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’t Vaartje nr. 16                                                  februari 2017 

Welkom bij ’t Vaartje,  
het Vlaardingse katern bij Kerk aan de Waterweg. 
 
‘t Vaartje no.16 voor het voorjaar 2017 ligt voor u. 
De bomen en bloemen beginnen zich te melden, 
alsof ze willen zeggen: houd vol, het voorjaar komt, 
als je er maar in gelooft. 
In het midden van dit blad staan de vieringen voor de  
Vastentijd, Pasen en zelfs al voor Pinksteren. 
De Vastenactie vraagt van ons of we in actie willen 
komen voor onze medemens, die onze hulp nodig heeft. 
U leest er alles over op blz. 3 en 4. 
We wensen alle lezers een goede Vastentijd, een mooie 
Pasen en een inspirerend Pinksterfeest. 
 
 
 
 
 
  
         
In dit katern onder andere:  

 Vastenactie 2017 

 Nieuws van de Pastoraatsgroepen 

 Lief en leed en de intenties      
Redactieadres ‘t Vaartje: E-mail  secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl 
Het volgende Vaartje verschijnt begin juni 2017. 
 

 

 

mailto:secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl
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 Van de Pastoraatsgroepen 
  

Als u dit stukje leest staan we aan de vooravond van de veertigdagentijd. 
Het Carnavalsweekend staat voor de deur, een weekend waar vooral 
beneden de rivieren veel plezier aan wordt beleefd. 
Wij, van boven de rivieren, kijken wat anders aan tegen de uitbundigheid 
van Carnaval. 
Na Carnaval luidt Aswoensdag de veertigdagentijd in. 
In onze parochie wordt in verschillende kerken een Aswoensdagviering 
gehouden. In Vlaardingen zal de Aswoensdag alleen in de Pax 
Christikerk worden gevierd. De viering begint om 19.30 uur en pastor 
Egging is de voorganger. We hopen dat deze gezamenlijk viering goed 
wordt bezocht, ook door de parochianen die gewend zijn om naar de 
Lucaskerk te gaan. De afstand mag geen probleem zijn om naar de 
viering te komen. Wie vervoer nodig heeft kan dit aangeven via het 
secretariaat van de H.Lucaskerk, telefoon 010-4702679 (geopend op 
donderdag van 10.00-11.30 uur). 
 
De vastentijd is een tijd van bezinning en reflectie op onze manier van 
leven. Hoe staan we in het leven, wat is voor ons belangrijk, wat is van 
waarde voor onze samenleving, voor onze leefomgeving, voor onze 
aarde. Zien we onze naaste, veraf of dichtbij voor wie het beschikking 
hebben van de noodzakelijke levensbehoeften niet vanzelfsprekend is. 
Kunnen wij met wat minder, het bespaarde geld aan de vastenactie 
geven, zodat een ander wat meer heeft?  
Voor het voortbestaan van de kerken is in januari de actie Kerkbalans 
van start gegaan. Het was een bijzondere ochtend die 21

e
 januari. In de 

Pax Christikerk waren vele genodigden bijeen, de vele vrijwilligers die, 
ieder jaar weer,  met de kerkbalans enveloppen op pad gaan, 
parochianen uit andere parochies die kwamen om te zien hoe in 
Vlaardingen de actie Kerkbalans wordt gehouden, pastor Duynstee en 
vertegenwoordigers van het bisdom. Diverse mensen, waaronder de 
vicaris-generaal en tv pastoor Dick van Klaveren vertelden over het 
belang van de actie Kerkbalans. Kijkt u eens op onze website, daar kunt 
u o.a. het filmpje vinden dat op de dag is gemaakt. 
www.rkkerkvlaardingen.nl . Misschien gelijk een goede gelegenheid om 
eens verder te kijken op de website van onze deelgemeenschap 
Willibrord. Heeft u ideeën voor de website dan kunt u die mailen naar 
koalsie@upcmail.nl 
Evenals vorig jaar zullen de twee weken tussen het patroons- en het 
Liduinafeest in het teken staan van activiteiten voor de hele parochie 
rond een thema.  

