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’t Vaartje nr. 14                                           september 2016 

Welkom bij ’t Vaartje,  
het Vlaardingse katern bij Kerk aan de Waterweg. 
 
De vele vrijwilligers van de werkgroepen en koren zijn weer 
met frisse moed begonnen aan het “werkjaar” 2016-2017. 
Er staan voor onze deelgemeenschap weer veel  
activiteiten op stapel. 
Er is vast wel iets voor u bij. Leest u ook vooral “Kerk  
aan de Waterweg” waarin vele activiteiten vermeld staan. 
Ook in dit Vaartje leest u hoe u b.v. een bijdrage kunt leveren 
bij de start van de Vredesweek. Kijkt u op blz.6.  
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
In dit katern onder andere:  

 Nieuws van de pastoraatsgroepen 

 Terugblik Kerkterras 

 Bakt u mee? 

 Lief en leed en de intenties.      
Redactieadres ‘t Vaartje: E-mail  secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl 
 

 

 

 

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

Na een wisselvallige zomer qua weer gaan we weer naar het normale 
ritme van betaald- en vrijwilligerswerk en naar school gaan. Bij ons in de 
kerken zingen de koren weer. Traditiegetrouw begon dit seizoen  met 
een openingsviering  in de Pax Christikerk. In de afgelopen 
zomermaanden waren er activiteiten, zoals een kerkterrasviering in de 
Bethelkerk. En de voorbereidingen voor de welkomstmiddag voor vluch-
telingen in de Lucaskerk. Op de welkomstmiddag van 17 september 
hopen we op een grote opkomst van vluchtelingen, maar ook van u 
parochianen. Elders in het Vaartje leest u hoe u een bijdrage hieraan 
kunt geven door bijvoorbeeld een taart te bakken, maar ook door op die 
dag aanwezig te zijn om daarmee deze mensen welkom te heten in 
Vlaardingen. Er zal ook een stand van Vluchtelingenwerk staan die dag 
voor informatie. 
Eind vorig jaar zijn we gestart met de aktie  ‘Samen sterker’ om 
vrijwilligers te werven voor de diverse werkgroepen. Gelukkig zijn 
verschillende vacatures opgevuld, maar er blijven nog  plaatsen 
beschikbaar voor mensen die willen helpen, zoals de MOV-groep. 
Samen met andere mensen activiteiten organiseren voor de 
Vredesweek, Vastentijd en Adventstijd. Vindt u het belangrijk dat deze 
activiteiten door gaan, meldt u dan aan via het secretariaat.  
 
Ook krijgt de pastoraatsgroep in de Lucaskerk een nieuwe coördinator. 
We hebben met diverse kandidaten een oriënterend gesprek gehad. In 
het volgende Vaartje hopen we u hier meer over te kunnen informeren. 
In de Pax Christikerk is in de zomerperiode een rondgang gemaakt door 
het gebouw. We hebben een plan gemaakt met zaken die de komende 
tijd aangepakt moeten worden.  Met de beheercommissie worden de 
plannen verder uitgewerkt. Een begin is al gemaakt. De bijzaal was hard 
aan een “opfrisbeurt” toe. Een aantal vrijwilligers heeft de verfkwast ter 
hand genomen. Waren de activiteiten voor de Geloofsverdieping 
voorheen parochieel georganiseerd, vanaf dit seizoen ligt dit weer in 
handen van de diverse Deelgemeenschappen in de parochie. In Kerk 
aan de Waterweg leest u meer over het aanbod op blz.16 t/m 20.  
Langzaamaan begint de website van de Willibrord Deelgemeenschap 
weer up to date te raken. Neemt u eens een kijkje op: 
www.rkkerkvlaardingen.nl  Wilt u kopij voor de  
website aanleveren dan kan dat, vooralsnog 
alleen via e-mailadres: koalsie@upcmail.nl . 
 
