’t Vaartje nr. 17

Zomer 2017

Welkom bij ’t Vaartje,
het Vlaardingse katern bij Kerk aan de Waterweg.
In dit Vaartje vindt u weer informatie over de Willibrord
deelgemeenschap: De H. Lucaskerk en de Pax Christikerk.
In de zomermaanden is het wat rustiger in het “kerkwerk”.
Velen gaan op vakantie of genieten thuis van de zomer.
De vieringen in onze kerken zijn dit jaar in juli en augustus
volgens een “vakantierooster”. In juli is de Pax Christikerk
gesloten en in augustus de H. Lucaskerk.
Meer daarover op blz. 2 in dit Vaartje en in het blad KADW.
En in het vieringenrooster in het midden van dit blad.
Voor alle lezers: een fijne zonnige zomer gewenst.

In dit katern onder andere:
 Vredesweek activiteiten
 Actie kerkbalans
 Lief en leed en de intenties
Redactieadres ‘t Vaartje: E-mail secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl
Het volgende Vaartje verschijnt begin september 2017.
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Van de Pastoraatsgroepen
Pasen en Hemelvaart liggen inmiddels weer achter ons.
Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake en
Hemelvaart hebben wij als Deelgemeenschap Willibrord
gezamenlijk gevierd in een van onze kerken.
In de maanden juli en augustus gaan niet alleen velen van u op vakantie,
maar ook onze voorgangers. Daarom zullen wij ook in de maanden juli
en augustus de zondagsdienst samen vieren.
Meer info leest u in Kerk aan de Waterweg en het vieringenrooster.
Mocht u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen, dan
kunt u gebruik maken van de autodienst.
U vindt de contactgegevens op de laatste pagina van dit blad.
Op 6 mei jl. hebben wij het Patroonsfeest van onze parochie De Goede
Herder mogen vieren in de St. Jan de Doper-Visitatiekerk. Fijn dat er ook
veel parochianen uit Maassluis en Vlaardingen naar deze viering zijn
gekomen. Wij verdiepten ons alvast op de ik-ben-woorden waarover wij
op 14 en 21 mei verder van gedachten hebben gewisseld in de Pax
Christikerk en de H. Lucaskerk.
Op zaterdag 27 mei jl. hebben wij als parochie het 25-jarig
Priesterjubileum van Pater Avin gevierd. Een verslag van de
eucharistieviering en het feest leest U in de september editie van Kerk
aan de Waterweg.
In juni zullen de pastoraatsgroepen en beheercommissies een vervolg
bijeenkomst houden over de toekomst van onze parochie. Wij houden u
op de hoogte van het proces.

Namens de Pastoraatsgroepen wensen wij u fijne en zonnige
zomermaanden.
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Kerkbalans 2017
De werkgroep ledenadministratie en kerkbalans presenteren met
genoegen de voorlopige resultaten van de actie kerkbalans 2017.
Na een druk bezochte startbijeenkomst op zaterdag 21 januari in de Pax
Christikerk, voor de actie kerkbalans 2017, waarbij om 12.00 uur net als
in heel Nederland de klokken van de Pax Christikerk en wijkcentrum
Holy werden geluid, gingen de wijkcontactpersonen op pad.
De wijkcontactpersonen bezorgden bij 1069 adressen het kerkbalans
2017 informatiepakket. Met als resultaat dat door 782 parochianen van
deelgemeenschap Willibrord werd toegezegd om de parochie ook in
2017 financieel te willen steunen.
Er is voor een totaalbedrag van € 77.331,- aan toezeggingen ontvangen.
In het jaar 2016 is er aan kerkbijdragen totaal € 77.467,- ontvangen.
Alles bij elkaar geeft dit een zeer goed resultaat, waarvoor de werkgroep
iedereen die aan dit succes heeft bijgedragen zeer dankbaar is.
Er zijn parochianen die in termijnen betalen zoals per maand, per
kwartaal, per half jaar of het toegezegde bedrag per jaar in één keer
voldoen. Deze voorkeur staat op het inschrijfformulier.
De werkgroep biedt haar excuses aan omdat op het inschrijfformulier
kerkbalans 2017 deze gegevens over termijnen en de bedragen niet
altijd correct waren weergegeven.
Namens de Parochie de Goede Herder en de deelgemeenschap
Willibrord Vlaardingen spreken de werkgroep ledenadministratie en
kerkbalans hun dankbaarheid uit voor de toegezegde financiële steun.
Namens de beheercommissie:
Jan van Adrichem
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Vrede vieren !
(15- 24 september 2017)
Onze inspiratie opgedaan in mei tijdens de PAX ambassadeursdag voor
vrede willen wij ook dit jaar graag met u delen tijdens een
inspiratie bijeenkomst voor de vredesweek
Daarom: wees welkom op onze bijeenkomst
onder het genot van koffie of thee met iets lekkers!
Een workshop over kracht van verbeelding met accenten op:
“Vrede Vieren” en “Lespakket Vrede” voor basisonderwijs en
kindernevendienst o.l.v. Annemarieke-Hollanders, theologe,
stafmedewerker bij PAX.
Woensdagavond 28 juni van (19.45 inloop) 20.00 - 21.45 uur
Lucaskerk, Hoogstraat 26, Vlaardingen
Graag van te voren opgeven via tel: 0630565296 of movzwo@hetnet.nl
P.S. PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen heeft echt versterking
nodig. Info: via movzwo@hetnet.nl

