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’t Vaartje nr. 18                                                    Najaar 2017 

Welkom bij ’t Vaartje,  
het Vlaardingse katern bij Kerk aan de Waterweg. 
 
De herfst doet zijn intrede en de vrijwilligers van de  
werkgroepen en koren zijn na de zomer weer begonnen 
aan het “werkjaar” 2017-2018. 
Er zijn volop activiteiten de komende maanden. 
In dit Vaartje staat een belangrijke brief van het parochie- 
bestuur over de toekomst van de Goede Herder parochie. 
En er is nog meer te lezen in dit Vaartje. 
 
 
 
 
  
    
                                           
In dit katern onder andere:  

 Nieuws van de pastoraatsgroep blz. 2 

 Brief van het parochiebestuur blz. 4 en 5 

 Kerkterras terugblik blz. 7      
Redactieadres ‘t Vaartje: E-mail  secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl 
Het volgende Vaartje verschijnt begin december 2017. 
 

 

 

mailto:secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl
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Van de pastoraatsgroep 
 
Op het moment van schrijven van dit stukje is het einde van  
de schoolvakantie in zicht en zijn de eerste vergaderingen  
alweer achter de rug. Het herfstseizoen nadert snel, de draad van het 
kerkenwerk wordt weer opgepakt. Een tijd om vooruit te kijken en nieuwe 
plannen te maken. Maar een terugblik is ook op zijn plaats. 
Voor het eerst bent u geconfronteerd met sluiting in de zomerperiode 
van afwisselend de Pax Christi- en de H. Lucaskerk. 
Een spannend gegeven, want weten we als parochianen de weg naar de 
andere kerk te vinden en daadwerkelijk in de periode van sluiting van “de 
eigen en vertrouwde kerk” de stap naar de andere kerk te maken? Dat 
vroegen we ons als pastoraatsgroep af. Om die stap gemakkelijker te 
maken hadden we een vervoersregeling opgezet. Daar is niet of 
nauwelijks gebruik van gemaakt. 
Diverse mensen hebben met elkaar vervoersafspraken gemaakt. 
De eerste stappen om bij elkaar “thuis-te-raken” zijn gezet. In de 
vergadering van de pastoraatsgroep zullen we er uitgebreid bij stilstaan.  
Over de toekomst van de parochie de Goede Herder kunt u o.a. in 
 ’t Vaartje meer lezen in de brief van het parochiebestuur en pastoraal 
team. Dat we niet meer spreken over pastoraatsgroepen maar 
pastoraatsgroep is geen vergissing. 
 
In de laatst gehouden gezamenlijke vergadering van beide 
pastoraatsgroepen is besloten om beide afzonderlijke pastoraatsgroepen 
van de gemeenschappen H. Lucas en Pax Christi samen te laten gaan 
in één pastoraatsgroep Willibrord.  
Zo gaan we vorm geven aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor de toekomst van de katholieke kerk in Vlaardingen.  
Meer en meer samen optrekken, ook wat betreft de vieringen.  
De gezamenlijke ziekenzalving op 10 september zal in de 
H. Lucaskerk plaatsvinden. In deze viering kunnen parochianen uit beide 
deelgemeenschappen de ziekenzalving ontvangen. Een teken van 
kracht en bemoediging bij ziekte of in een moeilijke levenssituatie.  
Pater Clarenbeek is de voorganger, het Willibrordkoor zal zingen. 
Op zondag 5 november vieren we gezamenlijk in de H. Lucaskerk 
Willibrordzondag. 
Nieuw is dat ook de viering van Allerzielen op 2 november gezamenlijk 
wordt gevierd. Dit jaar zal dat zijn in de Pax Christikerk.  
 
Met vriendelijke groet namen de pastoraatsgroep Willibrord, 
Agnes Jansen en Elly Barendregt, Duo-coördinatoren. 
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Aanbod geloofsverdieping 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Gemeenschappelijke ziekenzalving 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graag brengen we namens de pastoraatsgroep de 
activiteiten van de werkgroep  

Geloofsverdieping  
voor het seizoen 2017-2018 onder de aandacht. 

Ze worden uitgebreid vermeld in  
Kerk aan de Waterweg op blz.19 t/m 28  

en op de website van de Willibrord. 
 

 
 

De viering begint om 9.30 uur. 
Pater Clarenbeek is de voorganger, de muzikale 

ondersteuning wordt verzorgd door het 
Willibrordkoor. 

De ziekenzalving is een teken van kracht en 
bemoediging bij ziekte of in een moeilijke periode in 

uw leven. 
 
 

 

Op zondag 10 september is er in de  
H. Lucaskerk een  

gemeenschappelijke ziekenzalving. 
 

Parochianen van de H. Lucas – en Pax 
Christikerk kunnen zich aanmelden via 

telefoonnummer: 06 29 037 132,  
maar ook zonder aanmelden kunt u tijdens 

de viering naar voren komen voor de zalving. 
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Brief van parochiebestuur De Goede Herder 
 

      Schiedam  22 juni 2017 
                          
             
Geachte Parochianen, 
 
Vorig jaar is in opdracht van Parochiebestuur / Pastoraal team een 
onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken in de parochie ‘  
De Goede Herder’.  De Parochie bestond toen vijf jaar. 
Dit onderzoek laat een beeld zien van een sterk afnemende deelname 
van katholieken. Niet alleen staan er elk jaar minder katholieken 
geregistreerd, maar de katholieken die er zijn, zijn ook steeds minder 
actief.  In vijf jaar tijd is de kerkgang en de deelname aan het 
toegediende aantal sacramenten meer dan gehalveerd. Daarnaast teert 
de Parochie ieder jaar in op haar vermogen door structurele tekorten. 
De eerste vraag die zich voordoet is hoe lang het pastorale programma 
van de parochie nog op deze wijze is vol te houden tegen de achter-
grond van steeds minder kerkgangers, deelnemers aan activiteiten en de 
vergrijzing van de vrijwilligers. Vervolgens is de centrale vraag hoe we er 
voor zorgen dat de katholieke kerk in onze Parochie een toekomst heeft.  
 
Naar aanleiding van dit rapport heeft het Parochiebestuur/ Pastoraal 
team op dit rapport gedeeld met de leden van de pastoraatsgroepen en 
beheercommissies van onze Parochie. Daarmee werd de eerste stap 
gezet in de bezinning op de centrale vraag hoe we er voor zorgen dat de 
katholieke kerk in onze Parochie een toekomst heeft. In deze 
bijeenkomst is geconstateerd dat “niets doen” geen optie is en is het 
voorstel besproken om de krachten te bundelen door in iedere stad één 
geloofsgemeenschap te  vormen. Hierbij is het niet logisch om het 
huidige aantal kerken te handhaven. 
Vervolgens is in overleg met de Bisschop een definitief besluit genomen, 
dat op 10 juni 2017 is gedeeld met de leden van de pastoraatsgroepen 
en beheercommissies . 
 
Met deze brief informeren wij u over dit besluit, dat als volgt luidt: 
Binnen vijf jaar 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.   
 
Om dit verder vorm te geven zal er uiterlijk op 1 juni 2018 in iedere stad 
één Pastoraatsgroep dienen te functioneren.   
 
Uitgewerkt voor de verschillende steden:  
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Schiedam 

In Schiedam zullen vier deelgemeenschappen ophouden te bestaan en 
komt er één nieuwe geloofsgemeenschap.  
De uiteindelijke plaats voor vieren, leren en dienen wordt de Basiliek.  
Het Bisdombestuur is oprecht bezorgd dat een te snelle sluiting van drie 
van de vier Schiedamse kerken een vruchtbare ontwikkeling van die éne 
geloofsgemeenschap negatief kan beïnvloeden.  
Het Parochiebestuur is gevraagd vooralsnog de H.Jacobuskerk open te 
houden als aanvullende plaats voor vieren. Er is overeengekomen dat 
na een periode van vijf jaar opnieuw bezien wordt of de aanvullende 
beschikbaarheid van H.Jacobuskerk nog gewenst is.  
De Heilig Hartkerk en de St. Jan de Doper-Visitatiekerk zullen binnen vijf  
jaar worden gesloten. De definitieve termijn zullen wij vaststellen in 
overleg met en op advies van de betreffende deelgemeenschappen. 
Bestuur en team zullen een commissie van kernvrijwilligers vormen die 
de vorming van één geloofsgemeenschap in Schiedam vorm gaat 
geven. In de commissie zijn de huidige vier deelgemeenschappen 
vertegenwoordigd. 
 
Vlaardingen 

De keuze welke kerk het centrum wordt voor vieren, leren en dienen 
willen wij maken in overleg met en op advies van de beide 
gemeenschappen. Bestuur en team zullen een commissie van 
kernvrijwilligers vormen die de vorming van één geloofsgemeenschap in 
Vlaardingen vorm gaat geven. In de commissie zijn beide huidige 
gemeenschappen vertegenwoordigd. 
 
Maassluis 

De Petrus en Pauluskerk is en blijft het kerkgebouw voor de 
geloofsgemeenschap in Maassluis. Bestuur en team vinden het 
belangrijk dat parochianen uit Maassluis betrokken zijn bij de 
veranderingsprocessen in Vlaardingen en Schiedam. Parochiebestuur 
en Pastoraal team zijn zich bewust van de consequenties en emoties als 
gevolg van het sluiten van kerken, maar zien dit als een noodzakelijke 
stap om de katholieke kerk in onze Parochie toekomst te geven. Dit 
besluit zal in de deelgemeenschappen nog mondeling worden toegelicht. 
 
Verder zullen we u regelmatig op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen de komende maanden. Voor verdere informatie kunt u 
terecht bij de coördinatoren van de pastoraatsgroep van uw 
deelgemeenschap Willibrord:  
Agnes Jansen en Elly Barendregt.  
 
Bestuur en Pastoraal team Parochie De Goede Herder  
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Nieuws vanuit de Filippijnen 

Eind vorig jaar meldden we al dat het dit jaar 25 jaar geleden is dat de 
kleuterschooltjes in La Granja van start zijn gegaan. En ook dat we de 
kerkenband met La Granja zijn aangegaan.  
Onze vrienden in La Granja zijn druk bezig met de voorbereidingen en 
inmiddels zijn ook de data vastgesteld waarop men dit zilveren jubileum 
wil vieren, namelijk van 24 t/m 26 oktober a.s. Oud-leerlingen, gasten, 
“weldoeners” en directeuren en leerkrachten van de schooltjes in de 
afgelopen 25 jaar, zijn uitgenodigd. Er is feest  met ouders en kinderen 
en er wordt een bezoek gebracht aan de schooltjes op diverse plekken 
in de uitgestrekte gemeente La Granja. 

Helaas zijn de leden van de werkgroep kerkenband in Vlaardingen niet 
in de gelegenheid persoonlijk naar dit feest te gaan. Maar we willen 
uiteraard wel onze bijdrage leveren aan de feestvreugde en daarom 
hebben we gevraagd waarmee we de (inmiddels bijna 350) kinderen een 
plezier zouden kunnen doen.   
Het antwoord was: een paar schoenen. Dat is voor de kinderen een luxe 
die maar weinig ouders zich kunnen permitteren. Dus hebben we terug 
geschreven dat we graag aan die wens willen voldoen! We willen ook de 
16 leerkrachten graag een cadeautje geven. Daar denken we nog even 
over na wat dat zou kunnen zijn. 
We zijn er niet bij, maar ze willen van ons wel graag een boodschap voor 
de viering van dit jubileum die als thema heeft: “Gedenken met 
dankbaarheid en verder gaan met hoop”. Ze willen een boodschap van 
ons, “want de kerkenband heeft met ons meegereisd door alle jaren” zo 
schreef Irene. Uiteraard zullen we een boodschap schrijven.  
Daarbij laten we ons ook graag inspireren door u, de bezoekers van de 
vieringen, degenen die trouw een financiële bijdrage hebben geleverd en 
die hebben meegedaan aan de speciale kerkenbandvieringen die tot nu 
toe bijna elk jaar zijn gehouden. 

Als u een gedachte heeft die u wilt meegeven in onze boodschap naar 
La Granja, laat het even weten via e-mail c.clement@wxs.nl of doe een 
briefje door de bus (Burg. de Bordesplein 15). 
En, als u financieel wilt bijdragen aan onze gift voor de kinderen en 
juffrouwen, graag. De gegevens zijn: Stichting Filippijnen 
Solidariteitsgroep Vlaardingen  NL93 INGB 0006 2176 95.  

Namens de werkgroep kerkenband, 
Kees Clement, tel. 0620233983 
 

 

mailto:c.clement@wxs.nl
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Kerkterras 2017 
 

Vorig jaar lukte het nog niet: Het Kerkterras  
op het Zomerterras, in het Oranjepark. Toen  
moesten we vanwege het ‘hemels hosanna’   
naar de Bethelkerk als schuilkerk. 
Dit jaar was het tot vrijdagavond spannend of 
de “weergoden” ons nu wel goedgezind waren. 
En jawel we mochten met een heerlijk zonnetje  
het Kerkterras vieren op zondag 20 augustus. 
Het was een uitdaging om aan het thema ‘All you need is love’  
vorm en inhoud te geven. 
Het werd een overweldigende ervaring voor de naar schatting ruim 
meer dan 800 aanwezigen. 

 
Om te beginnen: al het organisatorische was dik in orde. 
Het praktische draaiboek en muziekdraaiboek voor de technici waren 
op orde en werkten. Van de diverse kerken en wijken waren er 
vrijwilligers om de stoelen klaar te zetten, liturgieën uit te delen, te 
collecteren en koffie en limonade te schenken. 

 
Het koor bestaande uit 70 mensen had voorafgaande aan het Kerkterras 
drie avonden enthousiast gerepeteerd o.l.v. Jaap van Toor. 
De band “Je zal het maar in huis hebben” o.l.v. Ruud Halkes maakte 
veel “repetitie uren” en was er meer dan klaar voor.  
We konden dankbaar gebruik maken van de faciliteiten en de 
hulpvaardigheid van de mensen van het Zomerterras.  
Het werd een feest van de Geest. We wisten ons gedragen, 
geïnspireerd, door de Geest van God. 

 
We mogen in dankbaarheid terugzien op dit kerkterras. Ondanks alles 
wat er in de wereld om ons heen gebeurt, was dit  
een bemoedigend teken, dat ons de kracht geeft  
om in verbondenheid, gedragen door de  
Geest van God verder te gaan om aan het  
werkwoord ‘liefhebben’ gestalte te geven. 
We hopen elkaar volgend jaar weer te zien  
op het Kerkterras. 

 
Fotoreportage is te zien op: 
http://pkv-ambachtoost.nl/kerkdiensten/20170820_kerkterras/ 

 
Dominee Guus A.V. Fröberg 
Bewerking: Ruud Halkes  
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              gezinsviering is er eenrèche in de Hermuszaal. Uw kind kan 
dan onder begeleiding lekker spelen tijdens de gehele viering of een  
Versie: 20-08-2017 

 Pax Christikerk 
11.00 uur (zo.) 

 

H. Lucaskerk  
9.30 uur (zo.) 

Zo. 10 sept. 

 

Eucharistie, Ch. Duynstee 

Cantors en samenzang 

 

Eucharistie, E. Clarenbeek 

Gemeenschappelijke ziekenzalving 
Koor: Willibrordkoor 

Zo. 17 sept. 

 
10.30 uur Oecumenische 

vredesviering in Kerkcentrum Holy 

Pax Christikerk gesloten. 

Voorgangers:  

C. Koeleman en Ds. E. de Fouw 

Koor: Liriko  Deurcollecte PAX 

Eucharistie, Ch. Duynstee 

Koor: The Balance 

Deurcollecte PAX 

Zo. 24 sept. 

 

Eucharistie, H. Egging 

Gezinsviering met koor Okido 

 

10.00 uur, Oecumenische 

vredesviering in de Bethelkerk 
H. Lucaskerk gesloten. Voorgangers:  

C. Koeleman en Ds. Fröberg  

Koor: The Balance 

Zo. 01 okt. Woord- en communieviering, 3D 

Koor: Liriko  

met deurcollecte La Granja 

Kinderwoorddienst en 10+groep 

Amnesty International 

Eucharistie, H. Egging 

Wereldwinkel 

Cantor en samenzang 

Zo. 08 okt. Eucharistie, A. Kunnekkadan 

Koor: Impuls 

Deurcollecte VVEH 

Eucharistie, Ch. Duynstee 

Koor: Willibrordkoor 

Deurcollecte VVEH 

Zo. 15 okt. Eucharistie, E. Clarenbeek 

Cantors en samenzang 

Woord- en communieviering, 

parochiaan 

Cantor en samenzang 

Zo.  22 okt. 

 

Eucharistie, Ch. Duynstee 

Cantors en samenzang 

Kerkcollecte Wereldmissiedag 

Woord- en communieviering,  

C. Koeleman 

Koor: Willibrordkoor 

Kerkcollecte Wereldmissiedag 

Zo. 29 okt. 

 

Anders-Dan-Anders viering,  

C. Koeleman 

Combo o.l.v. Dick Nels 

Wereldwinkel 

Eucharistie, H. Egging 

Cantor en samenzang 

Do. 02 nov. 

Allerzielen 

19.30 uur, Eucharistie, H. Egging 

Koor: Impuls 
H. Lucaskerk gesloten. 

Gezamenlijk viering van Allerzielen 

in de Pax Christikerk. 

Zo. 05 nov. Pax Christikerk gesloten. 

Willibrordzondag, viering in de  

H. Lucaskerk 

Willibrordzondag. 

Woord- en communieviering,  

C. Koeleman 

Koor: Liriko 

Deurcollecte Willibrordzondag 
Wereldwinkel 

Vieringenrooster dg Willibrord sept. t/m nov.2017  
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Versie: 20-08-2017   Vieringenrooster vervolg 
 

 
Pax Christikerk 
11.00 uur (zo.) 

 

H. Lucaskerk  
9.30 uur (zo.) 

Zo. 12 nov. Eucharistie, Ch. Duynstee 

Gezinsviering met koor Okido 

Eucharistie, E. Clarenbeek 

Koor: Willibrordkoor 

Zo. 19 nov. Eucharistie, Ch. Duynstee 

Cantors en samenzang 

Deurcollecte PCI 

Eucharistie, Ch. Duynstee 

Cantor en samenzang 

Deurcollecte PCI 

Zo. 26 nov 

Christus 

Koning 

Eucharistie, H. Egging 

Koor: Impuls 

Wereldwinkel 

Woord- en communieviering, 

parochiaan 

Koor: Willibrordkoor 

14.00 uur dopen, A. Kunnekkadan 

19.00 uur Taizé viering 

Zo. 03 dec. 

1e zondag van 

de Advent 

Eucharistie, Ch. Duynstee 

Koor: Liriko 

Thema Solidaridad met 

deurcollecte 

Kinderwoorddienst en 10+ groep 
Amnesty International 

Eucharistie, H. Egging 

Cantor en samenzang 

Deurcollecte Solidaridad 
Wereldwinkel 

 

 

  
Vieringen op andere locaties 

 

 
Het Zonnehuis       Dinsdag om 10.30 uur op de volgende data: 
   12 september en 26 september,  
   10 oktober en 24 oktober 
           7 november en 21 november 
   en 5 december. 
 
Soenda                    Woensdag 25 oktober om 16.00 uur.  

Woensdag 13 december om 16.00 uur.  
(na afloop is er koffie en thee)    

 
Vlietlandziekenhuis Zondag om 9.30 uur. 
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Gezinsvieringen 

Bij een gezinsviering proberen we de kinderen zo veel mogelijk te 
betrekken bij de viering door de viering visueel en/of interactief te 
maken. Bijvoorbeeld door een filmpje, een spiegelverhaal, een 
toneelstukje of een gesprek met kinderen in plaats van een overweging 
vanachter de lessenaar. 

Op 21 mei j.l. was er in de Pax een gezellige gezinsviering waarbij 3D 
voorging. Het thema van de viering was: Ga jij ervoor? 

Bij de eerste lezing kwamen alle kinderen vooraan zitten en luisterden 
we naar een mooi spiegelverhaal. Het verhaal ging over een muis die 
graag de wereld wilde ontdekken maar bang werd van wat ze in die 
wereld zag, hoorde en rook. Gelukkig werd de kleine muis moed 
ingesproken om elke dag weer opnieuw op pad te gaan en oog te 
hebben voor de mooie dingen in de wereld. Ervoor te gaan dus! 

Ook de evangelielezing sloot hierbij aan. De meeste vrienden van Jezus 
wilden wachten tot hij weer terugkwam. Maar Simon Petrus wilde niet 
wachten, maar opstaan, de wereld intrekken en ervoor gaan.  

 

Na de evangelielezing ging 
de voorganger met de 
kinderen in gesprek over 
goed en kwaad in de 
wereld. Gezellig zittend op 
de grond, vooraan in de 
kerk. 

 

 
De viering werd zoals altijd muzikaal 
begeleid door het kinderkoor Okido 
o.l.v. Dick Nels en  
pianist Ivo Borstlap.  
Ook de eerste communicantjes 
zongen deze keer mee.  
Erg leuk om zo’n groot kinderkoor te 
horen in de kerk! 
 

De eerstkomende gezinsviering zal zijn op 24 september.  
Jullie zijn van harte welkom om 11 uur in de Pax Christikerk. 
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Meezingen in het Anders - dan - Anderskoor. 
 

Op 29 oktober is er weer een Anders- dan- Anders -viering in de Pax 
Christikerk. Omdat je weleens wat anders wilt, is vanuit de werkgroep 
het idee naar voren gekomen om speciaal voor deze viering een 
gelegenheidskoor samen te stellen.  
Een beetje vergelijkbaar met het Pax Christmaskoor en het Pax 
Pinksterkoor, enige jaren geleden.  
De bedoeling is dat we zoveel mogelijk zangers/zangeressen kunnen 
mobiliseren voor deze gelegenheid.  
Natuurlijk hopen we op veel leden van de diverse koren, maar ook 
liefhebbers zonder zangervaring zijn van harte welkom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We willen twee keer repeteren: woensdag 11 en 25 oktober van  
20.00 tot 21.00 uur, voorafgaand aan het tweede deel van de  
repetitie van Impuls.  
Twee van de liedjes zijn al bekend: Brand new day, uit The Wiz of Oz, 
en Wind of change van The Scorpions.  
Op You tube zijn ze natuurkijk te bekijken.  
Het is de bedoeling dat het koor delen van deze liedjes gaat zingen.  
Misschien komt er nog een derde lied bij. 
Vooraf opgeven is niet nodig. We komen elkaar regelmatig in de kerk 
tegen. En wie we niet tegenkomen: gewoon komen.  
 
We hopen op een bijzondere viering met een groot koor. 
 
Dick Nels 
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Opbrengst collectes La Granja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
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.  

De opbrengst voor de collectes voor La Granja 
zijn: 

  
  5 maart  € 171,65       9 april  € 174,00 
30 april    €   80,30     21 mei    € 103,10 
25 juni     € 101,77 
 

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 
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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: J. Kroeze     435 0747 

  J. Kroeze, tel. 435 0747 

 

 
 
 
 

          PASTORAATSGROEP WILLIBRORD: 
       
H. Egging (contactpastor)    Gezina van Bohemen (liturgie H. Lucas) 
 
Elly Barendregt (duo-coördinator, catechese) Anne van der Horst (alg. zaken) 
 
Agnes Jansen (duo-coördinator)   Harry Veugelers (alg. zaken) 
 
Ted van der Geest (diaconie)    Berthe de Leede (alg. zaken) 
 
Marian en Wilfried Wong-Loi-Sing (pastoraat)  Petra Verheezen (alg. zaken) 
 
Jan Barendregt (liturgie en contact scholen  Marie-Nicole Gregory (alg. zaken) 
Pax Christi)    
     
           
            
 

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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