http://www.rkkerkvlaardingen.nl/
mailto:koalsie@upcmail.nl
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Dit jaar staan de weken in het teken van de “Ik ben “ woorden van Jezus. 
Iedere deelgemeenschap ontwikkelt een activiteit rond één van de “Ik 
ben ”uitspraken. In deelgemeenschap Willibrord gaat de H. Lucas aan 
de slag met de woorden: Ik ben het brood des levens en in de Pax 
Christi met ik ben de opstanding en het leven. 
In Kerk aan de Waterweg kunt u meer lezen. Kerk aan de Waterweg 
staat ook digitaal op de website, evenals ’t Vaartje. 
 
De werkgroep Geloofsverdieping heeft dit seizoen nog een aantal 
activiteiten op de rol staan. Twee series thema-avonden, één over het 
Onze Vader en één met als titel: “God aanwezig in ons vieren”. 
Daarnaast zijn er meditatie- en Zin in de Bijbel avonden. Vroeg op pad 
gaan we op Hemelvaart als we gaan dauwtrappen. Genoeg te doen.  
In de gezamenlijke vergadering van de Pastoraatsgroepen hebben we 
alweer stilgestaan bij het volgende seizoen Geloofsverdieping. Heeft u 
ideeën of wensen voor geloofsverdiepende activiteiten? Laat het ons 
weten. (koalsie@upcmail.nl) 
 
De leden van de pastoraatsgroepen wensen u een goede 40 dagen tijd 
en een gezegend Paasfeest. 

 
 

Vastenactie 

 

De oecumenische werkgroep MOVZWO coördineert de activiteiten 
tijdens de vastentijd / 40-dagentijd.   
Dit jaar (2017) sluiten we aan bij:   Kerk in Actie. 
Zoals gebruikelijk zoeken we jaarlijks ook aansluiting bij een lokaal 
accent in de regio. Dit jaar hebben we het ‘project dichtbij’ gevonden bij 
Stichting Pauluskerk in Rotterdam. 
In ons Magazine  Kerk aan de Waterweg kunt u daar meer over lezen 
op bladzijde 28 tot en met 31. 
 
De penningmeester van de Vastenactie, broeder Ted van der Geest, zal 
met Pinksteren de stand van zaken doorgeven, met daarin 
vanzelfsprekend het bedrag dat naar de Kerk in Actie  wordt 
overgemaakt en welk bedrag naar Stichting Pauluskerk gaat. 

 

 

 

U kunt uw bijdrage in de speciale ton in de kerk inleveren. 
Wilt u liever uw bijdrage via de bank overmaken dan kan dat op 

 
IBAN nummer: NL04 INGB 0000023325 

t.n.v. Vastenactie Maassluis, Schiedam, Vlaardingen. 
 

 

mailto:koalsie@upcmail.nl
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UITNODIGING  
Zaterdagochtend 18 maart vanaf half elf tot half één ontvangt de 
Pauluskerk geïnteresseerden en belangstellenden (max. 120 personen) 
graag, ter inspiratie !!… om verder mee te werken aan het 
“40dagenproject dichtbij” of om te zijner tijd met de Pauluskerk als 
vrijwilliger te gaan meedoen of  … zich om zich te  laten informeren door 
mensen die sterk & dapper het kwade overwinnen door het goede.  
 
Opgeven  voor 15 maart  via de intekenlijst op het kerkplein / entreehal 
of via movzwo@hetnet.nl . MOVZWO stuurt een bevestiging .  

 
Geef ons heden ons dagelijks brood 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Kom in actie door Dapperbrood te bakken. Laat iedere bakker thuis een 
ander uitnodigen om het brood mee te delen.  
Of eet van de Dapperbroden mee bij de Vastenmaaltijd van de 
Willibrordparochie. 
Woensdagavond 22 maart  van zes tot acht uur op het kerkplein van 
de H. Lucaskerk. 
 
