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Geachte Parochianen, 
 
Vorig jaar juni hebben wij u geïnformeerd over het besluit dat genomen is ten aanzien van de 
toekomst van de Parochie De Goede Herder.  
 
Dit besluit luidde: 
 
Binnen vijf jaar, dus uiterlijk 2022, is in iedere stad één geloofsgemeenschap gevormd . Een 
logisch gevolg  hiervan is dat er in die vijf jaar in iedere stad  ook één centrum voor vieren, 
leren en dienen komt.   
 
Dit besluit is genomen naar aanleiding van de resultaten van een onderzoek naar de stand van 
zaken in onze Parochie dat een beeld liet zien van een sterk afnemende deelname van katho-
lieken. In vijf jaar tijd is de kerkgang en de deelname aan de sacramenten meer dan gehal-
veerd. Daarnaast teert de Parochie ieder jaar in op haar vermogen door structurele tekorten. 
 
Door het Parochiebestuur en het Pastoraal team is toen de fundamentele vraag gesteld hoe 
we er voor zorgen dat de katholieke kerk in onze Parochie een toekomst heeft. Deze vraag is 
besproken met de leden van de pastoraatsgroepen en beheercommissies waarna in overleg 
met de Bisschop genoemd besluit genomen is. 
 
Voor Vlaardingen betekent dit dat de twee kerkgemeenschappen binnen deelgemeenschap 
Willibrord ophouden te bestaan en er één nieuwe geloofsgemeenschap voor in de plaats 
komt. De uiteindelijke plaats voor vieren, leren en dienen was nog nader vast te stellen, de 
Lucas kerk of de Pax Christi kerk .  
 
In augustus 2017 hebben Bestuur en team een commissie van kernvrijwilligers gevormd die 
adviseert over de vorming van één geloofsgemeenschap in Vlaardingen . In de commissie  ‘Stip 
aan de horizon Vlaardingen’ zijn de huidige twee gemeenschappen vertegenwoordigd. Aan de 
commissie is een centrale vraag gesteld: In welke kerk zal het vieren/ leren/ dienen worden 
ingericht zodanig dat een thuisplek voor de beide gemeenschappen gaat ontstaan? 
 
De commissie heeft hierover in april 2018 een rapport uitgebracht aan Parochiebestuur en 
Pastoraal team. Dit gedegen rapport geeft een goede analyse van waar al samengewerkt 
wordt en sterke en zwakke punten van beide gemeenschappen. Tevens wordt een goede 
vergelijking gemaakt van voor- en nadelen van beide kerken. Met nadruk is ook input van 
Parochianen gebruikt. Tenslotte is de totstandkoming van het rapport een zorgvuldig proces 
geweest, met respect voor elkaar.  
Het rapport van de commissie ‘Stip’ ligt vanaf 10 september ter inzage op de secretariaten 
van de Pax Christi kerk en de Lucas kerk. 
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De commissie kwam daarbij helaas niet tot een advies over de keuze van de kerk. Daarop 
hebben Parochiebestuur en Pastoraal team een besluit genomen, gebaseerd op de constate-
ringen in het rapport. De keuze is daarbij gevallen op de Lucas kerk als centrale plaats voor 
vieren, leren en dienen in Vlaardingen. De Bisschop heeft met deze keuze ingestemd. 
De exacte datum van de sluiting van de Pax Christi kerk is nog niet bekend. 
 
De voordelen van de Lucas kerk zijn vooral de uitstraling, de centrale ligging en de bouwkun-
dige constructie, met een gemeenschap die meer diaconaal gericht is. De voordelen van de 
Pax Christi kerk zijn de diversiteit in liturgisch aanbod,  de aanwezigheid van drie generaties 
en de daarmee gepaard gaande vitaliteit.  
 
Daar waar de commissie een keuze zag tussen “stenen”, versus “vitaliteit”, kiezen Parochie-
bestuur en Pastoraal team voor beiden. De stenen kun je niet meenemen, de vitaliteit wel. 
Door bijvoorbeeld de liturgische diversiteit van de Pax Christi kerk over te brengen naar de 
Lucas kerk, zullen de drie generaties en de vitaliteit daarin mee kunnen gaan. Hierbij zijn  Pa-
rochiebestuur en Pastoraal team zich terdege bewust van de grote inspanning die dit zal ver-
gen.  
  
Door de commissie zijn een viertal adviezen uitgebracht als de keuze gemaakt is, in dit geval 
voor de Lucas kerk: . 
1 Zorg voor voldoende parkeergelegenheid (zo mogelijk in de nabij gelegen parkeergarage)  
2 Zorg voor een nieuwe aanvangstijd (midden tussen huidige tijden)  
3 Faciliteer de mogelijkheden om een vervoersdienst op te zetten 
4 Stel een commissie in die zich gaat bezig houden met inrichting en vormgeving inzake ge-
bouw en liturgie in “locatie Centrum”  
Deze adviezen zijn door Parochiebestuur en Pastoraal team van harte omarmd en zullen ver-
der worden uitgewerkt.  
 
In de komende weken worden, samen met de pastoraatsgroep, de beheercommissies en de 
leden van de commissie, de vervolgstappen uitgewerkt om te komen tot een vitale Vlaar-
dingse gemeenschap in “locatie Centrum”(werknaam) waaraan de huidige gemeenschappen 
rond de Pax Christi kerk en de Lucas kerk gezamenlijk bijdragen.  
 
Het in deze brief genoemde besluit zal in de twee kerkgemeenschappen mondeling worden 
toegelicht, op zondag 23 september na de viering om 11.00 uur in de Pax Christi kerk en op 
zondag 7 oktober na de viering om 9.30 uur in de Lucas kerk. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur en Pastoraal team Parochie De Goede Herder  


