht  
(geconverteerd) naar het nieuwe  
computersysteem dan begrijpt u  
dat dit niet zonder horten en stoten  
zal zijn gegaan en derhalve veel tijd  
van onze vrijwilligers heeft gevergd.  
Zelfs op dit moment zijn nog niet alle  
probleempjes opgelost. 
 
Wel konden we de nodige informatie voor de actie Kerkbalans 2020 
verkrijgen uit het nieuwe computerprogramma. 
Als u onverhoopt toch foutjes in uw informatie vindt, allereerst onze 
excuses en het verzoek om dit bij het secretariaat te melden. 
Vanaf deze plaats wil ik mijn dankbaarheid uitspreken naar onze 
vrijwilligers die met hun inzet deze hele transformatie tot een goed einde 
hebben gebracht.  
 
Namens de werkgroep Ledenadministratie, 
de coördinator, Jan van Adrichem 
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Versie: 29-01-2020 
Datum Pax Christikerk 

11.00 uur, tenzij anders 

aangegeven 

H. Lucaskerk  

9.30 uur, tenzij anders 

aangegeven 
Zo. 01 mrt. 

1e zondag 40 

dagentijd 

Woord- en communieviering, 3D 

Koor: Liriko met deurcollecte 

La Granja 

Amnesty International 

Eucharistie, Ch. Duynstee 

Cantor en samenzang 

Wereldwinkel 

Do. 5 mrt. 19.15-19.45 uur, 40-dagen meditatie  

Zo. 08 mrt. 

2e zondag 40 

dagentijd 

Eucharistie, Ch. Duynstee 

Gezinsviering met koor: Okido 

Bijeenkomst kinderen 1e Communie 

Eucharistie, H. Egging 

Koor: Willibrordkoor 

Do. 12 mrt. 19.15-19.45 uur, 40-dagen meditatie  

Zo. 15 mrt. 

3e zondag 40 

dagentijd 

Eucharistie, M. Tharsis, SVD 

Cantors en samenzang 

Woord- en communieviering, 

parochiaan 

Cantor en samenzang 

Themaviering Vastenactie met 

deurcollecte 

Do. 19 mrt. 19.15-19.45 uur, 40-dagen meditatie  

Zo. 22 mrt. 

4e zondag 40 

dagentijd 

Eucharistie, H. Egging 

Koor: Impuls, themaviering met 

deurcollecte Vastenactie 

Kinderwoorddienst en 10+ groep 

Bijeenkomst kinderen 1e Communie 

Wereldwinkel 

Eucharistie, H. Egging 

Koor: Willibrordkoor 

 

Di. 24 mrt.  18.00 uur, Vastenmaaltijd 

Do. 26 mrt. 19.15-19.45 uur, 40-dagen meditatie  

Zo. 29 mrt 

5e zondag 40 

dagentijd 

Eucharistie, A. Kunnekkadan, SVD 

Cantors en samenzang 

Eucharistie, A. Kunnekkadan, SVD 

Cantor en samenzang 

 

Do. 2 april 19.15-19.45 uur, 40-dagen meditatie  

Zo. 05 apr. 

Palmzondag 

Eucharistie, M. Tharsis, SVD 

Koor: Liriko met deurcollecte 

La Granja 

Kinderwoorddienst en 10+ groep 

Eucharistie, M. Tharsis, SVD 

Koor: Willibrordkoor 

Wereldwinkel 

 

19.00 uur, Taizé gebedsdienst in 

Bethelkerk 

Ma. 06 apr.  

Boeteviering 

19.30 uur, H. Egging 

Gezamenlijke boeteviering  

Koor: Willibrordkoor 

H. Lucaskerk gesloten 

Gezamenlijke boeteviering in de 

Pax Christikerk 

 

Do. 09 apr.  

Witte 

Donderdag 

Viering in de H. Lucaskerk 

Pax Christikerk gesloten 

19.30 uur, eucharistie, Ch. Duynstee 

Koor: Willibrordkoor 

 

Vieringenrooster dg Willibrord 01-03-20 t/m 14-06-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

febr.2018 
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Vieringenrooster (vervolg) 
 

 

 
Pax Christikerk 

11.00 uur, tenzij anders 

aangegeven 

H. Lucaskerk  

9.30 uur, tenzij anders 

aangegeven 
Vrij. 10 april 

Goede Vrijdag 

15.00 uur Kruisweg, 3D 

Koor: Liriko 

Avondviering in H. Lucaskerk 

Pax Christikerk gesloten 

15.00 uur Kruisweg parochiaan 

 

19.30 uur, Ch. Duynstee 

Koor: Impuls 

Za. 11 apr. 

