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’t Vaartje nr. 19                                          Winter 2017/2018 

Welkom bij ’t Vaartje,  
het Vlaardingse katern bij Kerk aan de Waterweg. 
 
We bereiden ons voor op Kerstmis. We zien verlangend uit 
naar het Licht. Beide kerken nodigen u uit om de vieringen 
in de Advent en met Kerstmis mee te vieren. 
We nemen afscheid van 2017 en verwelkomen 2018. 
We gaan komend jaar samen nadenken over de 
toekomst van onze Willibrord deelgemeenschap. 
Lees meer daarover op blz. 4 en 5. 
Eind januari 2018 start weer de actie kerkbalans. 
Alles daarover kunt u lezen op blz. 3. 
Voor alle lezers: een gezegend kerstfeest en een in  
alle opzichten goed 2018.  
 
 
 
 
 
  
    
                                                    
Redactieadres ‘t Vaartje: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl 
Het volgende Vaartje verschijnt eind februari 2018. 
 

 

 

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

 
Afgelopen juni ontving u een brief  
waarin te lezen viel dat er in Vlaardingen  
in de toekomst nog maar één kerkcentrum  
zal zijn om te vieren, leren en dienen. 
Een commissie met vertegenwoordigers  
uit zowel de H. Lucas als de Pax Christikerk, 
is hard bezig met inventariseren  
hoe wij dit vorm gaan geven. Wij beseffen dat deze verandering veel 
emoties teweeg kan brengen. Ook u willen wij bij dit proces betrekken 
om samen deze weg te gaan. Op blz. 4 en 5 vindt u meer informatie.  
 
Gezamenlijk hebben we Allerzielen en Willibrordzondag gevierd.  
Ook in 2018 willen we meer en meer samen optrekken en een aantal 
vieringen gezamenlijk houden. 
Op 7 januari is in beide kerken na de viering een nieuwjaarsreceptie.  
U bent van harte welkom. 
 
Ook voor de komende periode is er weer een mooi programma 
Geloofsverdieping. Meer hierover kunt u lezen in Kerk aan de Waterweg.  
 
De donkere dagen voor Kerst zijn weer aangebroken. Zondag  
3 december begint de Adventsperiode. De Advent is de tijd van 
voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst van Jezus 
Christus wordt verwacht. We steken elke week een nieuwe kaars aan op 
de adventskrans, zodat het licht kan groeien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens de Pastoraatsgroep wensen wij u/jullie een gezegend 
Kerstfeest en een voorspoedig 2018 
 
 
Agnes Jansen en Elly Barendregt 
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Geef voor je kerk 
 

     Met de startmanifestatie van de actie kerkbalans in de 
     Pax Christi kerk in 2017 nog vers in ons geheugen,  
     beseffen wij dat het jaar 2017 al bijna is verstreken. Rest 
ons dit jaar nog Kerstmis en oud en nieuw, met alle mooie vieringen en 
bijeenkomsten . Het zal u niet ontgaan zijn dat het jaar 2018 voor onze 
Vlaardingse geloofsgemeenschap Willibrord een aantal uitdagingen in 
petto heeft. Een daarvan is de jaarlijkse actie kerkbalans die ik bij deze 
onder uw aandacht wil brengen. Het bestuur wil aan een ieder, die het 
afgelopen jaar hun geldelijke steun aan de parochie hebben gegeven, 
haar erkentelijkheid en dank uitspreken voor die financiële steun. Mocht 
u om welke reden dan ook, uw toezegging nog niet hebben 
overgemaakt, dan willen wij u er hierbij graag aan helpen herinneren. 
 
Als u op zaterdag 20 januari precies om 13.00 uur de kerkklokken in 
Vlaardingen hoort luiden dan weet u dat dat het sein is voor de start 
actie kerkbalans 2018. Op die dag wordt u herinnerd aan de start van de 
actie kerkbalans en dat u in de weken daarop volgend wordt benaderd 
door onze wijkcontactpersonen. Zij brengen het informatiepakket van de 
actie. In het informatie pakket zit onder andere het inschrijfformulier. Op 
dit formulier kunt u uw geldelijk steun toezeggen.  
 