Ramadangroet 2017
Aan moslims en christenen in Vlaardingen:
Het bijzondere van 2017 is dat het christelijke Pinksterfeest midden in de
islamitische vastenmaand viel.
Ramadan voor moslims is om dankbaar dichter bij God almachtig te
komen en om meer eerbied en compassie te krijgen voor noodlijdende
mensen. Het is ook de periode om verbondenheid te ervaren.
Pinksteren is voor christenen het feest van de Geest, van de bezieling.
Kenmerken daarvan zijn, dat de mensen elkaar begrijpen en zich met
elkaar verbonden voelen.
De laatste tijd ervaren wij dagelijks hoezeer mensen een verschillende
taal spreken en elkaar niet meer verstaan. Elke groep zit in een eigen
bubbel met alle gevolgen van dien. Tegelijkertijd zien we mensen, die bij
levensbeschouwelijke feesten naar vormen van “Vrede Verbindt”
zoeken.
Wij wensen moslims en christenen toe dat Ramadan én Pinksteren
mensen dichter bij elkaar zal brengen en dat we elkaar steeds beter
mogen verstaan en begrijpen.
Wij wensen u veel zegen, vrede en alle goeds.
Geïnspireerd door de Raad van Kerken in Nederland,
Pax ambassade van vrede Vlaardingen.
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Kerkterras 2017
Op zondag 20 augustus wordt weer een
kerkterras georganiseerd.
Een oecumenische kerkdienst op het
zomerterras in het Hof/ Oranjepark.
Vorig jaar waren de weergoden ons
niet goed gezind en werd de Bethelkerk
onze “schuilkerk”.
Maar met zo’n 450 mensen was de regen
snel vergeten en werd het een prachtige viering.
We kunnen dankbaar terugzien op dit eerste kerkterras in 2016.
De voorbereidingen voor de viering op 20 augustus a.s. zijn al in volle
gang en we hopen dat de viering dit jaar echt op het zomerterras zal
kunnen plaatsvinden.
Het thema van de viering zal zijn: “All you need is love”.
Er wordt weer een gelegenheidskoor samengesteld uit alle kerken en de
band van Ruud Halkes zal de muzikale leiding op zich nemen.
Bij slecht weer kan er uitgeweken worden naar de Grote Kerk
op de Markt.
En nu maar hopen, dat dat niet nodig is.
De Protestante Gemeente Vlaardingen, de Volle Evangelie Gemeente
Vlaardingen, de kerk van de Nazarener, de Pax Christikerk en de
H.Lucaskerk nodigen u van harte uit op
zondag 20 augustus om 10.15 uur op het zomerterras in het Hof in
Vlaardingen.
Namens de voorbereidingsgroep
Ruud Halkes
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Project “Groei”
Onze lessen levensbeschouwing
van Hemel en Aarde gaan dit
voorjaar over het onderwerp “Groei”.
Het is een onderwerp dat in ieder
geval mooi bij de lente past.
Het gaat er over hoe het is om groter
te worden.
En over de vraag waar je je energie
voor gaat inzetten. Waar wil je in groeien, goed in worden?
In veel tradities zijn er overgangsrituelen. Het vormsel uit de katholieke
traditie is daar een voorbeeld van. In de lessen besteden we ook
aandacht aan rituelen uit b.v. het Hindoeïsme. In die rituelen wordt er op
een symbolische manier bij stil gestaan dat kinderen groter zijn gegroeid.
Ze komen in een nieuwe levensfase terecht, van klein kind naar jongere,
naar jong volwassene. Ze houden zich met andere dingen bezig, er
worden andere dingen van hen verwacht en ze worden bij andere dingen
betrokken. Ineens moet je meehelpen in huis met klusjes, vind je
Engelstalige liedjes wel leuk en laat je je oude speelgoed liggen. In de
lessen worden de kinderen zich van deze overgangen bewust.
Het gaat vanzelf, maar eigenlijk is het helemaal niet gewoon dat alles
wat leeft ook groeit. Het is eigenlijk een heel wonderlijk gegeven. Alles
wat leeft groeit en ontwikkelt zich. Met de kinderen luisteren we naar
verhalen waarin iets van het geheim van groeien voelbaar wordt. Als je
dan groeit, en steeds meer kunt, wat ga je dan met al die uit de kluiten
gegroeide kracht doen? Stel dat je een beetje talent hebt voor muziek,
sport, gamen of wiskunde. Dan loont het de moeite om te trainen en te
oefenen. Dan groei je, word je er goed in en misschien kun je tot de
beste gaan behoren. Of zelfs de beste worden. Voor bijna iedereen is
dat zo logisch als wat. Toch zijn er wel wat vragen over te stellen.
Waarom is het belangrijk om de beste te zijn? Wat motiveert je om
ergens goed in te worden? Waar wil je je talent voor inzetten? In de
lessen komen deze onderwerpen aan de orde. In de midden- en
bovenbouw denken ze na over een bekend verhaal. Een vader vertelt
dat er twee wolven in iedereen wonen, een goede en een slechte. Als
het kind vraagt welke wolf wint, zegt de vader: degene die je voedt. Het
worden vast weer boeiende lessen!
Basisschool “De Hoeksteen”
6

Een nieuw seizoen, een andere repetitiedag.
Het kinderkoor Okido heeft het afgelopen jaar op woensdagavond
gerepeteerd. Nu is deze avond voor sommige (nieuwe) leden niet zo
geschikt. Vandaar dat we besloten hebben om te verhuizen naar de
dinsdagavond. Goed nieuws voor alle kinderen die van zingen houden,
maar op woensdag op een sportclub moeten trainen of zo.
Concreet betekent dit dat vanaf de eerste repetitie,
22 augustus, we om de week (alleen de EVEN weken) repeteren op
dinsdagavond van kwart voor 7 tot kwart voor 8.
Behalve zangers en zangeressen willen we ook graag kinderen
uitnodigen die een muziekinstrument bespelen. Dan kunnen zij de liedjes
die we zingen begeleiden.
We hopen het nieuwe seizoen weer de nodige nieuwe leden te mogen
verwelkomen.
Dick Nels.

Paasviering in De Meerpaal.
Een korte terugblik.
De Paaswakeviering in De Meerpaal op 15 april om 18:00 uur werd
opgeluisterd door het Willibrordkoor. Op de bijzondere feestdagen wordt
gebruik gemaakt van de grote zaal in de Meerpaal. Er was veel
belangstelling van bewoners, soms ook met familieleden. Met koffie of
thee en heerlijk paasbrood na afloop was het een mooie avond.
Zoals gewoonlijk was de opbrengst van de collecte royaal; een bedrag
van €270,- kon worden overgemaakt voor het ontwikkelingswerk van
Pater Henk Erdhuizen ten behoeve van de kinderen en jongeren in
Bolivia. Allen die hebben meegewerkt aan de viering hartelijke dank.
Anneke Schoenmakers.
Coördinator Pastorale groep De Meerpaal.
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Elke gewone gezinsviering is er eenrèche in de Hermuszaal. Uw kind
Vieringenrooster
dg Willibrord 11-06 t/m 10-09-2017
kan dan onder begeleiding lekker spelen tijdens de gehele viering of een
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Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