Stille Zaterdag 

 

19.00 uur, gezinsviering voor de 

gehele parochie, 

Woord- en communieviering,  

L. Meijer 

Koor: Okido 

Deurcollecte voor La Granja 

21.30 uur Paaswake, eucharistie, 

Ch. Duynstee 

Koor: Liriko 

Deurcollecte voor La Granja 

Zo. 12 apr. 

1e Paasdag 

 

Eucharistie, H. Egging 

Koor: Impuls 

Deurcollecte voor La Granja 

Eucharistie, Ch. Duynstee 

Koor: Willibrordkoor 

Deurcollecte voor La Granja 

Zo. 19 apr. 

 

Woord- en communieviering, 3D 

Cantors en samenzang 

Bijeenkomst kinderen 1e Communie 

Eucharistie, H. Egging 

Cantor en samenzang 

Zo. 26 apr. Eucharistie, A. Kunnekkadan, SVD 

Cantors en samenzang 

Deurcollecte Henk Erdhuizen, 

Bolivia 

Woord- en communieviering, 

parochiaan 

Koor: Willibrordkoor 

Deurcollecte Henk Erdhuizen, Bolivia 

Za. 02 mei 

 

Goede Herder patroonsfeest in de 

Andreas, Petrus en Paulus kerk in 

Maassluis 

Goede Herder patroonsfeest in de 

Andreas, Petrus en Paulus kerk in 

Maassluis 

Zo. 03 mei 

 

Eucharistie, Ch. Duynstee 

Koor: Liriko met deurcollecte  

La Granja 

Eucharistie, M. Tharsis, SVD 

Cantor en samenzang 

Wereldwinkel 

Zo. 10 mei Eucharistie, A. Kunnekkadan, SVD 

Cantors en samenzang 

Bijeenkomst kinderen 1e Communie 

Deurcollecte Roepingenzondag 

Woord- en communieviering, 

parochiaan 

Viering in de sfeer van Taizé 

Koor: Willibrordkoor 

Deurcollecte Roepingenzondag 

Zo. 17 mei Anders dan Anders viering, 3D 

Met Combo o.l.v. Dick Nels 

Kinderwoorddienst en 10+ groep ? 

Eucharistie, Ch. Duynstee 

Cantor en samenzang 

Do. 21 mei 

Hemelvaart 

Pax Christikerk gesloten, viering in 

de H. Lucaskerk 

10.30 uur, M. Tharsis, SVD, 

gezamenlijke hemelvaartsviering 

Koor: Willibrordkoor 

Zo. 24 mei Eucharistie, H. Egging 

Cantors en samenzang 

Bijeenkomst kinderen 1e Communie 

Kinderwoorddienst en 10+ groep? 

Kerkcollecte Ned. Missionarissen 

Eucharistie, M. Tharsis, SVD 

Koor: Willibrordkoor 

Kerkcollecte Ned. Missionarissen 
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Vieringenrooster (vervolg) 
 

 

 
Pax Christikerk 

11.00 uur, tenzij anders 

aangegeven 

H. Lucaskerk  

9.30 uur, tenzij anders 

aangegeven 
Zo. 31 mei 

1e Pinksterdag 

10.30 uur, gezamenlijke 

pinksterviering, 

eucharistie, A. Kunnekkadan, SVD 

Koor: Pinkster gelegenheidskoor 

Deurcollecte Pinksteractie (Missie 

en Diaconie) 

Gezamenlijke viering in de 

Pax Christikerk 

H. Lucaskerk gesloten 

Zo. 07 jun. 10.30 uur, 1e H. Communieviering 

Eucharistie, M. Tharsis 

Koor: Okido 

Woord- en communieviering, 

parochiaan 

Cantor en samenzang 

Wereldwinkel 

13.00 uur: Ch. Duynstee doopviering 

Zo. 14 jun. Eucharistie, Ch. Duynstee   

Koor: Impuls 

Eucharistie, M. Tharsis, SVD 

Koor: Willibrordkoor 
 

Vieringen op andere locatie 
 
 

 
 
 
 
 
 
                    
Het Zonnehuis: dinsdag om 10.30 uur op de volgende data: 
  
                           10 en 24 maart: woord- en communieviering 
     10 april: Goede Vrijdag om 14.30 uur 
     14 april: woord- en communieviering 
                           28 april: eucharistieviering 
                           12 en 26 mei: woord- en communieviering 
                             9 juni: woord- en communieviering  
                                              
          
       
 
 
 
 
 
      
 
 

 
 

 
                                       
                              
 
.          

                

Een nieuwe Anders dan Anders viering 
 

 Het duurt nog wel even, maar op 17 mei is er weer een nieuwe 
Anders dan Anders viering. Het thema is nog niet bekend. Wel 

dat enkele leden van 3D zullen voorgaan. 
 

De vorige viering ” Werken aan je droom” ligt nog 
vers in ons geheugen. 

Fijn dat de kerk toen goed gevuld was. 
We hopen dat dit op 17 mei weer het geval is. Noteert u deze datum alvast in uw agenda? 
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Ritme 

Ritme! Dat is deze periode het enthousiaste onderwerp van onze lessen 
levensbeschouwing van Hemel en Aarde. Je denkt misschien het eerst 
aan het ritme van een liedje dat je kunt meeklappen, tikken of hummen. 
Maar niet alleen muziek heeft een ritme. Ook tijd heeft een ritme, door 
de dingen van de dag die gaan zoals ze gaan, met soms veel en soms 
weinig afwisseling. Of het ritme van het jaar, van de uitbundige lente tot 
de verstilling van de winter.  
Taal heeft een ritme, van langzaam en zacht tot snel en hard. Je lijf heeft 
een ritme. Als je erop let, heeft bijna alles een ritme. 

Een ritme heeft vaak ongemerkt invloed op je. Het ritme van de dag, van 
liedjes op de achtergrond of de energie van het seizoen nemen je soms 
als vanzelf mee. Het kan de toon van je leven bepalen. 
Daarom is het interessant om met kinderen stil te staan bij wat al die 
ritmes met je doen. In de lessen verkennen kinderen al die verschillende 
soorten ritmes. De lessen gaan bijvoorbeeld over het dagritme in een 
klooster, de feesten van het kerkelijk jaar, en ook over Shiva, de 
hindoeïstische Heer van de dans. 

We verkennen ook het ritme van de taal. Stel je voor dat je naar 
toespraken of gedichten of liedjes luistert in een taal die je niet verstaat. 
Dan nog krijg je heel veel mee van wat er aan de hand is. Je begrijpt iets 
door de toon, de dynamiek. Je zou kunnen zeggen: door het ritme van 
de taal. Met de kinderen doen we taalspelletjes, lezen we gedichten om 
die werking van taal te verkennen. Sommige gedichtjes vragen erom om 
langzaam en zacht gelezen te worden, andere moeten snel en luid. 
Betekenis van taal heeft blijkbaar te maken met het ritme van de taal. 

En we ontdekken het ritme van je lijf, je ademhaling en je hartslag. Soms 
geeft het je veel energie, als je hard werkt en je lijf zich inspant. Maar het 
kan ook zijn dat je                                                          je boos of 
opgewonden voelt,                                                         ook dan versnelt 
je adem en je                                                                 hartslag. Met 
kinderen doen we                                                           kleine 
experimentjes over                                                         hoe het ritme van 
je lijf kan veranderen. En hoeveel invloed dat heeft op hoe je je voelt.                                      
 
We kijken er naar uit om deze weken met het onderwerp ritme te 
werken. Een beetje beweging kunnen we goed gebruiken! 

School De Hoeksteen 
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Geen avondgebeden, maar wat wel…? 
 

Geen avondgebeden in de Pax Christikerk, maar wat wel …..? 
Zoals u wellicht weet, werd er tot vorig jaar, in de vastentijd altijd een 

oecumenisch avondgebed gehouden. Dit jaar heeft de werkgroep 
besloten er een andere invulling aan te geven, die hopelijk meer mensen 

gaat aanspreken. 
Elke donderdag in de vastentijd is er in de Pax Christikerk, in 

samenwerking met het Kerkcentrum, een: 
40-dagen meditatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Een bezinnend moment in de drukte van alle dag waar ruimte is voor 
stilte, muziek en het branden van een kaarsje. 

 
De data waarop dit "bezinnend moment" wordt gehouden zijn: 

donderdag 5, 12, 19 en 26 maart 
 en 2 april van 19.15 uur tot 19.45 uur. 

U hoeft zich hiervoor niet op te geven, loop gerust binnen. Welkom! 
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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: 

H.Lucas:  J. Kroeze      tel. 435 0747 Pax Christikerk:  Secretariaat  tel.  474 1790 

       H.Lucaskerk: 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, medew. pastoraal team 

Pastoraal spreekuur: M. Tharsis SVD 
 
Pax Christiekerk:  
maandag 13.30 – 15.00 uur 
 
H. Lucaskerk: 
vrijdag 11.30 – 12.30 uur 
 
Afspraak huisbezoek: tel. 06 29037132 
 

Pastoraal spreekuur: M. Tharsis SVD 
 
Pax Christikerk:  
maandag 13.30 – 15.00 uur 
 
H. Lucaskerk: 
vrijdag 11.30 – 12.30 uur 
 
Afspraak huisbezoek: tel. 06 29037132 

 

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