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Schiedam, 16 mei 2021 
 
Voorgenomen besluit over de kerkgebouwen in Vlaardingen 
Onderzoek naar herbestemming van de Lucaskerk 
 
Beste parochianen van de Vlaardingse Willibrordgemeenschap, 
 
Sinds vijf jaar zijn wij in parochie De Goede Herder bezig met het proces ‘Stip aan de horizon’. 
Wij zijn dit proces aangegaan omdat een bundeling van krachten nodig is om in de komende 
jaren een vitale geloofsgemeenschap te kunnen blijven. Daartoe willen wij één geloofsgemeen-
schap per stad vormen, met één kerk als centrum van leren, vieren en dienen. Dat proces is in 
Vlaardingen niet gemakkelijk verlopen. Na een overgangstijd van ruim twee jaar zijn wij nu toe 
aan het nemen van een besluit. Wij realiseren ons dat dit een pijnlijk besluit zal zijn. Maar wij 
hopen wel dat wij samen de weg kunnen gaan naar een vitale Vlaardingse kerkgemeenschap in 
de komende jaren. 
 
Ingetrokken besluit; bouwen aan één gemeenschap 
In december 2018 hebben wij het aanvankelijke besluit, om de Lucaskerk aan te wijzen als de 
katholieke kerk van Vlaardingen en de Pax Christikerk te sluiten, ingetrokken. Voor de 
belangrijkste veronderstelling van dit besluit, dat het mogelijk zou zijn de vitaliteit van de 
gemeenschap rond de Pax Christikerk te verplaatsen naar de Lucaskerk, bleek onvoldoende 
draagvlak te bestaan. Wij hebben toen afgesproken dat wij gedurende 2 jaar, dus tot december 
2020, geen besluit zouden nemen over de toekomst van de Vlaardingse kerkgebouwen.  
Deze periode zouden wij gebruiken om te bouwen aan meer gezamenlijkheid in de Willibrord-
gemeenschap. Drie commissies – de commissie Leren-Vieren-Dienen, de commissie Ont-Moeten 
en de commissie Jeugd&Jongeren – zijn daartoe aan het werk gegaan, in goed overleg met de 
pastoraatgroep. 
 
Bouwstenen voor een nieuw besluit 
Vanaf eind 2020 hebben het parochiebestuur en het pastoraal team bouwstenen aangedragen 
voor een nieuw besluit over onze Vlaardingse kerken. Er zijn gegevens verzameld over pastorale 
aspecten (vitaliteit; diversiteit in liturgisch aanbod; jeugd en jongeren; catechese; diaconie; 
oecumene; pastoraat; toekomstbestendigheid; laagdrempeligheid) en materiële aspecten 
(centrale ligging en zichtbaarheid; gebruiksmogelijkheden en bouwkundige staat; bereikbaarheid 
en parkeergelegenheid; financiën; waarde en herbestemmingsmogelijkheden van de 
gebouwen). 
De bijeengebrachte informatie maakte het dilemma bij de keuze voor een van beide 
kerkgebouwen nog duidelijker. Kijkend naar de twee huidige gebouwen is de Lucaskerk het 
meest toekomstbestendig. Kijkend naar de vitaliteit zijn beide gemeenschappen broos, maar is 
er meer vitaliteit bij de gemeenschap rond de Pax Christikerk, die meer generaties omvat.  
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Juist vanwege deze broosheid ook bij de Pax gemeenschap constateren wij dat er weinig kans 
van slagen is voor het verplaatsen van de vitaliteit vanuit de Pax Christikerk naar het gebouw van 
de Lucaskerk. 
 
Het dilemma overwinnen 
Met het oog op de aanwezige vitaliteit hebben parochiebestuur en pastoraal team de voorkeur 
om de Pax Christikerk open te houden en de Lucaskerk te sluiten. Recent is gebleken dat er voor 
beide kerklocaties zicht is op reële herbestemmingsmogelijkheden. Daardoor is het mogelijk een 
uitweg te vinden uit het dilemma tussen ‘gebouwen’ en ‘vitaliteit’. Doordat herbestemming van 
beide kerkgebouwen mogelijk is, kunnen wij kiezen voor de kerk waar in de komende jaren de 
meeste kansen op vitaliteit aanwezig zijn. 
 
Voorgenomen besluit 
Parochiebestuur en pastoraal team hebben besloten de bisschop te vragen om de Lucaskerk aan 
de eredienst te onttrekken. Uitgangspunt daarbij is wel dat er binnen circa één jaar voldoende 
vertrouwen is dat de Lucaskerk kan worden verkocht en herbestemd met voldoende opbrengst. 
Wanneer dat niet lukt, ontstaat een nieuwe situatie. De bisschop heeft ermee ingestemd dat het 
parochiebestuur gaat onderzoeken of de Lucaskerk op een verantwoorde wijze en met een 
passende bestemming kan worden vervreemd. 
Dit is een voorgenomen besluit. Voordat de bisschop een definitief besluit neemt, zal hij de 
parochianen horen.  Daartoe zal een hoorzitting worden belegd over het voorgenomen besluit 
tot onderzoek naar het vervreemden van de Lucaskerk en de mogelijke consequenties daarvan. 
Deze hoorzitting zal plaatsvinden wanneer dit weer mogelijk is binnen de coronamaatregelen. 
Als het inderdaad mogelijk blijkt om de Lucaskerk te verkopen en herbestemmen, zal de Pax 
Christikerk aangepast moeten worden naar de eisen van deze tijd. Besluiten daarover kunnen 
echter nu nog niet worden genomen, maar in een later stadium. 
 
De pijn samen dragen 
Wij begrijpen dat dit een ingrijpend voornemen is, voor een aantal parochianen zelfs heel 
pijnlijk. Voor de toekomst van een vitale katholieke geloofsgemeenschap in Vlaardingen is het 
echter onontkoombaar om pijnlijke keuzes te maken. Wij hopen dat parochianen en vrijwilligers 
vanuit beide kerken de pijn samen willen dragen. Zoals Paulus schrijft, met het beeld van de 
geloofsgemeenschap als een levend lichaam: ‘Wanneer een lid lijdt, delen alle ledematen in het 
lijden; wordt een lid geëerd, alle delen in de vreugde’ (I Kor. 12, 26). 
In de komende tijd willen wij, terwijl er nog twee kerkgebouwen zijn, verdere stappen zetten om 
te bouwen aan één Vlaardingse geloofsgemeenschap. Zodra de coronamaatregelen dit mogelijk 
maken, hopen wij dat er weer meer gezamenlijke vieringen en activiteiten georganiseerd kunnen 
worden. De inzet van ieder is nodig om samen te bouwen aan een vitale Willibrord-
gemeenschap. Bidden wij dat wij daartoe kracht van de heilige Geest mogen ontvangen. 
 
Met vriendelijke groet, namens parochiebestuur en pastoraal team, 
Clemens Lammers 
Secretaris parochiebestuur 

 