Tijdens deze maaltijd leren we ook van Vasten bij de Islam. Imam 
Bozdag van de Ümmet CamI Moskee in de Emmastraat en enkele 
andere gelovigen uit de buurtmoskeeën vertellen over hun vasten.   
Er wordt een vrijwillige royale bijdrage gevraagd voor de projecten van 
de Vastenactie. (na aftrek van kosten). 
  
Er is een beperkt aantal plaatsen aan tafel; uw opgave wordt bevestigd.  
Opgeven voor 19 maart via de intekenlijst in de entreehal van de kerk of 
via movzwo@hetnet.nl . 

 

 

http://pauluskerkrotterdam.nl/
mailto:movzwo@hetnet.nl
mailto:movzwo@hetnet.nl
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Nieuws vanuit de  
kerkenband met La Granja 
 

Afgelopen Kerst hebben we weer kerstkaarten van de kinderen uit La 
Granja ontvangen met mooie tekeningen en lieve berichten . Deze 
kaarten zijn opgehangen op het prikbord in de bijzaal van de Pax 
Christikerk waar u ze kunt bekijken. Ook hebben de kinderen bij de 
kinderwoorddienst nieuwjaarskaarten gemaakt met elkaar voor de 
kinderen in La Granja.  
 
In 1992 is er gestart met de schooltjes in La Granja. Dat is nu 25 jaar 
geleden. Vanuit La Granja kregen we te horen dat ze dit in het najaar 
gaan vieren met elkaar. Elk jaar neemt het aantal kinderen dat op de 
schooltjes zit nog toe. In het nu lopende schooljaar, zo meldde Irene 
onlangs, zijn er 357 kinderen ingeschreven op de schooltjes.  
Er werken op dit moment totaal 15 leerkrachten. 
 
Dit is allemaal ook dankzij onze bijdrage en natuurlijk hopen wij dat dit 
nog lang zo door mag gaan. In de kerkenbandviering dit jaar willen wij 
ook aandacht besteden aan het 25 jarig bestaan. Wij willen proberen om 
samen met de kinderen van de kinderwoorddienst iets feestelijks te doen 
voor de kinderen in La Granja. Wat dit precies gaat worden zijn wij met 
elkaar nog aan het uitwerken. U hoort hier later nog meer van. 
 
Namens de werkgroep Kerkenband  
Petra Verheezen 
 

 
 
 
 

Gedicht 
 
 
 
 
 
               

Opbrengst collectes La Granja 
 
 
Namens de leden van de Kerkenband La Granja/Vlaardingen 
bedank ik u hartelijk voor uw bijdrage in de deurcollectes voor de 
schooltjes in La Granja 
 
 
De opbrengst van de collectes voor La Granja was op: 
 
11 december 2016 € 109,00;  
15 januari 2017 € 75,10 en  
5 februari 2017 € 123,00     
 
Namens de kinderen van de schooltjes heel erg bedankt voor uw 
bijdrage.   
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Zeven maal een avondgebed 
 

Een half uur, iedere woensdag in de veertigdagentijd  

Woorden, poëzie, beelden, stiltes, muzikale momenten 

 

Zing  

Woensdagavond 1 maart  19.30 uur 

Vecht  

Woensdagavond 8 maart let op: 19.00 uur 

Huil  

Woensdagavond 15 maart 19.30 uur 

Bid  

Woensdagavond 22 maart 19.30 uur 

Lach  

Woensdagavond 29 maart 19.30 uur 

Werk  

Woensdagavond 5 april 19.30 uur 

Bewonder  

Woensdagavond 12 april 19.30 uur 

 

Bethelkerk  

Burgemeester Verkadesingel 26 

 

Vijf maal een avondgebed 
 

Wij nodigen u van harte uit voor 5 oecumenische avondgebeden 

gedurende de 40 dagentijd in de Pax Christikerk aan de Reigerlaan. 