Het motto van de actie is “ GEEF VOOR JE KERK”. Het financiële 
resultaat van de actie kerkbalans zal mede kunnen bepalen hoe het 
verdere verloop van de uitdagingen van het jaar 2018 zal zijn. Mag ik u                                                                                                                            
vragen om bij het invullen van het formulier voor 2018, met uw toe-
zegging van uw geldelijke steun, het volgende in overweging te nemen:   
 
Zowel het bisdom Rotterdam, ons parochie bestuur van de Parochie de 
Goede Herder, de pastoraatgroep en de beheercommissie van onze 
deelgemeenschap maken zich zorgen over de financiële toekomst van 
onze kerk. Ook de kerk kan niet voortbestaan zonder te beschikken over 
voldoende geldelijke middelen. Op allerlei manieren wordt er juist nu 
aandacht gevraagd om uw kerk financieel voldoende te steunen. Ik 
spreek daarom de hoop uit dat bij het ophalen en/of insturen van uw 
inschrijfformulier kerkbalans 2018 het resultaat van de toegezegde 
financiële steun zodanig zal zijn dat de zorgen van het bisdom, het 
parochiebestuur en van de deelgemeenschap zullen zijn weggenomen.  

Ook namens de werkgroep ledenadministratie en kerkbalans wens ik u 
allen een zalig kerstfeest en gezond 2018.  
 
Beheercommissie deelgemeenschap Willibrord, Jan van Adrichem 
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Brief toekomst deelgemeenschap Willibrord 
 

 
 
 
 
 
Vlaardingen, november 2017. 
 
Beste parochianen, 
 
Afgelopen juni ontving u een brief waarin te lezen viel dat er in 
Vlaardingen in de toekomst nog maar één kerkcentrum zal zijn om te 
vieren, leren en dienen. Uitgebreid bent u hierover ook geïnformeerd in 
Kerk aan de Waterweg van najaar 2017. 
 
Er is nog niet besloten welke kerk er dicht zal gaan. Er is een commissie 
van 8 personen in het leven geroepen om hierover uiterlijk 1 juni 2018 
advies te geven aan het parochiebestuur. De commissieleden, afkomstig 
uit de Pax Christikerk en de H. Lucaskerk, zijn:  
Elly Barendregt, Gezina van Bohemen, Agnes Jansen, Siebren Mooren, 
Suzanne Nels, Rob Royen, Karin Vastbinder, Petra Verheezen.  
 
De commissie wil u graag in het proces betrekken. U kunt altijd met uw 
vragen, opmerkingen en ideeën terecht bij één van de commissieleden. 
We hebben ook drie vragen voor u. Deze vindt u op bladzijde 5. 
 
De commissie stelt het op prijs wanneer u daar zo uitgebreid mogelijk 
antwoord op zou willen geven. Uw antwoorden kunt u bij een volgend 
bezoek aan de kerk óf in een doos doen die in de hal van de kerk staat, 
óf aan een van de commissieleden geven. 
Ook komen er de komende weken in beide kerken flapovers te staan. 
Hier kunt u op een post-it uw antwoord schrijven en op het bord plakken. 
Alle reacties zijn welkom, met of zonder uw naam erbij. 
Uw reactie zien we graag binnen 2 weken tegemoet. 
 
We hopen dat u met ons mee wilt denken over hoe we kunnen 
toegroeien naar één gemeenschap. Niet alleen omdat het onmogelijk is 
om beide kerken open te houden, maar vooral ook omdat we samen een 
herkenbare gemeenschap willen vormen, waarin mensen zich welkom 
en thuis voelen.  
 
Hopend op veel reacties, 
De commissie Stip op de Horizon Vlaardingen  
 

Pax Christikerk 

H. Lucaskerk 
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Vragen bij de brief: “Toekomst deelgemeenschap Willibrord” 
 
Vraag 1:  Mocht het zover komen dat uw kerk aan de eredienst   
  onttrokken wordt, wat hebt u dan nodig om de gang naar de 
  andere kerk te kunnen en willen maken?  
 
Vraag 2:  Wat (activiteiten, gewoontes, tradities) wilt u behouden om de 
  andere kerk als uw thuis te ervaren? 
 
Vraag 3:  Stel dat niet uw kerk maar de andere kerk dichtgaat, wat is  
  volgens u dan nodig om uw kerk tot een thuis voor iedereen te 
  maken? 
 
De antwoorden op deze vragen kunt u op een los blad schrijven en 
inleveren in uw kerk of aan een van de commissieleden overhandigen. 
Of u kunt de antwoorden mailen naar commissielid Elly Barendregt: 
koalsie@upcmail.nl (a.u.b. vermelden welke kerk u het meest bezoekt) 
 
 

Dag van de rechten van de mens – 10 december 
 

Op de Internationale Mensenrechtendag vragen de Verenigde Naties en 
de mensenrechtenorganisaties aandacht voor hun werk en worden 
diverse internationale prijzen voor mensenrechtenwerk uitgereikt. 
 
Amnesty is op 10 december bij u te gast in de Pax Christikerk. 
Uitgelezen op de Dag van de Mensenrechten mogen we bij u in de kerk 
aanwezig zijn om kaarsen en kaarten te verkopen. Door de aankoop 
hiervan steunt u het werk van Amnesty. Helaas is dit nog hard nodig, 
want veel mensen worden in hun rechten geschonden, waarvoor 
Amnesty aan het werk gaat. 
Wereldwijd wordt er speciaal op deze dag aandacht gevraagd voor 
10 voorbeelden van slachtoffers van mensenrechtenschendingen 
in 10 verschillende landen.  
 
Op 8 december houdt de plaatselijk afdeling in de Windwijzer aan de 
Schiedamseweg 95 van 11.00 tot  18.00 uur een schrijfmarathon. 
Iedereen is welkom om brieven of kaarten voor deze 10 verschillenden 
mensen te komen schrijven. Welkom ! 
 
Ada Pellearts    Amnesty Vlaardingen      

 

mailto:koalsie@upcmail.nl
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Kerstbuffet op tweede kerstdag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaats: de Windwijzer, aan de Schiedamseweg 95 in Vlaardingen. 
Aanvang: 13.00 uur (vanaf 12.30 uur is de zaal open)  
Einde ongeveer 16.00 uur. 
 
Aanmelden kan tot 21 december bij  
Berthe de Leede, tel. (010)-2470804 of 
Ingrid Kind, tel. (010)-4741404. 
U kunt ook e-mailen naar: ingridkind@hotmail.com 
 

Kerstconcert door The Balance 

Genieten van een middag vol prachtige muziek? 
Kom dan luisteren: 

Christmas is coming 

Zondagmiddag 17 december:  

Onder leiding van: Tatiana Mitrokhina. 
Aan de piano: Roberto Guijarro. 

Gastoptreden van: Natural Blend. 

H. Lucaskerk, Hoogstraat 26a,Vlaardingen. 

Aanvang 14.30 uur,  zaal open 14.00 uur. 

Kaarten 10 euro inclusief pauzedrankje zijn verkrijgbaar via de website: 
www.koorthebalance.nl  of bij 

Carla Amsterdam: 0654618499. 

 

Voor de achtste keer organiseert de Willibrord  
deelgemeenschap, in samenwerking met Kerkcentrum 
Holy en De Windwijzer weer een gezellige 
kerstbijeenkomst. Iedereen, die graag met kerst anderen 
wil ontmoeten, is op tweede kerstdag welkom.  
Onder het genot van een heerlijk warm en koud buffet kan 
men genieten van een gezellige, feestelijke middag.  
 

mailto:ingridkind@hotmail.com
http://www.koorthebalance.nl/
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Gezinsviering 
 

 

 
De gezinsvieringgroep is al weer druk bezig met de voorbereidingen 
voor de komende gezinsviering.  
Wij nodigen u van harte uit om op zondag 24 december 19.00 uur 
kerstavond te vieren in de Pax. 
De voorganger is pastor Kees Koeleman en het kinderkoor Okido zorgt 
samen met u voor de muzikale omlijsting.  
Het thema van de viering is “Kerstgeschenk”.  
Wat hebben wij elkaar te geven en wat zou je graag ontvangen? 

 
 

Opbrengst collectes La Granja 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Zondag 12 november was er weer 
een gezellige gezinsviering in de Pax 
Christikerk. We luisterden naar 
mooie verhalen over muisjes en 
meisjes die zich op verschillende 
manieren voorbereiden op een grote 
gebeurtenis.  
 

De opbrengst van de collectes voor La Granja 
zijn: 

  
  3 september     € 160,25 
  1 oktober          € 174,50 
 

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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              gezinsviering is er eenrèche in de Hermuszaal. Uw kind kan 
dan onder begeleiding lekker spelen tijdens de gehele viering of een  
Versie: 10-11-2017 

 Pax Christikerk 
11.00 uur (zo.) 

 

H. Lucaskerk  
9.30 uur (zo.) 

Zo. 03 dec. 

1e zondag van 

de Advent 

Eucharistie, Ch. Duynstee 

Koor: Liriko 

Kinderwoorddienst en 10+ groep 

Thema Solidaridad met 

deurcollecte 

Eucharistie, H. Egging 

Cantor en samenzang 

Wereldwinkel 

Zo. 10 dec. 

2e zondag van 

de Advent 

Eucharistie, E. Clarenbeek 

Cantors en samenzang 

Kinderwoorddienst en 10+ groep 

Deurcollecte La Granja 

Stand van Amnesty 

Eucharistie, Ch. Duynstee 

Koor: Willibrordkoor 

Deurcollecte Solidaridad 

 

Zo. 17 dec. 

3e zondag van 

de Advent 

Woord- en communieviering, 3D 

Cantors en samenzang 

Kinderwoorddienst en 10+ groep 

Woord- en communieviering,  

C. Koeleman 

Cantor en samenzang 

Zo. 24 dec. 

4e zondag van 

de Advent 

Ochtendviering vervalt Ochtendviering vervalt 

Zo. 24 dec. 

Kerstavond 

19.00 uur,  

Woord- en communieviering,  

C. Koeleman 

Gezinsviering met koor Okido 

 

22.00 uur, Eucharistie,  

E. Clarenbeek 

Koor: Impuls 

Alle vieringen: deurcollecte La 

Granja 

19.30 uur, Eucharistie, H. Egging 

Koor: The Balance 

 

22.00 uur,  

Woord- en communieviering, 

C. Koeleman 

Koor: Willibrordkoor 

Alle vieringen: deurcollecte La 

Granja 

Ma. 25 dec. 

1e Kerstdag 

Woord- en communieviering,  

C. Koeleman 

Koor: Liriko 

deurcollecte La Granja 

Eucharistie, A. Kunnekkadan, SVD 

Koor: Willibrordkoor 

deurcollecte La Granja 

Zo. 31 dec. 

Oudjaar 

Eucharistie, H. Egging 

Cantors en samenzang 

Eucharistie, H. Egging 

Cantor en samenzang 

Zo. 07 jan. 2018 Eucharistie, H. Egging 

Koren: Impuls en Liriko o.l.v. Liriko 

Kinderwoorddienst en 10+ groep 

Nieuwjaarsreceptie  

Deurcollecte Werelddiaconie in 

eigen stad: De Windwijzer 

Amnesty International 

Woord- en communieviering, 

C. Koeleman 

Cantor en samenzang 

Nieuwjaarsreceptie  

Deurcollecte Werelddiaconie in 

eigen stad: De Windwijzer 

Wereldwinkel 

Zo. 14 jan. 

 

Eucharistie, H. Egging 

Cantors en samenzang 

Woord- en communieviering, 

Parochiaan 

Koor: Willibrordkoor 

 

Vieringenrooster dg Willibrord dec. 2017 t/m febr.2018 
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Versie: 10-11-2017   Vieringenrooster vervolg 
 

 
Pax Christikerk 
11.00 uur (zo.) 

 

H. Lucaskerk  
9.30 uur (zo.) 

Zo. 21 jan. 

 

Woord- en communieviering, 3D 

Koor: Impuls 

deurcollecte La Granja 

10.00 uur, Oecumenische viering in 

de Bethelkerk 

Ch. Duynstee en G. Fröberg 

Koor: Willibrordkoor 

Wo. 24 jan. 19.30 uur, Oecumenische 

meditatieve viering i.v.m. week van 

de eenheid 

 

Zo. 28 jan. Eucharistie, H. Egging 

Cantors en samenzang 

Eucharistie, E. Clarenbeek 

Koor: Willibrordkoor 

Zo. 04 febr. Eucharistie, Ch. Duynstee 

Koor: Liriko met deurcollecte La 

Granja 

Kinderwoorddienst en 10+ groep 
Amnesty International 

Woord- en communieviering, 

Parochiaan 

Cantor en samenzang 

wereldwinkel 

Zo. 11 febr. Woord- en communieviering,  

C. Koeleman  

Voorstellen eerste communicanten 

Gezinsviering met koor Okido 

Deurcollecte PCI 

Eucharistie, E. Clarenbeek 

Koor: Willibrordkoor 

Deurcollecte PCI 

Wo. 14 febr. 

Aswoensdag 

19.30 uur, Ch. Duynstee 

Samenzang met muzikale 

begeleiding 

Aswoensdagviering in de  

Pax Christikerk 

H. Lucaskerk gesloten 

Zo. 18 febr. 

1e zondag 40 

dagentijd 

10.30 uur, Oecumenische viering in 

Kerkcentrum Holy 

C. Koeleman en E. de Fouw 

Koor: Impuls 

Woord- en communieviering,  

L. Meijer 

Cantor en samenzang 

 

Zo. 25 febr.  

2e zondag 40 

dagentijd 

Woord- en communieviering, 3D 

Cantors en samenzang 

Eucharistie, H. Egging 

Koor: Willibrordkoor 

  
Vieringen op andere locaties 

 
Het Zonnehuis       Dinsdag om 10.30 uur op de volgende data: 
   19 december 2017 kerstviering m.m.v. Liriko    
   9 januari 2018 en 23 januari,  
          13 februari en 27 februari. 
 
Soenda                    13 december 2017 om 16.00 uur.  
    28 februari 2018 om 16.00 uur. 
 
De Meerpaal  9 december 2017 om 18.00 uur 
    12 december om 15.00 uur (Oecum. Adventviering) 

    24 december om 18.00 uur kerstviering 
    m.m.v. het Willibrordkoor 
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Eerste Communie 2018 
 

In de Goede Herder parochie zal, bij voldoende aanmeldingen, op 
zondag 3 juni 2018 de Eerste Communie worden gevierd in de  
Pax Christikerk te Vlaardingen. De inschrijving sluit op 22 december 
2017. Sinds 2015 werken de eerste communiegroep van de Pax 
Christikerk/H. Lucas kerk en de Jacobuskerk samen. 
Evenals voorgaande jaren houden we een aantal ouderavonden. Voor 
de kinderen worden voorbereidingsochtenden en een oefenmiddag 
gehouden. Data en plaats van de ouderavonden en kinderochtenden 
zullen nader bekend gemaakt worden. 
Hiernaast zijn er nog speciale activiteiten waar de kinderen aan 
deelnemen. 
 
U kunt uw kind(eren) aanmelden door onderstaand strookje in te vullen 
en op te sturen naar Petra Verheezen, Duizendguldenkruid 118,  
3137 WB Vlaardingen.  
Ook kunt u zich aanmelden via onderstaand e-mail adres. 
 
Als uw kind in het buitenland zijn/haar Eerste Communie gaat doen, 
maar wel de voorbereiding in Vlaardingen mee wil maken, kunt U dit bij 
aanmelding opgeven. 
 
Namens de werkgroep Eerste Communie Petra Verheezen,  
e-mail p.verheezen@chello.nl tel.nr. 010 4712734 / 06 48673148 
 
 
De ouder(s) van: 
 
Naam kind : 
Namen ouders: 
 
Adres  :      Postcode: 
 
Geb. Datum : 
 
Telefoon  :      Mobiel: 
 
e-mail  : 
 
School  :      Doopdatum: 
         Doopkerk    : 
 
Melden hun kind(eren) aan voor de Eerste Communie 

mailto:p.verheezen@chello.nl
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Advent kerkenactie Solidaridad  

Help koffieboeren klimaatvriendelijk koffie produceren 

Zaterdag 4 november was het zover: een Solidaridad-inspiratiemiddag 
voor “fans en donateurs” vond plaats op het mooie  kantoor aan ‘t 
Goylaan in Utrecht. De gasten, waaronder movzwo Vlaardingen, waren 
aanwezig om zich te laten informeren over de impact van het werk van 
Solidaridad.  Wij zijn enthousiast naar huis gegaan. Een vervolgafspraak 
voor concrete invulling van  komende adventsactie is gemaakt . 
U hoort en ziet het tijdens de vier adventsweken.  

Armoede  
Kleinschalige koffieboeren verdienen vaak veel te weinig, omdat ze maar 
een klein stukje land bezitten en inefficiënte landbouwmethoden 
gebruiken. Hierdoor is de koffieopbrengst laag en leven zij in bittere 
armoede. Door ondervoeding hebben zij minder energie om hun land te 
bewerken, presteren hun kinderen slecht op school en stijgen de kosten 
voor gezondheidszorg enorm. 

Solidaridad helpt, al ruim vijfenveertig jaar. En evenveel jaren is er in  
Vlaardingen aandacht en actie voor Solidaridad. Bijna altijd samen met 
de Wereldwinkel, ook dit jaar !  

Hoe draagt u zelf bij aan klimaatvriendelijke koffie? 

Bijv.: door te kiezen voor producten met de labels  
Fairtrade en Max Havelaar – gegarandeerd in de  
Wereldwinkel. Ook door een royale gift bij de deur- 
collecte of in de collectedoos op het kerkplein of via  
NL05 TRIO 0212 1854 11 onder vermelding van Kerkenactie 2017. 

https://www.solidaridad.nl/kerkenactie    

Solidaridad leest, bestudeert, laat zich inspireren en brengt in praktijk 
wat paus Franciscus schrijft in zijn encycliek Laudato si :  
‘Daarnaast zijn vormen van samenwerking en organisatie van kleine 
producenten onmisbaar om de belangen van de plaatselijke bevolking te 
verdedigen en verlies van kwaliteit van lokale ecosystemen tegen te 
gaan. Werkelijk, er zijn veel mogelijkheden om te werken aan 
verbetering.’ 

 
 

 

https://www.solidaridad.nl/kerkenactie
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Samenwerking Christelijke kerken in Vlaardingen 
 
In onze stad zijn afgevaardigden van verschillende kerkgenootschappen 
al diverse keren bijeen geweest om te komen tot een werkverband.  
Reden hiervoor is de wens om elkaar gemakkelijker te kunnen bereiken, 
bijvoorbeeld voor gemeenschappelijke activiteiten.  
Bijna alle Christelijke kerkgenootschappen waren bij deze overleg 
bijeenkomsten vertegenwoordigd.  
Na goed overleg is besloten om 'De Verzamelde Kerken Vlaardingen'  
op te richten, kortweg de VKV. 
 
Door ondertekening van een convenant geven de betrokken kerken  
aan om medewerking te verlenen aan de doelstelling van  
'De Verzamelde Kerken Vlaardingen'. 
 
De doelstelling luidt: 
"Als Christelijke kerken van Vlaardingen, met vrijheid en respect voor 
ieders eigenheid, te komen tot bemoediging en inspiratie van elkaar, 
uitwisseling van activiteiten en een gezamenlijke vertegenwoordiging 
naar maatschappij en overheid.” 
 
Wanneer alle officiële organen, zoals bij ons het parochiebestuur en het 
pastoraal team, hun fiat eraan hebben gegeven, zal tijdens een feestelijk 
samenzijn op 15 januari 2018, in het bijzijn van de burgemeester 
mevrouw Annemiek Jetten, het convenant door de vertegenwoordigers 
van de verschillende kerkgenootschappen worden ondertekend.  
 
Met de oprichting van de VKV gaat een lang gekoesterde wens 
in vervulling.  
De vruchten van deze samenwerking zullen zeker zichtbaar worden  
en verrijkend zijn voor de samenwerkende kerkgemeenschappen  
in Vlaardingen.  
 
Anne van der Horst 
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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)    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:secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
mailto:secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
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