H. Lucaskerk
9.30 uur (zo.)

Zo 11 juni
Eucharistie, E. Clarenbeek
H. Drie-eenheid Cantors en samenzang

Zo 18 juni
Sacramentsdag
Zo 25 juni

Zo 02 juli

Zo 09 juli
Zo 16 juli
Zo 23 juli
Zo 30 juli
Zo 06 aug.

Zo 13 aug.
Zo 20 aug.
Zo 27 aug.

Zo 03 sept.

Zo. 10 sept.

Woord- en communieviering 3D
Cantors en samenzang
Eucharistie, Ch. Duynstee
Koor: Liriko
met deurcollecte La Granja
Pax Christikerk gesloten.
Viering in de H. Lucaskerk

Pax Christikerk gesloten.
Viering in de H. Lucaskerk
Pax Christikerk gesloten.
Viering in de H. Lucaskerk
Pax Christikerk gesloten.
Viering in de H. Lucaskerk
Pax Christikerk gesloten.
Viering in de H. Lucaskerk
Eucharistie, Ch. Duynstee
Cantors en samenzang
Amnesty International
Eucharistie, E. Clarenbeek
Cantors en samenzang
Woord- en communieviering 3D
Cantors en samenzang
Eucharistie, Ch. Duynstee
Cantors en samenzang
Deurcollecte MIVA
Woord- en communieviering,
C. Koeleman
Startviering met 3 koren o.l.v. Dick
Nels
Kinderwoorddienst en 10+groep
Deurcollecte La Granja
Amnesty International
Eucharistie, Ch. Duynstee
Cantors en samenzang
Verkoop Zonnebloemloten
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Aanvang: 10.30 uur
Eerste Heilige Communieviering
H. Egging en C. Koeleman
Koor: Okido
Eucharistie, H. Egging
Koor: The Balance
Woord- en communieviering,
parochiaan
Koor: Willibrordkoor
Eucharistie, E. Clarenbeek
Samenzang
Themaviering Kerkenband met
deurcollecte La Granja
Wereldwinkel
Woord- en communieviering,
parochiaan, Samenzang
Eucharistie, E. Clarenbeek
Samenzang
Woord- en communieviering,
parochiaan, Samenzang
Woord- en communieviering,
L. Meijer, Samenzang
H. Lucaskerk gesloten.
Viering in de Pax Christikerk
H. Lucaskerk gesloten.
Viering in de Pax Christikerk
H. Lucaskerk gesloten.
Viering in de Pax Christikerk
H. Lucaskerk gesloten.
Viering in de Pax Christikerk
Woord- en communieviering,
C. Koeleman
Samenzang
Wereldwinkel

Eucharistie, E. Clarenbeek
Gemeenschappelijke ziekenzalving
Koor: Willibrordkoor

Vervoer tijdens de zomermaanden
Is de kerk bij u in de buurt in juli of augustus
gesloten en wilt u de viering bijwonen in
de andere kerk, dan kunt u indien nodig
vervoer regelen.
Voor de Pax Christikerk kunt u bellen
tijdens de uren, dat het secretariaat is geopend
donderdag 10.00-11.30 en vrijdag 13.00-14.30 uur, tel. 4741790.
Voor de H. Lucaskerk kunt u Mw. Kroeze bellen tel. 4350747.
Of u kunt bellen op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur naar
tel nr. 4702679.

Vieringen op andere locaties
Het Zonnehuis

Dinsdag om 10.30 uur op de volgende data:
13 juni en 27 juni,
8 augustus en 22 augustus
en 12 september.