De avondgebeden zijn op: 

Donderdag 9 maart,  

donderdag 16 maart, 

donderdag 23 maart,  

donderdag 30 maart  

en donderdag 6 april. 

Aanvang:  19.30 uur. 
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Gezinsvieringen in onze deelgemeenschap 
 

Met het voorjaar in het vooruitzicht kijken we nog even terug naar de 
afgelopen gezinsvieringen.  
Met Kerst gingen we op reis, op zoek naar het Kerstkind. In een 
gezellige viering zagen we hoe kinderen in verschillende landen Kerst 
vieren. Een aantal enthousiaste kinderen vertelde en speelde met elkaar 
het verhaal; een mooi begin van Kerstmis.  

 

Eind januari was de eerste viering van dit jaar. Hier leerden we van 
Swimmy dat je samen sterk kunt zijn als je maar goed samenwerkt. 
 
Zo gaan we van de Kerst op weg naar Pasen. Op 19 maart is er nog 
een gewone gezinsviering. Hierin zullen we aandacht hebben voor Kerk 
in Actie. De gezinspaasviering is zaterdag 15 april, dit jaar in de 
H. Lucaskerk. Hopelijk zien we weer veel kinderen met hun ouders. 
 
Is uw kind nog wat te jong om een hele viering in de kerk mee te doen?  
Elke gewone gezinsviering is er een crèche in de Hermuszaal.  
Uw kind kan dan onder begeleiding lekker spelen tijdens de gehele 
viering of een deel ervan. 
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Elke gewone gezinsviering is er eenrèche in de Hermuszaal. Uw kind 
kan dan onder begeleiding lekker spelen tijdens de gehele viering of een  

Versie: 10-02-2017 
 Pax Christikerk 

11.00 uur (zo.) 
 

H. Lucaskerk  
9.30 uur (zo.) 

Zo 26 febr. 

 

Woord- en communieviering 3D 

Samenzang, cantors 

Eucharistie A. Kunnekkadan 

Koor: Willibrordkoor 

Woe 1 mrt. 

Aswoensdag 

19.30 uur H. Egging 

Samenzang 

Gezamenlijke viering in de Pax 

Christikerk     H. Lucaskerk gesloten 

Zo 05 mrt.  

1e zondag  

40 dagentijd 

Eucharistie E. Clarenbeek 

Koor: Liriko met deurcollecte La 

Granja 

Amnesty International 

Woord- en communieviering 

parochiaan 

Samenzang 

Wereldwinkel 

Dond 9 maart 19.30 uur oecumenisch avondgebed  

Zo 12 mrt. 

2e zondag  

40 dagentijd 

Eucharistie H. Egging 

Koor: Impuls 

Themaviering met deurcollecte 

Vastenactie 

Eucharistie Ch. Duynstee 

Koor: Willibrordkoor 

Dond 16 maart 19.30 uur oecumenisch avondgebed  

Zo 19 mrt. 

3e zondag 

40 dagentijd 

Woord- en communieviering 3D 

Gezinsviering met koor: Okido 

Wereldwinkel 

Woord- en communieviering  

C. Koeleman  

Samenzang 

Dond 23 maart 19.30 uur oecumenisch avondgebed  

Zo 26 mrt. 

4e zondag 

40 dagentijd 

Anders-dan-Anders viering  
Ch. Duynstee 

Combo o.l.v. Dick Nels 

Kindercrèche 

Eucharistie Ch. Duynstee 

Koor: Willibrordkoor 

Deurcollecte Vastenactie 

Dond 30 maart 19.30 uur oecumenisch avondgebed  

Zo  02 apr. 