Met een warme (na)zomerse groet, 
Elly Barendregt en Paul Snoeren 

 

http://www.rkkerkvlaardingen.nl/
mailto:koalsie@upcmail.nl
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Paul en Cora Snoeren gaan Vlaardingen verlaten 

En we zullen hen zeker gaan missen. Twee bevlogen mensen die zich 
heel wat jaren hebben ingezet voor onze Willibrord Deelgemeenschap.  
 
Zij hebben gekozen om hun leven een andere wending te geven door in 
Eindhoven te gaan wonen en zich te verbinden aan de 
Hoogstraatgemeenschap in Eindhoven. In bijgaand nummer van Kerk 
aan de Waterweg vindt u een uitgebreid en zeer lezenswaardig artikel 
van Cora en Paul en hun beweegredenen om de overstap van 
Vlaardingen naar Eindhoven te maken. 
Maar ons gaan Cora en Paul verlaten. Tal van jaren waren zij actief in de 
huidige Willibrord Deelgemeenschap. Cora vooral in de begeleiding van 
kinderen die het vormsel gaan doen en ouders die zich voorbereiden op 
de doop van hun kindje. 
 
Paul was lid van het bestuur van de voormalige Willibrordparochie en 
later lid van de pastoraatsgroep van de H. Lucaskerk. Hij coördineerde 
de taken die lagen op het gebied van MOV, een taak die op z’n lijf 
geschreven was. Daarnaast heeft hij, na het vertrek van Cissy Siebel, 
het coördinatorschap van de pastoraatsgroep van de H. Lucaskerk op 
zich genomen. En waren er andere taken te doen… geen probleem we 
konden een beroep op Cora en Paul doen. 
  
De Hoogstraatgemeenschap mag blij zijn met de komst van Cora en 
Paul. En wij….. wij zullen het zonder hen moeten doen. We bedanken 
hen voor hun jarenlange enthousiaste inzet voor onze gemeenschap. 
Het ga jullie goed daar in Eindhoven. En…… als het kan komen we jullie 
een keer opzoeken. 
 
Namens de pastoraatsgroepen H. Lucas en Pax Christi, 
Elly Barendregt 
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Kerkbalans 2016. 
 

 
De werkgroep ledenadministratie en kerkbalans 
presenteert met genoegen de voorlopige resultaten 
van de actie kerkbalans 2016. 

 
Voor de deelname aan de actie kerkbalans 2016 werd door de 
wijkcontact personen bij 821 adressen het kerkbalans informatie pakket 
bezorgd. Met als resultaat dat door 725 parochianen van deel-
gemeenschap Willibrord werd toegezegd om de parochie ook  in 2016 
financieel te willen steunen. 
Er is voor een totaal bedrag van € 81.396,95 aan toezeggingen 
ontvangen, er zijn parochianen die in termijnen betalen zoals per maand, 
per kwartaal, per half jaar of het bedrag per jaar in één keer voldoen. 
Tot 1 juni 2016 werd aan toegezegde bijdrage € 50.669,73 ontvangen, 
zodat er nog een bedrag van € 30.727,22 open staat.  
Alles bij elkaar toch een zeer goed resultaat.    
De werkgroep spreekt de wens uit dat aan het eind van het jaar 2016 het 
volledige toegezegde bedrag is ontvangen. 
Bent u nog niet in de gelegenheid geweest de toegezegde bijdrage over 
te maken dan vragen wij u vriendelijk dit alsnog te doen, waarvoor wij u 
zeer erkentelijk zijn. 
Namens de Parochie de Goede Herder en de deelgemeenschap 
Willibrord Vlaardingen zijn wij U erg dankbaar voor de financiële steun. 
 
Namens de beheercommissie, 
Jan van Adrichem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opbrengst collectes La Granja 
 
De opbrengst voor de schooltjes in La Granja was op: 
 
5 juni   € 323,60   
(waarvan € 60,00 opgebracht is met de verkoop van 
zelfgemaakte koekjes) 
3 juli    € 139,30 
 
Namens de kinderen van de schooltjes heel erg bedankt 
voor uw bijdrage.   
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Nieuws vanuit de kerkenband met La Granja 

 
 

 

 
Nadat Corrie Giese – Blok de werkgroep had verteld dat ze ging stoppen 
vroeg Jolanda Mooren mij of ik het leuk vond om de werkgroep 
Kerkenband te komen versterken. 
 
Ik moest hier wel even over nadenken of ik dit kon combineren met mijn 
andere taken die ik met plezier uitvoer binnen en buiten de kerk. En 
zeker omdat ik dit jaar ook weer met een studie bedrijfsadministratie ging 
beginnen. Gelukkig is dit goed te doen en heb ik ja gezegd.  
 
Ik vind het belangrijk om klaar te staan voor anderen en mensen te 
helpen waar nodig. Niet alleen dichtbij maar ook verder van huis. 
Daarom ga ik samen met de andere Kerkenbandleden mij inzetten voor 
de kinderen van La Granja . Ik hoop dat ik mijn taken met net zo veel 
toewijding kan uitvoeren als Corrie heeft gedaan.  
 
Petra Verheezen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                   

 
 
 
 
 

Voorbij de horizon  
  

Mijn vleugels dragen mij 
Akkers bossen en rivieren 
heuvels schuiven voorbij 
Daar, ver voorbij de horizon 
is het huis 
dat ik nog niet ken                 

      Bert Blase 
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                  Kunt u bakken ? Bak dan mee ! 
 
Op zaterdagmiddag 17 september begint de Vredesweek. 
Dan willen we in de Lucaskerk 200 nieuwe vluchtelingen in Vlaardingen 
welkom heten.                             
Hoe kun je dat beter doen dan deze mensen gastvrij te ontvangen met 
een onvervalst stukje eigen gebakken taart, cake of koek. 
Daarvoor hebben we uw hulp nodig! Kunt en wilt u iets bakken, of iets 
dergelijks kopen meld dit dan bij Cora en Paul Snoeren:   
corapaulsnoeren@chello.nl of bel naar 2260733. 

 
Die welkomstmiddag duurt van  
14.00 uur tot 17.00 uur. 
Wij vinden het erg leuk als veel parochianen 
deze mensen welkom heten  
en willen ontmoeten. 
Voor meer informatie kunt u met  
Cora en Paul contact opnemen. 

 
 

Collecte Vredesweek 
 

Tijdens de vredesweek zal er in onze kerken gecollecteerd  
worden voor het Aidoun jongerencentrum in Syrië. 
Zij bieden jongeren afleiding en laten hen zien, dat je ook zonder 
wapens op kunt komen voor je rechten. 
Uw bijdrage kunt u ook overmaken op: 
NL03TRIO 0390515000 t.n.v. Pax o.v.v. Aidoun/ collecte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Andere vrede 
Als vrede uitzichtloos lijkt 
omdat er geen eind aan de conflicten komt, 
als vrede jou ongemakkelijk schijnt 
omdat het je eigen plek bedreigt, 
als vrede geen vrede blijkt 
omdat wij ons vanbuiten 
én vanbinnen wapenen..., 
laten we dan terugkeren naar het begin van vrede: 
die ene hand die, wederzijds, 
– aarzelend maar hoopvol – 
naar de andere reikt...                                     

Felicia Dekkers 

 

mailto:corapaulsnoeren@chello.nl
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Mens, dat ben je! 
 

Er zijn nogal wat etiketten die de laatste tijd op mensen geplakt worden: 
asielzoeker, vluchteling, statushouder, enz. Maar met al die indelingen 
dreigen we over het hoofd te zien dat al deze mensen met alle andere 
mensen gemeen hebben, dat het mensen zijn. 
Echt, ik heb het gevoel dat dit nog wel eens uit het oog verloren wordt: 
het gaat om mensen en dan gaat het om een menswaardig bestaan. 
Volgens mij is een menswaardig bestaan een leven waarin niet de 
doodsdreiging van bommen en de adembenemende angst bepalend 
zijn, maar een leven waarin je je kunt ontplooien en waarin je niet alleen 
een huis hebt, maar een thuis; waar je warmte en veiligheid beleeft. 
 
Wie er ook in De Windwijzer binnenloopt, het is allereerst een mens met 
recht op een menswaardig bestaan. Vanuit die grondgedachte wordt 
iedereen tegemoet getreden. Als al die etiketten die op mensen geplakt 
worden niet helpen om de menswaardigheid te waarborgen , maar juist 
het tegenovergestelde beogen, dan mogen ze op niemand meer geplakt 
worden. 
 
Zondag 18 september van 15.00 uur tot 16.30 uur is er in De Windwijzer 
een bijeenkomst van Zin op Zondag in het kader van de Vredesweek. 
Willy Atema neemt ons mee op haar reis door Syrië, dat land waaruit 
zoveel mensen vluchten moesten en moeten, omdat er geen 
menswaardig bestaan meer mogelijk was en is. 
Willy vertelt over de achterliggende en onderliggende factoren die 
bepalend zijn voor wat daar gebeurd is en gebeurt. 
Ahmad, zo’n mens uit Syrië die hier gekomen is om een menswaardig 
bestaan op de bouwen, bespeelt de oed (een prachtige luit)  en zingt zijn 
liederen van liefde en hoop en verlangen. 
Een middag om weer te weten dat het om mensen gaat. En omdat u/jij 
er ook zo een bent, vraag ik je:   Kom je ook? 
 
Zondag 18 september 
De Windwijzer 
15.00 uur- 16.30 uur (toegang gratis) 
Jan de Geus 
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versie: 06-08-2016 
 Pax Christikerk 

11.00 uur (zo.) 
 

H. Lucaskerk  
9.30 uur (zo.) 

Zo 04 sept. 

 

 

Eucharistie Ch. Duynstee 

Koor: Liriko  

met deurcollecte La Granja 

Amnesty 

Woord- en communieviering  

C. Siebel 

Samenzang 

Wereldwinkel 

Zo 11 sept. 

 

 

Eucharistie Ch. Duynstee 

Samenzang 

Zonnebloemloten 

Eucharistie Ch. Duynstee 

Koor: Willibrordkoor 

Zo 18 sept. 

 

 

Woord- en communieviering 3D 

Samenzang 

Woord- en communieviering 

Parochiaan 

Koor: The Balance 

Thema Vredesweek met deurcollecte 

Zo 25 sept. 

 

Woord- en communieviering  

C. Koeleman 

Gezinsviering met koor Okido 

Thema Vredesweek met deurcollecte 

10.00 uur Oecumenische viering in 

de Bethelkerk  

L. Meijer en ds. Fröberg 

H. Lucaskerk gesloten 
19.00 uur Taizéviering in de 

Bethelkerk 

Zo 02 okt. Eucharistie E. Clarenbeek 

Koor: Liriko  

met deurcollecte La Granja 

Amnesty 

Eucharistie H. Egging 

Samenzang 

Wereldwinkel 

Zo  09 okt. 

 

Eucharistie Ch. Duynstee 

Samenzang 

Kinderwoorddienst / 10 + 

Deurcollecte VVEH 

Woord- en communieviering 

Parochiaan 

Koor: Willibrordkoor 

Deurcollecte VVEH 

Zo 16 okt. 

 

Eucharistie H. Egging 

Samenzang 

Eucharistie Ch. Duynstee 

Samenzang 

Zo 23 okt. 

 

Anders-dan-Anders viering  

C. Koeleman 

Met combo o.l.v. Ruud Halkes 

Kerkcollecte Wereldmissiedag 

Eucharistie H. Egging 

Koor: Willibrordkoor 

Kerkcollecte Wereldmissiedag 

Zo 30 okt. Woord- en communieviering 3D 

Koor: Impuls 

Wereldwinkel 

Eucharistie Ch. Duynstee 

Samenzang 

Wo 02 nov. 

Allerzielen 
19.30 uur  

Woord- en communieviering 

C. Koeleman 

Koor: Liriko 

19.00 uur  

Eucharistie Ch. Duynstee 

 

Zo 06 nov. Woord- en communieviering  

C. Koeleman 

Willibrordzondag 
Koor: Willibrordkoor? 

Kinderwoorddienst/ 10 + 

H.Lucaskerk gesloten  
Willibrordzondag in de Pax 

Christikerk 

Vieringenrooster dg Willibrord sept t/m begin dec 2016 
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Vieringenrooster (vervolg) 
versie: 06-08-2016 

 Pax Christikerk 
11.00 uur (zo.) 

 

H. Lucaskerk  
9.30 uur (zo.) 

Zo 06 nov. 

(vervolg) 
Deurcollecte Willibrordzondag 

Amnesty 
 

Zo 13 nov. 

 

Eucharistie H. Egging 

Gezinsviering met koor Okido 

Eucharistie E. Clarenbeek 

Koor: Willibrordkoor 

Zo 20 nov. 

Christus 

Koning 

Woord- en communieviering  

C. Koeleman 

Samenzang 

Deurcollecte PCI 

Woord- en communieviering 

Parochiaan 

Samenzang 

Deurcollecte PCI 

Zo 27 nov. 

1e zondag v.d. 

Advent 

Woord- en communieviering 3D 

Koor: Impuls 

Kinderwoorddienst / 10 + 

Wereldwinkel 

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD 

Koor: Willibrordkoor 

13.00 uur dopen 

Zo 04 dec. 

2e zondag v.d. 

Advent   

Eucharistie E. Clarenbeek 

Koor: Liriko 

Kinderwoorddienst / 10 + 

Thema Solidaridad  

met deurcollecte Amnesty 

Woord- en communieviering C. 

Koeleman 

Samenzang 

Wereldwinkel 

 

Vieringen op andere locaties 
 

De Meerpaal    Zaterdag om 18.00 uur op de volgende data: 
 10-9, 24-9, 8-10, 15-10, 5-11 en 26-11. 

 
Het Zonnehuis        Dinsdag om 10.30 uur op de volgende data: 
    13-9, 27-9, 11-10, 25-10, 8-11, 22-11 en 6-12. 
 
Soenda                    Woensdag 26-10 en 14-12 om 15.00 uur. 
 
Vlietlandziekenhuis  Zondag om 9.30 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anders-dan-Anders-viering 
op:  

Zondag 23 oktober 2016 
 

Geloof en popmuziek komen weer samen in deze viering. 
Voorganger: pastor Kees Koeleman.  

               m.m.v. het Combo o.l.v. Ruud Halkes   
 

De viering staat in het teken van duurzaamheid. 
Iedereen is van harte uitgenodigd 

in de Pax Christikerk om 11.00 uur. 
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Gezinsviering 
 
Beste kinderen, 
Voor de vakantie hadden we een gezinsviering met het thema: 
“ Kijk vooruit” over ‘n kikker die op reis ging met ‘n rat en Jezus die zei: 
‘Wie mijn volgeling wil zijn moet kunnen loslaten. Wie mijn volgeling wil 
zijn, moet zijn hebben en houden los kunnen laten. Wie mijn volgeling wil 
zijn, moet de dag van gisteren en eergisteren kunnen loslaten en met Mij 
aan de toekomst denken’.  
De slottekst ging over dat er iets nieuws staat te gebeuren  
en eindigde met: 
Het lijkt me weer heel spannend. 
Hoe gaat het allemaal? 
Er gaat iets nieuws gebeuren. 
Er komt een nieuw verhaal. 
En dat nieuwe verhaal is voor jullie al begonnen in jullie nieuwe klas. 
En tijdens de volgende gezinsviering op zondag 25 september 2016 
om11.00 uur zal er ook een nieuw verhaal zijn. 
We nodigen jullie uit om, samen met je ouders, aanwezig te zijn 
in de Pax Christikerk. 
 
werkgroep gezinsviering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderwoorddienst en 10+groep 
 

Alle kinderen worden uitgenodigd om na de zomervakantie weer 
deel te nemen aan de kinderwoorddienst of de 10+ groep. 
 
Op de volgende data zijn jullie welkom: 
Zondag 9 oktober 
Zondag 6 november 
Zondag 27 november 
Zondag 4 december 
 
Tot dan!  
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Kerkterras voor iedereen 
 
Wat hadden we, de voorbereidingsgroep, het  
koor, de band en vele anderen ons er op 
verheugd: de eerste oecumenische kerkdienst  
op het zomerterras in het Oranjepark. 
Alles was gereed, iedereen was er klaar voor. 
Slechts één factor was nog niet geregeld:  
het weer. 
Helaas kwam vrijdag het bericht dat we  
vanwege de slechte weersverwachtingen op  
zondagmorgen naar de Bethelkerk zouden verhuizen. 
De Bethelkerk zou onze schuilkerk worden. 
 
De zaterdag voorafgaande aan de zondag was het heerlijk weer. 
Velen voelden zich steeds beroerder terwijl de zon heerlijk scheen. 
Waren we te snel geweest in onze beslissing? Fopten de ‘weergoden’ 
ons. Zou het dan toch droog blijven? 
Maar in de nacht van zaterdag op zondag begon dat waar we meestal 
een hekel aan hebben, maar toen – we bekennen het maar - met 
gemengde gevoelens hoorden en zagen: de regen. 
 
Maar wat waren we met 450 mensen in de kerk de regen snel vergeten 
toen de dienst om half elf begon. De kerk was meer dan vol. 
En met elkaar, met voorgangers Taco van der Meer namens  Lucaskerk 
en Pax Christikerk, Jan Willem de Reus van de Volle Evangelie 
gemeente Vlaardingen, ondergetekende en Erwin de Fouw namens de 
Protestantse gemeente te Vlaardingen, met een 60 man en vrouw sterk 
gelegenheidskoor onder leiding van Jaap van Toor en de band ‘Je zal 
het maar in huis hebben’ onder leiding van Ruud Halkes, met al die 
mensen in hun kerkterras T-shirts, met alle aanwezigen werd het een 
heerlijke viering. Het thema van de dienst was ‘Thank God’ en dat klonk 
in alles en nog lang daarna door. 
Er waren op deze zondagmorgen heel veel redenen om God te danken. 
Dankbaar dat we zo veelkleurig en in verbondenheid dit alles met elkaar 
mochten delen. We mogen dankbaar terugzien op dit eerste kerkterras. 
 
O ja, er werd ook nog gecollecteerd. Een mooie opbrengt van € 1.370, - 
voor de stichting Open Doors, na aftrek van de kosten van dit kerkterras. 
 
Volgend jaar het kerkterras in het park in augustus 2017? zeggen we in 
vreugde tegen elkaar. 
 
Ds. Guus A.V. Fröberg 
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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: woensdag 10.00 -11.30 uur, 
vrijdag 12.00 -14.00 u. 

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 19.00 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   Paul Snoeren (tijdelijk coördinator  
en catechese voor beide kerken)    voor beide kerken) 
Marian en Wilfried Wong-Loi-Sing (pastoraat)  Gezina van Bohemen (liturgie)  
Jan Barendregt (liturgie en contact scholen)  Harry Veugelers (alg. zaken)   
Anne van der Horst (alg. zaken)    Berthe de Leede (alg. zaken)   
Petra Verheezen (lid)      Marie-Nicole Gregory (alg. zaken)  

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 

mailto:secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl
mailto:secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl
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