Soenda

Woensdag 28 juni om 16.00 uur.
Woensdag 30 augustus om 16.00 uur.
(na afloop is er koffie en thee)

Vlietlandziekenhuis Zondag om 9.30 uur.
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Vredeswandeling

THE WALK OF PEACE : SAMEN ZIJN WIJ VLAARDINGEN
PAX beschrijft de Walk of Peace als een wandeling van én voor vrede.
Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks
verschillen, toch met elkaar op kunnen lopen. Een wandeling waarbij
aandacht is voor de ander, in ontmoeting, muziek, en gebaren van
vrede.
Maar op 24 september 2017 in de Walk of Peace in Vlaardingen willen
we meer bereiken.
De Vlaardingse Walk of Peace leidt de deelnemers door en naar een
keuze van delen en plekken in de stad. Samen zetten de deelnemers
hun voetstappen in Vlaardingse grond. Iedere voetstap heeft een
verschillend verhaal, maar iedere voetstap vertelt dezelfde boodschap:
Deze stad is van mij; deze stad is van allen die de tocht door de stad
maken; deze stad is van allen die er doorheen lopen, samen zijn wij de
stad.
Plan deze zondagmiddag, met je koor, kindernevendienst, je club of
vereniging, familie en kennissenkring.
Voor oud en jong, voor iedereen.
Vredeswandeling vanuit Kerkcentrum Holy – Pax Christi –
winkelcentrum Holierhoek naar Vlaardingen Centrum.
Vertrek 13.00 uur.
Naar o.a. Zonnehuis – Kerk van de Nazarener – Sportvelden –
Nieuwbouw Leger des Heils – Moskee Emmastraat - Minters - Amnesty
Monument - Windwijzer,
met Street Art – toneel – ontmoetingen met vluchtelingen – PAX actie –
Muziek en Zang - Andere Markt .
Einde omstreeks 16.00 uur.
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Encuentro/Ontmoeting
Het zou zomaar kunnen dat u het zich nog herinnert, de bijzondere
jongerenuitwisseling in 1987-1990 met de Martin Luther King-wijk in
Nicaragua. Op initiatief van de werkgroep Encuentro/Ontmoeting leefden
jongeren uit Maassluis/Vlaardingen/Schiedam bij en met gastgezinnen in
Nicaragua. Jan, Adrienne, Mikael en Monique deelden hun ervaringen
de jaren daarna op hun scholen, in kerken, wijkcentra. De
Nicaraguaanse jongeren Roberto, Chico, Ana en Johanna kwamen op
tegenbezoek. Hun zang, muziek en verhalen namen ons mee in hun
wereld.
Die verbondenheid wordt nog steeds gevoeld. En Johanna en Monique
wisten elkaar voorbije jaar weer te vinden. Johanna is alleenstaande
moeder van twee tienerdochters. Ze heeft het zwaar en houdt maar net
het hoofd boven water. Een eigen dak boven het hoofd is er niet. Een
eigen thuis voor hun drietjes …, Monique is gaan rondvragen. De
architect van project Bambu Social (uit Delft) heeft gratis een compleet
huisje ontworpen voor Johanna. Dit past precies op het postzegeltje
grond naast haar moeders woninkje. Het kan voor € 13.000,- .Wij doen
nu onze uiterste best dit bedrag bij elkaar te krijgen. Helpt u mee?
Persoonlijk, zo maar spontaan direct, of als een welkom cadeautje bij
een jubileum, een verjaardag, een collecte, een tweedehandsmarkt of …
Info: movzwo@hetnet.nl of monique.hamerslag@gmail.com en de
websites van parochie De Goede Herder en DG Willibrord
Bijdragen kunnen worden overgemaakt naar
IBAN NL04INGB 0000023325
t.n.v. Vastenaktie Schiedam, Vlaardingen, Maassluis te Vlaardingen.
onder vermelding van “Nicaragua”.
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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:
Pax Christi: M. van der Nol, tel. 474 8007
H.Lucas:
R. van Dorp, tel. 434 4106
J. Kroeze, tel. 435 0747

Autodienst voor vervoer naar de kerk:
Pax Christikerk: Secretariaat 474 1790
H.Lucaskerk:
mw.Kroeze 435 0747

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
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)
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