5e zondag 

40 dagentijd 

 

Woord- en communieviering  

C. Koeleman 

Samenzang, cantors 

Kinderwoorddienst / 10 + 

Amnesty International, 13.00 uur 

doop 

Eucharistie Ch. Duynstee 

Samenzang 

Wereldwinkel 

19.00 uur Taizé gebedsdienst 

Dond 6 april 19.30 uur oecumenisch avondgebed  

Zo 09 apr. 

Palmzondag 

 

Eucharistie H. Egging 

Koor: Liriko met deurcollecte  

La Granja 

Kinderwoorddienst / 10 + 

Stand “Food for all” 

Eucharistie E. Clarenbeek 

Koor: Willibrordkoor 

 

Ma 10 apr. 

Boeteviering 

Pax Christikerk gesloten 19.30 uur A. Kunnekkadan 

Do.13 apr. 

Witte 

Donderdag 

Viering in de H.Lucaskerk 

Pax Christikerk gesloten 

19.30 uur Eucharistie Ch. Duynstee 

 

 

Vieringenrooster dg Willibrord maart t/m mei 2017 
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Vieringenrooster (vervolg) 
 

 Pax Christikerk 
11.00 uur (zo.) 

 

H. Lucaskerk  
9.30 uur (zo.) 

Vrij. 14 apr. 

Goede Vrijdag 

15.00 uur Kruisweg 3D 

 

20.00 uur Ch. Duynstee 

Koor: Impuls 

15.00 uur Kruisweg Parochiaan 

 

20.00 uur Viering in de Pax 

Christikerk      H.Lucaskerk gesloten 

Za 15 apr. 

Stille Zaterdag 

21.30 uur Eucharistie Ch. Duynstee 

Koor: Liriko 

Deurcollecte Henk Erdhuizen, 

Bolivia 

 

19.00 uur Woord- en 

communieviering 

C. Koeleman 

Gezinsviering met koor: Okido 

Deurcollecte Henk Erdhuizen, Bolivia 

Zo 16 apr. 

1e Paasdag  

Eucharistie E. Clarenbeek  

Koor: Impuls 

Deurcollecte Henk Erdhuizen, 

Bolivia 

Eucharistie Ch. Duynstee 

Deurcollecte Henk Erdhuizen, Bolivia 

 

Zo 23 apr. Eucharistie Ch. Duynstee 

Samenzang, cantors 

Woord- en communieviering 

Parochiaan 

Koor: Willibrordkoor 

Zo 30 apr. Eucharistie H. Egging 

Samenzang, cantors 

Deurcollecte La Granja 

Woord- en communieviering  

C. Koeleman 

Samenzang 

Zo 07 mei 

 

Eucharistie Ch. Duynstee 

Koor: Liriko 

Kinderwoorddienst / 10 + 

Roepingenzondag met deurcollecte. 

Amnesty International 

Eucharistie H. Egging 

Samenzang 

Roepingenzondag met deurcollecte. 

Wereldwinkel 

Zo 14 mei 

 

Woord- en communieviering  

L. Meijer 

Samenzang, cantors 

Deurcollecte Henk Erdhuizen, 

Bolivia 

Eucharistie E. Clarenbeek 

Koor: Willibrordkoor 

Deurcollecte Henk Erdhuizen, Bolivia 

Zo 21 mei Woord- en communieviering 3D 

Gezinsviering met koor Okido 

Woord- en communieviering  

C. Koeleman          Samenzang 

Do. 25 mei 

Hemelvaart 

Woord- en communieviering  

C. Koeleman 

Samenzang, cantors 

Viering in de Pax Christikerk 

H.Lucaskerk gesloten 

Zo. 28 mei  Eucharistie H. Egging 

Koor: Impuls 

Kerkcollecte Nederlandse 

Missionarissen 

Amnesty International 

Woord -en communieviering 

parochiaan 

Koor: Willibrordkoor 

Kerkcollecte Nederlandse 

Missionarissen 

Zo.4 jun. 

1e Pinksterdag 

Eucharistie Ch. Duynstee 

Koor: Liriko 

Deurcollecte Missie en Diaconie 

Woord- en communieviering  

C. Koeleman           Samenzang 

Deurcollecte Missie en Diaconie. 

Wereldwinkel 
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Vieringen op andere locaties 
 

De Meerpaal   Zaterdag om 18.00 uur op 4, 11 en 25 maart .       
   Op Witte Donderdag 13 april en Goede Vrijdag  
   14 april om 18.00 uur. 
   Paaswake op zaterdag 15 april om 18.00 uur. 
 
Het Zonnehuis        Dinsdag om 10.30 uur op de volgende data: 
    14 en 28 maart, 11 en 25 april, 9 en 23 mei.  

 Op Witte Donderdag 13 april om 14.30 uur.          
 Op Goede Vrijdag 14 april om 19.00 uur. 

 
Soenda                    Woensdag 26 april om 16.00 uur.  
 
Vlietlandziekenhuis  Zondag om 9.30 uur 
 

Anders-dan Anders-viering. (Maar dan anders) 
 

Op 26 maart a.s. is er weer een Anders dan Anders-viering in de Pax 
Christikerk. Na de vorige viering heeft het Combo van Ruud Halkes 
aangegeven te willen stoppen met het muzikaal ondersteunen van deze 
vieringen. Bij deze een woord van dank voor Ruud en zijn muzikanten. 
Zij hebben 7 jaar de muziek tijdens deze vieringen verzorgd en daarmee 
gezorgd voor een uniek concept. 
Toch willen we doorgaan met Anders- dan Anders-vieringen. Gelukkig 
hebben we Dick Nels bereid gevonden met een nieuwe band de muziek 
te gaan verzorgen. De meeste muzikanten komen uit de diverse koren 
van onze parochie.  
We gaan ook meer gebruik maken van de beamer, zodat er nog beter 
gevisualiseerd kan worden waar de viering over gaat. Verder zoeken we 
nog naar enkele andere aanpassingen.  
 
Nieuwsgierig: kom dan op 26 maart naar de Pax Christikerk. De viering 
begint zoals gebruikelijk om 11 uur. 

 

 

Anders-dan Anders-viering. (Maar dan anders) 
 

Op 26 maart a.s. is er weer een Anders dan Anders-viering in de 
Pax Christikerk. Na de vorige viering heeft het Combo van Ruud 
Halkes aangegeven te willen stoppen met het muzikaal 
ondersteunen van deze vieringen. Bij deze een woord van dank voor 
Ruud en zijn muzikanten. Zij hebben 7 jaar de muziek tijdens deze 
vieringen verzorgd en daarmee gezorgd voor een uniek concept. 
Toch willen we doorgaan met Anders- dan Anders-vieringen. 
Gelukkig hebben we Dick Nels bereid gevonden met een nieuwe 
band de muziek te gaan verzorgen. De meeste muzikanten komen 
uit de diverse koren van onze parochie.  
We gaan ook meer gebruik maken van de beamer, zodat er nog 
beter gevisualiseerd kan worden waar de viering over gaat. Verder 
zoeken we nog naar enkele andere aanpassingen.  
 
Nieuwsgierig: kom dan op 26 maart naar de Pax Christikerk. De 
viering begint zoals gebruikelijk om 11 uur. 
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Cantors gevraagd 
 

Hierbij nodigen wij de parochianen uit die op zondagmorgen naar de Pax 
Christikerk gaan om bij vieringen met samenzang de liederen in te 
zingen en te oefenen onder begeleiding van de organist. 
 
Als “cantor” kunt u dan ondersteuning bieden bij het zingen van de 
liederen tijdens de viering. Iedereen is welkom, niet alleen parochianen 
die in een koor zingen. Tijdens de viering zingen we toch ook allemaal? 
Het zou fijn zijn als u dan om 10.30 uur aanwezig zou kunnen zijn.  
 
De viering begint om 11.00 uur. Vóór aanvang van de viering kunt u 
natuurlijk weer gewoon in de kerkzaal plaats nemen. Door de extra 
ondersteuning zal het zingen van de liederen net wat beter verlopen. 
 

Een oproep voor mensen die graag zingen. 
 
Voor het Willibrordkoor zoeken wij dames en heren die ons koor 
komen versterken. 
Eens in de veertien dagen zingen wij tijdens de viering. 
De repetitie is op maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur 
in de H. Lucaskerk. 
Wij zien graag nieuwe leden tegemoet. 
 
Diny Tjepkema Secr. Willibrordkoor. 
 

Terugblik en vooruit kijken 
 
Ook in 2016 was er op Kerstavond een viering in Argos Zorgcentrum  
De Meerpaal. De  sfeervol versierde grote zaal was geheel gevuld met 
bewoners van het huis, bewoners uit de flats en ouderen uit de wijk.  De 
“Zanggroep Impuls” onder leiding van Suzanne Nels klonk prima en de 
mensen zongen enthousiast mee met bekende liederen.  
In De Meerpaal is ook de opbrengst van de collecte voor het werk van 
pater H. Erdhuizen in Bolivia. De opbrengst was deze keer €215,00.  
Na de viering was er voor ieder koffie /en of thee met kerstbrood. 
Volgende vieringen: zie “vieringen op andere locaties”. 
De Paaswake op 15 april met pastor J. de Lange begint om 18:00 uur in 
de grote zaal. Het Willibrordkoor komt zingen. Ook dan is de opbrengst 
van de collecte voor pater Erdhuizen. 
 
Namens  de pastorale werkgroep van De Meerpaal, Anneke 
Schoenmakers. 
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Stille wandeling 
 
Zoals elk jaar zal het Leger des Heils een "stille" wandeling organiseren. 
Dit jaar op Stille zaterdag 15 april. 
Het is een wandeling door de Broekpolder. En wanneer men het wil, kan 
er gesproken worden over een thema. 
 
15 april: 
10:00 verzamelen bij het gebouw van het Leger des Heils. 
10:30 Start wandeling (klauterwoud) 
12:00- 12:30  napraten (met koffie en iets lekkers) in het gebouw van het 
Leger des Heils  
 
S.v.p. doorgeven wanneer men wil komen, via tel.:   

06-15518980  of qd@qualitydesk.nl of via movzwo@hetnet.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:qd@qualitydesk.nl
mailto:movzwo@hetnet.nl
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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: donderd. 10.00 -11.30 uur, 
vrijdag 13.00 -14.30 uur. 

E-mail  secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl  
 
H. Lucaskerk, Hoogstraat 26a/b, 3131 BN Vlaardingen. Tel. 010-470 2679 
Open: donderdag 10.00 - 11.30 uur. E-mail:  secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.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: mw.Kroeze 435 0747 

  J. Kroeze, tel. 435 0747 

 

 
 
 
 

          PASTORAATSGROEPEN: 
Pax Christikerk:      H.Lucaskerk: 
H. Egging (contactpastor)    H. Egging (contactpastor) 
Elly Barendregt (tijdelijk coördinator   Agnes Jansen (coördinator)  
catechese voor beide kerken)     Gezina van Bohemen (liturgie)  
Marian en Wilfried Wong-Loi-Sing (pastoraat)  Harry Veugelers (alg. zaken) 
Jan Barendregt (liturgie en contact scholen)  Berthe de Leede (alg. zaken)   
Anne van der Horst (alg. zaken)    Marie-Nicole Gregory (alg. zaken)  
Petra Verheezen (lid)      Ted van der Geest (diaconie voor beide 

kerken)            
  

            
 

PASTORAAL TEAM: 

Ch. Duynstee, pastoor, moderator team 

H. Egging, priester, rector basiliek H. Liduina 

A. Kunnekkadan, pater SVD  

K. Koeleman, pastoraal werker, teamcoördinator  

E. Barendregt-Koalsie, medewerkster pastoraal team 
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