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Welkom bij ’t Vaartje,
het Vlaardingse katern bij Kerk aan de Waterweg.
We zijn op weg naar Kerstmis.
In de Advent, de tijd van hoop en verwachting, steken we elke
week een kaars aan, zodat het licht steeds sterker wordt.
Solidaridad vraagt in deze tijd uw aandacht voor o.a. de
cacaoboeren in Ghana. U leest hierover op blz.6.
Hoopvol gaan we straks het nieuwe jaar 2019 in.
Alle vieringen in de Advent en rond Kerstmis en ook
voor de maanden januari en februari 2019 staan op de
middenpagina. Kijkt u ook op blz. 10 voor meer kerstnieuws.
Voor allen: een gezegend kerstfeest en een voorspoedig 2019.

Redactieadres ‘t Vaartje: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Het volgende Vaartje verschijnt rond 24 februari 2019.
Kopij inleveren kan tot 9 februari 2019.
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Van de pastoraatsgroep Willibrord
Na een lange warme periode is de herfst ingetreden. We mogen
genieten van de prachtige herfstkleuren. De herfst is echter ook de
voorloper van de winter, die we vaak kenmerken als donker en koud.
Zo voelen velen van ons zich nu ook na het bericht van het
parochiebestuur om de H. Lucaskerk als centrale plaats voor vieren,
leren en dienen aan te wijzen en de Pax Christikerk op termijn aan de
eredienst te onttrekken.
Dit besluit heeft, met name bij parochianen van de Pax Christikerk,
verschillende gevoelens opgeroepen, die een ieder op haar/zijn manier
moet verwerken. Naast begrip is er ook verdriet, boosheid, onrust en
verzet. Bij het schrijven van dit artikel beraadt het parochiebestuur zich
samen met het pastoraal team op de ontstane situatie. De belangrijkste
doelstelling is: hoe zorgen we dat de katholieke kerk in Vlaardingen een
toekomst heeft?
Op weg naar een kerk van en voor ons allen is het belangrijk dat een
ieder zich welkom en thuis voelt. Heeft u ideeën, u kunt altijd contact
opnemen met een van de pastoraatsgroepleden. Zoals in de natuur, na
de winter de lente komt, zo mogen wij samen op weg naar een
bloeiende gemeenschap.
Zondag 4 november hebben wij gezamenlijk Willibrordzondag gevierd.
Het was fijn dat er uit heel Vlaardingen parochianen samen eucharistie
vierden en elkaar ontmoetten na de viering.
Zondag 2 december begint de Adventsperiode, de voorbereiding op het
kerstfeest. Elke week steken wij een nieuwe kaars aan op de
adventskrans, zodat het licht kan groeien. De 4e adventszondag op
23 december vieren wij samen in de Pax Christikerk om 10.30 uur.

Namens de Pastoraatsgroep wensen wij u / jullie een gezegend
Kerstfeest en een voorspoedig 2019.
Agnes Jansen en Petra Verheezen (duo-coördinatoren)
Contactpastor Henri Egging
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Geef voor je kerk
Met dit december nummer van ’t Vaartje sluiten wij een bewogen jaar
2018 af, maar tevens kijken wij ook vooruit naar het jaar 2019. De
besluitvorming van het parochiebestuur over de toekomst van de Rooms
Katholieke kerk in Vlaardingen valt voor velen zwaar. Er zal in de
toekomst nog maar een kerkgebouw zijn voor vieren, leren en dienen.
Helaas is er gezien de problematiek van het priestertekort, de terug
lopende betrokkenheid van mensen en de daarbij behorende financiële
situatie geen andere oplossing mogelijk.
De Actie Kerkbalans is bedoeld om de financiële situatie
van onze deelgemeenschap Willibrord gezond te houden. Op 19 januari
2019 zal om 13.00 uur in heel Nederland, door het luiden van de
kerkklokken, de Actie 2019 van start gaan. In de weken daarna zal u
benaderd worden door de wijkcontactpersonen met de informatie over
de Actie Kerkbalans 2019 onder het motto “GEEF VOOR JE KERK”.
Aan u wordt gevraagd om met het invullen van het inschrijfformulier uw
geldelijke ondersteuning aan onze deelgemeenschap in Vlaardingen
kenbaar te maken en daarmee de toekomst, financieel, zeker te stellen.
Ik spreek hierbij de hoop uit dat het resultaat van de Actie Kerkbalans
2019 een goede basis is voor de toekomst van onze Katholieke
gemeenschap.
Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest om uw toegezegde
bijdrage Kerkbalans 2018 te voldoen, mag ik u dan vriendelijk verzoeken
uw toezegging alsnog over te maken.
Namens de werkgroep Ledenadministratie en Kerkbalans
Jan van Adrichem
U heeft uw bijdrage weer gegeven voor de
schooltjes in La Granja de afgelopen
maanden, waarvoor weer onze hartelijke dank.
De bedragen die zijn opgehaald zijn:
9 september
€ 93,45
7 oktober
€ 123,70
11 november
€ 148,00
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Welkom
Tijdens en na de viering op Willibrordzondag heeft u kennis gemaakt met
pater Melvin Tharsis, medebroeder
van Pater Avin Kunnekkadan.
Vanaf januari 2019 zal hij regelmatig
voorganger zijn tijdens de eucharistievieringen
in onze deelgemeenschap.
Moge hij zich ver van huis (India), welkom voelen in onze parochie.

Kees de Vette, heel erg bedankt
Op 22 oktober hebben Mia en twee Jannen (v. Adrichem en Barendregt)
een bezoek gebracht bij Kees de Vette thuis. De aanleiding voor deze
visite was dat Kees door lichamelijk ongemak zijn vrijwilligersactiviteiten
heeft moeten stilleggen. Kees was al jaar en dag betrokken bij het print
en kopieer werk. Aanvankelijk was dat in de Joannes de Dooperkerk,
maar later in de Pax Christikerk. Vrijwel al het drukwerk voor de
zondagse liturgie, het parochieblad (later ’t Vaartje), voor de actie
Kerkbalans en voor andere activiteiten zijn door Kees zijn handen
gegaan. Maar ook papier- en inkt bestellingen en het onderhoud aan de
machines werd door hem verzorgd.
Daarnaast was hij ook wijkcoördinator voor het centrum van
Vlaardingen. Daarbij onderhield hij de contacten met de
wijkcontactpersonen en organiseerde hij de bezorgingen van het
parochieblad en het informatie pakket voor de actie Kerkbalans.
Door de jaren heen vielen er wijkcontactpersonen weg waarbij Kees
deze taken dan zelf ter hand nam.
De visite bij Kees thuis was erg gezellig en onder het genot van thee en
koek werden vele ervaringen uit het verleden uitgewisseld.
Bij dit beëindigen van de activiteiten van Kees is niet alleen dank op zijn
plaats maar is namens de deelgemeenschap Willibrord onze dank ook
vergezeld gegaan van een cadeau.
Nogmaals Kees heel erg bedankt voor al het gedane werk.
Namens de werkgroep Ledenadministratie en Kerkbalans
Jan van Adrichem.
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Nieuws vanuit de kerkenbandgroep
De laatste Kerk aan de Waterweg met ´t Vaartje van dit jaar, wat gaat de
tijd snel! Een jaar waarin weer veel over en weer gemaild is en de
kerkenbandgroep actief is geweest voor de band die wij hebben met La
Granja en met name de schooltjes daar. Recent hebben wij een groot
aantal foto’s ontvangen van de twee daagse uitstap die de leerkrachten
hebben georganiseerd en waarin ook de ouders van de kinderen
participeerden. De dag begon met een heilige mis, waarna d.m.v. allerlei
kraampjes ouders en kinderen uit verschillende gebieden uit de
omgeving (daar waar de schooltjes staan) zich aan elkaar
presenteerden. Ook werd er aan dans gedaan in verschillende stijlen.
Op de tweede dag was er van alles te doen met het thema “leren”.
Schrijven, tekenen enz. waarbij de leerkrachten nog eens konden kijken
naar de talenten van hun leerlingen. Iedereen heeft genoten van dit
evenement. Op de foto zien we ook kinderen die genieten van een ijsje.
Een bericht van Irene
vertelde ons dat haar moeder
recent haar verjaardag heeft
gevierd. Ze werd 101 jaar.
Een respectabele leeftijd.
Father Terence was voor
deze gelegenheid over
gekomen. Irene zelf bereikt
volgend jaar een kroonjaar.
Ze wordt 80 jaar.
Daar zal de kerkenbandgroep volgend jaar extra aandacht aan besteden.
Irene is tenslotte een van onze belangrijkste contactpersonen daar.
Wij, in Vlaardingen, hebben recent een foto gemaakt voor de visbank in
de stad. Deze foto wordt een mooie kerstkaart voor de leerkrachten
daar. Erin wordt een kleine financiële kerstgratificatie gedaan, als
waardering voor hun werk in vaak moeilijke omstandigheden. Het zal net
als voorgaande jaren vast weer met blijdschap ontvangen worden.
Tot slot wens ik u allen namens de kinderen, ouders en leerkrachten van
de schooltjes in La Granja en natuurlijk de leden van de
kerkenbandgroep, een zalig kerstfeest en een gezegend nieuwjaar.
Met vriendelijke groet,
Jolanda Mooren
5

Adventsactie van Movzwo
Solidaridad schrijft movzwo en zegt: “Cacaoboeren in Ghana kunnen
amper rondkomen – en dat terwijl de vraag naar chocolade nog nooit zo
groot is geweest! Solidaridad wil hier een duurzaam verschil in maken
door een nieuwe generatie cacaoboeren te helpen om meer te
produceren, zonder schade voor mens en milieu.”

De werkgroep heeft hierover gesproken, de missiesecretaris van het
bisdom was hierbij aanwezig, en hoopt met Solidaridad dat tijdens de
advent de Vlaardingse protestantse en katholieke kerken aan dit project
aandacht geven, Solidaridad helpen, duurzaam en helemaal fair trade.
Movzwo stelt voor ook de Wereldwinkel een duurzame plek in
Vlaardingen te laten houden. Daarom gaat u a.u.b. rond Sint en of
Kerstmis voor cadeautjes, voor iets lekkers op deze feestdagen en voor
een “dagelijks gebruikartikel” naar de Wereldwinkel in de Hoogstraat en
u geeft royaal in de ton of bus op het kerkplein of u stort op:
NL05 TRIO 0212 1854 11 onder vermelding van Kerkenactie 2018.
Geef met Solidaridad cacaoboeren een nieuw gezicht
De meeste mensen vinden chocolade heerlijk, daarom stijgt de vraag
naar cacao explosief. Cacaoboeren overal en ook in Ghana werken
keihard om ons van die chocolade te voorzien. