
1 

 

’t Vaartje nr. 20                                                      Lente 2018 

Welkom bij ’t Vaartje,  
het Vlaardingse katern bij Kerk aan de Waterweg. 
 
In dit Vaartje voor het voorjaar van 2018 vindt u weer     
informatie voor de Willibrord deelgemeenschap. 
Helaas kan pater Clarenbeek niet meer voorgaan  
tijdens de eucharistievieringen in beide kerken. 
Meer daarover leest u op blz. 3. 
Het voorjaar komt eraan, we zijn op weg naar Pasen. 
De veertigdagentijd nodigt ons uit tot bezinning en 
bewustwording.  
De vieringen voor de Goede Week en Pasen en ook  
voor het Pinksterfeest zijn op blz. 8 en 9 te vinden. 
Voor alle lezers: een goede Vastentijd, een mooi 
Paasfeest en een inspirerend Pinksterfeest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
Redactieadres ‘t Vaartje: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl 
Het volgende Vaartje verschijnt begin juni 2018. 
 

 

 

mailto:secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
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Van de pastoraatsgroep Willibrord 
 

Eind 2017 is er namens de commissie “stip aan de horizon” gevraagd of 
u 3 vragen wilde beantwoorden. U heeft hier in groten getale op 
gereageerd. Zij zijn u hier heel erg dankbaar voor. De commissie heeft 
de antwoorden verzameld en gaat o.a. hiermee aan de slag om een 
advies uit te kunnen brengen. 
 
Na een mooie nieuwjaarsviering gevolgd door een gezellige 
nieuwjaarsreceptie in beide kerken, zijn we nu weer gestart met de 
veertigdagentijd. Het carnaval en de Aswoensdag viering zijn inmiddels 
geweest. De vastentijd is een tijd van bezinning en reflectie op onze 
manier van leven. Bij de een zal dit zijn door soberder te eten en te 
leven, voor de ander zal het zijn zich wat meer inzetten voor een ander 
die het nodig heeft of zich bewuster zijn van de dingen in de omgeving. 
Het is een tijd van bezinning waarin wij vaak ook naar binnen kijken hoe 
sta ik in het leven en wat ik vind belangrijk en wat kan ik doen voor 
mijn medemens.  
Vaak vinden wij het heel normaal als we mensen regelmatig zien maar 
helaas komt het regelmatig voor dat we mensen missen in onze kerk. 
We weten dan niet door welke omstandigheden mensen niet deel 
kunnen nemen aan de zondagsviering. U kunt ons daarbij helpen door 
als u iemand mist die u regelmatig zag in de kerk, dit aan ons door te 
geven zodat het contact met mensen behouden blijft. Laten we in deze 
tijd goed blijven omzien naar elkaar.  
 
Voor het voortbestaan van de kerken is in januari de actie Kerkbalans  
gestart. Vele vrijwilligers zijn op pad gegaan om de enveloppen voor de 
actie Kerkbalans te bezorgen. Op onze website vindt u hier meer 
informatie over. De werkgroep Geloofsverdieping heeft dit seizoen nog 
een aantal activiteiten op de rol staan. In februari is er een  
kloosterbezoek, 9 maart “je eigen paaskaars versieren”. In het blad “Kerk 
aan de Waterweg” vindt u hier meer informatie over. Op 11 februari zijn 
de eerste communicanten voorgesteld in de Pax Christikerk. Namens de 
pastoraatsgroep willen wij de kinderen en de ouders een fijne 
voorbereiding toewensen. 
De leden van de pastoraatsgroep wensen u een goede en 
bezinningsvolle veertigdagentijd als voorbereiding op de 
Goede Week en Pasen. 
 
Petra Verheezen en Agnes Jansen 
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Nieuwe duo-coördinator pastoraatsgroep  
 

Sinds 1 januari dit jaar ben ik, Petra Verheezen, mede coördinator van 
de pastoraatsgroep van onze deelgemeenschap Willibrord. Ik heb het 
stokje overgenomen van Elly Barendregt. 
Namens de pastoraatsgroep wil ik haar bedanken voor haar inzet van de 
afgelopen jaren als coördinator van de pastoraatsgroep. Sommigen van 
u kennen mij omdat ik de afgelopen jaren nauw betrokken was bij het 
voorbereiden van de kinderen bij hun eerste communie. 
Hier blijf ik nog wel bij betrokken maar nu wat meer op de achtergrond.  
 
Petra Verheezen 
 

Afscheid pater Clarenbeek 
 
Pater Edward Clarenbeek O.S.A (1939) is vanaf 1988 priester assistent 
in Vlaardingen. Vanaf 2002, bij het vertrek van pater Henk Erdhuizen 
S.D.B., werd hij, zoals we dat destijds noemden, uitgebreid assistent.   

Hij heeft o.a. vele nabestaanden begeleid bij 
het afscheid nemen van hun dierbaren. Edward 
is in 1964 tot priester gewijd.  
Een kleine 30 jaar van zijn priesterleven heeft 
hij zich ingezet voor de 
geloofsgemeenschappen in Vlaardingen. 
Vanaf de hete zomer van 2016 heeft hij zijn 
frequentie van voorgaan in de 
weekendvieringen verminderd. 
De jaren begonnen te tellen.    
Tijdens de afgelopen kerstnachtviering is hij 
nog voorgegaan in de Pax Christi kerk en in 
januari bij een uitvaart in de H. Lucaskerk. 

Naar aanleiding van een min of meer onverwachte, korte 
ziekenhuisopname, half januari, voor een nader onderzoek, vond hij dat 
het moment was aangebroken om per direct afscheid te nemen van 
zijn assistentie. Er is  vooralsnog niets ernstigs ontdekt;  
na een paar dagen was hij weer thuis. Op een nader te bepalen moment 
zal hij tijdens een viering afscheid nemen. 
De Willibrord gemeenschap en het pastoraal team zijn hem heel 
dankbaar voor al zijn inzet tijdens de afgelopen 30 jaar! 
 
Pastoraal Team parochie De Goede Herder. 
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Actie Kerkbalans 2018 

 
Na een intensieve tijd van voorbereiding  werd 
op zaterdag 20 januari 2018 om precies 13.00 
uur, landelijk het startsein gegeven voor de 
Actie Kerkbalans. Dit door in heel het land de 
kerkklokken te laten beieren.                                                                                                                                                  
Voorafgaand aan het luiden van de klokken 
was er in de H. Lucas kerk een zeer goed 
bezochte start bijeenkomst voor de Actie 
Kerkbalans.  

De enthousiaste wijkcontactpersonen werden geïnformeerd en 
geïnstrueerd over de komende geldwervingsactie voor de RK kerken 
in Vlaardingen. 
Met als bijzonderheid dat dit keer gebruik werd gemaakt van een 
beamerpresentatie wat door de aanwezigen zeer op prijs werd gesteld. 
 
Uiteindelijk vertrokken de wijkcontactpersonen met een tas met daarin 
de te bezorgen Actie Kerkbalansenveloppen. Inmiddels zullen de 
enveloppen bezorgd en meestal weer opgehaald zijn.                                                                                                                          
Vanaf deze plaats spreek ik de hoop uit dat de  Actie Kerkbalans 
voldoende financiële middelen zal opleveren om daarmee het 
voortbestaan van onze deelgemeenschap Willibrord in Vlaardingen 
zeker te stellen.  
                                                                                                                                                        
De werkgroep ledenadministratie en kerkbalans zegt u bij voorbaat dank 
voor uw financiële steun. Op you tube onder de link kerkbalans 2018 
staan diverse filmpjes uit onze regio over de Actie Kerkbalans.   
                                                                                                                                                         
Op de website van onze Vlaardingse deelgemeenschap 
(http://www.rkkerkvlaardingen.nl) kunt u op de home pagina het filmpje 
Kerkbalans Vlaardingen ook vinden. Van harte bij u aanbevolen. 
 
Namens de werkgroep, 
Jan van Adrichem 
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Vluchtelingenwerk is verhuisd 

 
Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland afdeling Vlaardingen is in 
december 2017 verhuisd naar een nieuwe locatie vanwege sloop van 
het oude pand aan de Floris de Vijfdelaan in de Westwijk. 
We hebben inmiddels onze deuren geopend van ons nieuwe 
onderkomen aan de Rotterdamseweg 176 in de Babberspolder.  
Als vanouds zullen vrijwilligers hier klaar staan om asielzoekers en 
vluchtelingen, die een nieuwe start in Vlaardingen proberen te maken,  
te ondersteunen en  te begeleiden bij de opbouw van een 
zelfstandig bestaan.  
 
Daarnaast is ook onze afdeling Taalcentrum Vlaardingen weer gestart 
op de nieuwe locatie met Nederlandse taallessen op diverse niveaus, 
voor iedereen die woonachtig is in Vlaardingen en zijn/haar taalniveau 
wil verbeteren. 
Vluchtelingenwerk  Vlaardingen is een door de gemeente 
gesubsidieerde vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers en stagiaires 
verzorgen de maatschappelijke en juridische begeleiding  van 
statushouders om hun integratie te bevorderen. Ook binnen het 
Taalcentrum zijn vrijwilligers actief als docent voor de circa 25 
Nederlandse taallesgroepen. 
  

 
Wie als vrijwilliger of als belangstellende 
geïnteresseerd  is in het werk van 
Vluchtelingenwerk kan terecht op ons 
nieuwe adres: 
Rotterdamseweg 176 ,  
3135 PX Vlaardingen. 

  
 
 
Telefoonnummer blijft hetzelfde 010-4346728.  
Email:  vlaardingen@vluchtelingenwerk.nl .   
Ook kunt u de website bekijken : 
www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland 
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Nieuws vanuit de kerkenbandgroep 
 

In de vorige editie van “Kerk aan de Waterweg” schreven we over het 
feest dat afgelopen oktober zou komen in verband met het 25 jaar 
bestaan van de schooltjes van de St Vincent Ferrer parochie in  
La Granja. 
Irene, onze onvermoeibare contactpersoon, mailde achteraf dat iedereen 
heel intensief betrokken was bij het feest, opgewonden en ook wel een 
beetje moe na drie dagen activiteiten.  Maar het was dan ook een 
succes, mede dankzij onze bijdrage. We schreven een mooie 
boodschap die werd afgedrukt in het boekje dat iedereen achteraf 
meekreeg.  En de cadeautjes,  schoenen voor alle 393 kinderen, vonden 
ze geweldig. Ook de schoenen, horloges of een spijkerbroek voor de 
juffen en meesters die mochten kiezen wat ze wilden hebben vielen zeer 
in de smaak. Tot slot gingen ze met elkaar naar de “Jollibee” (een 
gelukkige en leuke bij!), een soort Mac Donalds, waar ze heerlijk hebben 
gesmuld. Dat zal vast in groepen zijn gegaan, want bijna 400 kinderen in 
één keer kan je als restaurant vast niet aan ook al heb je nog zo’n leuke 
naam! En dat alles dankzij de kerkenband.  En dus dankzij uw bijdragen! 
 
De festiviteiten werden opgeluisterd door oud-leerlingen, voormalige 
onderwijzeressen, een delegatie uit Australië (waarmee ze ook een band 
hebben) en door pater Terrence die ooit in 1992 startte met het eerste 
schooltje toen hij nog parochiepriester was in La Granja. 
En, zeker voor Filippino’s heel belangrijk, ook de bisschop en een aantal 
priesters waren aanwezig tijdens de viering van het jubileum. 
En, ze blijven enthousiast. Net vandaag, 24 januari, ontvingen we weer 
een hele stapel tekeningen die de kinderen voor ons hebben gemaakt. 
Wij gaan hier inmiddels weer door. 
 
Met de Kerst hebben we naar alle juffrouwen een mooie kaart met een 
foto van de leden van de kerkenbandgroep gestuurd,  inclusief een klein 
cadeautje. Kwam op tijd aan en werd zeer gewaardeerd. 
Wellicht komt er weer een kerkenbandzondag in juni. En misschien gaan 
er weer een paar mensen uit Vlaardingen in het najaar voor een bezoek 
naar La Granja, inclusief circusvoorstellingen! 
We houden u op de hoogte. 
 
Namens de werkgroep kerkenband, 
Kees Clement    
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Opbrengsten deurcollectes voor La Granja. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderwoorddienst en 10+groep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een nieuwe Anders-dan-Anders viering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                
 

                             
                              De muziek wordt weer verzorgd  
                              door het combo o.l.v. Dick Nels.  

         
                

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Tot dan 

 

kinderen worden uitgenodigd om weer deel te nemen 
aan de kinderwoorddienst of de 10+ groep. 
Op de volgende data zijn jullie welkom in de 

Pax Christikerk: 
 

Zondag 18 en 25 maart en 
zondag 29 april en 10 juni 2018 

 

Alle 

Op 15 april is de volgende Anders- dan- Anders viering. 
 

Binnenkort starten de voorbereidingen, 
dus het thema is nog niet bekend. 

Maar we hopen het wel weer anders dan 
de vorige keer te gaan doen. 

 
 

De voorganger is                 
Kees Koeleman. 

 

De opbrengsten van de collectes voor La Granja zijn: 
12 november       €   53,05 
10 december       €   90,15 
24/25 dec. Kerst  € 605,42 
21 januari            € 151,60 
4 februari             € 144,30 

Namens de leden van de Kerkenband La Granja/Vlaardingen 
bedank ik u hartelijk voor uw bijdrage in de deurcollecte voor de 
schooltjes in La Granja 
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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: 03-02-2018 

 Pax Christikerk 
11.00 uur (zo.) 

H. Lucaskerk  
9.30 uur (zo.) 

Woe. 28 febr. 18.30-19.30 uur,  

oecumenische vastenmaaltijd 

 

Zo. 04 mrt. 

3e zondag 40 

dagentijd 

Eucharistie, Ch. Duynstee 

Koor: Liriko, deurcollecte La Granja 

Amnesty Int 

Eucharistie, Ch. Duynstee 

Cantor en samenzang 

Wereldwinkel 

Woe. 7 maart 18.30-19.30 uur,  

oecumenische vastenmaaltijd 

 

Zo. 11 mrt. 

4e zondag 40 

dagentijd 

Eucharistie, H. Egging 

Gezinsviering met kindercrèche 

Koor: Okido 

Themaviering Vastenactie met 

deurcollecte              

Wereldwinkel 

Eucharistie, A. Kunnekkadan, SVD 

Koor: Willibrordkoor 

Deurcollecte Vastenactie 

Woe. 14 maart 18.30-19.30 uur, oecumenische 

vastenmaaltijd 

 

Zo. 18 mrt. 

5e zondag 40 

dagentijd 

Eucharistie, H. Egging 

Cantors en samenzang 

Kinderwoorddienst en 10+ groep 

Woord- en communieviering, 

Parochiaan 

Cantor en samenzang 
 
19.00 uur Taizéviering 

Woe. 21 maart 18.30-19.30 uur, oecumenische 

vastenmaaltijd 

 

Zo. 25 mrt.  

Palmzondag 

 

Eucharistieviering, Ch. Duynstee 

Koor: Impuls 

Kinderwoorddienst en 10+ groep 

Stand Food for All 

Eucharistie, Ch. Duynstee 

Koor: Willibrordkoor 

Ma. 26 mrt. 19.30 uur Boeteviering,  

C. Koeleman 

Boeteviering in de Pax Christikerk 

Do. 29 mrt. 

Witte 

Donderdag 

Viering in de H. Lucaskerk 

Pax Christikerk gesloten 

19.30 uur, Eucharistie, H. Egging 

Koor: Impuls 

Deurcollecte ziekenwerk/Zonnehuis 

Vr. 30 mrt. 

Goede Vrijdag 

15.00 uur, Kruisweg met 

bloemenhulde, 3D 

Koor: Liriko 

15.00 uur, Kruisweg met 

bloemenhulde, 

Parochiaan 

Cantor en Samenzang 
 
19.30 uur, H. Egging 

Koor: Willibrordkoor 

 

Za. 31 mrt. 

Stille zaterdag 

19.00 uur, Woord- en 

communieviering  

C. Koeleman 

Gezinsviering met koor Okido 

Deurcollecte La Granja 

22.00 uur, Eucharistie, H. Egging 

Koor: the Balance 

Deurcollecte La Granja 

Zo. 01 apr. 

1e Paasdag 

Eucharistie, H. Egging 

Koor: Liriko 

Woord- en communieviering,  

C. Koeleman 

Vieringenrooster dg Willibrord 28-02 t/m 10-06-2018 
febr.2018 
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Versie: 03-02-2018   Vieringenrooster (vervolg) 
 

 
Pax Christikerk 
11.00 uur (zo.) 

H. Lucaskerk  
9.30 uur (zo.) 

Zo. 01 apr. 

1e Paasdag 

(vervolg) 

Deurcollecte La Granja Koor: Willibrordkoor 

Deurcollecte La Granja  

Wereldwinkel 

Zo. 08 apr. Eucharistie, Ch. Duynstee 

Cantors en samenzang 

Woord- en communieviering, 

Parochiaan 

Cantor en samenzang 

Zo. 15 apr. 

 

Anders-dan-Anders viering, 

C. Koeleman  

Combo o.l.v. Dick Nels 

Deurcollecte Henk Erdhuizen 

Amnesty Int. 

Woord- en communieviering   

C. Koeleman  

Koor: Willibrordkoor 

Deurcollecte Henk Erdhuizen 

Za. 21 apr. -- 17.00 uur Goede Herder Patroonsfeest 

H. Egging 

Koor: Impuls en zangers andere koren 

o.l.v. Dick Nels 

Zo. 22 apr.  Woord- en communieviering, 3D 

Gezinsviering met kindercrèche 

Koor: Okido 

Deurcollecte Roepingenzondag 

Eucharistie, H. Egging 

Koor: Willibrordkoor 

Deurcollecte Roepingenzondag 

Zo. 29 apr. Eucharistie, Ch. Duynstee 

Cantors en samenzang 

Eucharistie, H. Egging 

Cantor en samenzang 

Zo. 06 mei Eucharistie, Ch. Duynstee 

Liriko met deurcollecte La Granja 

Amnesty Int. 

Woord- en communieviering, 

Parochiaan 

Cantor en samenzang 

Wereldwinkel 

Do. 10 mei 

Hemelvaart 

Viering in de H. Lucaskerk 

Pax Christikerk gesloten. 

Eucharistie, H. Egging 

Koor: Willibrordkoor  

Zo. 13 mei Woord- en communieviering,  

L. Meijer        Cantors en samenzang 

Kerkcollecte Ned Missionarissen 

Woord- en communieviering, 

 L. Meijer   Koor: Willibrordkoor 

Kerkcollecte Ned Missionarissen 

Zo. 20 mei 

1e Pinksterdag 

Eucharistie, H. Egging 

Koor: Willibrordkoor 

Deurcollecte Missie en Diaconie 

Lucaskerk gesloten,  

viering in de Pax  

 

Zo. 27 mei 

H. Drie-

eenheid 

Woord- en communieviering, 3D 

Themaviering 

Koor: Impuls 

Amnesty Int. 
 
13.00 uur Ch. Duynstee doopviering 

Woord- en communieviering, 

C. Koeleman 

Koor: Willibrordkoor 

Zo. 03 juni Eucharistie, Ch. Duynstee en 

C. Koeleman  

1e H. Communieviering 

Koor: Okido 

Eucharistie, Ch. Duynstee 

Cantor en samenzang 

Wereldwinkel 

Zo. 10 juni Eucharistie, H. Egging 

Kerkenbandviering 

Liriko  met deurcollecte La Granja 

Woord- en communieviering,  

C. Koeleman 

Koor: Willibrordkoor  
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Vieringen op andere locaties 
 

 
 
 
 
 
 
 
Het Zonnehuis         Dinsdag om 10.30 uur op de volgende data: 
     13 maart en 27 maart. 
                                  10 april en 24 april. 
                                   8 mei en 22 mei. 
 
Witte Donderdag 29 maart oecumenische viering om 14.30 uur 
Goede Vrijdag 30 maart een viering om 14.30 uur. 
 
Soenda                      28 februari om 16.00 uur                                        
                                   25 april om 16.00 uur.  
                                   (na afloop is er koffie/thee)                
     
Vlietlandziekenhuis  Zondag om 9.30 uur. 

 
Oecumenische vastenmaaltijden met bezinning 

Gedurende de 40-dagentijd houden Kerkcentrum Holy en de Pax Christi 
kerk oecumenische vastenmaaltijden op de woensdagavonden. 
Het is een eenvoudige maaltijd, gecombineerd met gebed, 
een lied en gesprek. 
De vastenmaaltijden beginnen om 18.30 uur en eindigen om 19.30 uur 
en vinden plaats in de Pax Christikerk op: 
21 en 28 februari  
7, 14 en 21 maart 
  
Wanneer u een vastenmaaltijd wilt bijwonen verzoeken wij u zich aan te 
melden bij Ria Witvoet, e-mailadres: rwit@hetnet.nl, 
tel.nr.: 010-4742031, maar u kunt ook gebruik maken van de intekenlijst 
in de hal van de Pax Christikerk en H. Lucaskerk. 
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
 
Wij heten u van harte welkom. 

 

mailto:rwit@hetnet.nl
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Project ”Eiland”  

Midden in de winter gaan de lessen godsdienst en levensbeschouwing 
van Hemel en Aarde over een zomers onderwerp: eiland. We ontdekken 
dat een eiland heel wat meer te bieden heeft dan stranden en 
zonvakanties. Natuurlijk, een eiland is vaak een oase van rust. Maar 
een eiland is ook een plek van overleven, ontdekkingstochten en 
avontuur. En dan hebben we het nog niet eens over alle mythen en 
religieuze verhalen over eilanden. Rust, ontdekkingstochten en mythen. 
 
Een eiland is bijna onlosmakelijk verbonden met rust. Het ligt een eind 
weg van de gewone wereld en je kunt letterlijk afstand nemen. Mensen 
hebben daar af en toe behoefte aan. Niet alleen op vakantie . Je kunt 
ook op een eigen plek je eigen ‘eilandje’ maken en daar af en toe even 
tot rust komen en je afsluiten van je omgeving. Met de kinderen 
ontdekken we ook deze kant van wat een eiland voor je kan zijn. 
Tot rust komen, aandachtig worden en verstillen is een vaardigheid die 
je kunt oefenen. Het helpt om je bewust te worden van je binnenwereld, 
je gevoelens en gedachten.  
 
Een eiland nodigt niet alleen uit tot dromen over nieuwe werelden. Ook 
overleven hoort bij een eiland. Wat heb je echt nodig om te overleven in 
de natuur? Dat is een heel concrete vraag die we met de kinderen 
verkennen. Het nodigt uit om eens van een afstand naar je eigen 
leventje en al je spulletjes te kijken. Stel je voor dat je moet overleven op 
een onbewoond eiland. Wat heb je dan echt nodig? 
 
Een eiland spreekt tot de verbeelding. Dat is altijd zo geweest. Er 
bestaan veel verhalen over eilanden die door de goden zijn gemaakt, 
waar het leven goed is en mensen onsterfelijk zijn. Denk bijvoorbeeld 
aan mythen over het eiland Atlantis en Hy Brasil. Ook de visioenen die 
Johannes opschreef over een nieuwe wereld toen hij op het eiland 
Patmos was, lijken daarop.  
Eilanden roepen heel gemakkelijk de sfeer van een paradijselijke 
droomwereld op.  
Met de kinderen verkennen we wat in die  
droomwerelden allemaal kan bestaan… 
Het beloven inspirerende lessen te worden.  
 
Marjolein Wiegman 
basisschool de Hoeksteen. 
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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: donderdag 10.00 -11.30 uur, 
vrijdag 13.00 -14.30 uur. 

E-mail:  secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl  
 
H. Lucaskerk, Hoogstraat 26a/b, 3131 BN Vlaardingen. Tel. 010-470 2679 
Open: donderdag 10.00 - 11.30 uur.  

E-mail:  secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.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)    Ted van der Geest (diaconie) 
 
Petra Verheezen (duo-coördinator)   Gezina van Bohemen (liturgie H. Lucas) 
 
Agnes Jansen (duo-coördinator)   Anne van der Horst (alg. zaken) 
 
Elly Barendregt (catechese)    Harry Veugelers (alg. zaken)   
 
Marian en Wilfried Wong-Loi-Sing (pastoraat)  Berthe de Leede (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:secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
mailto:secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
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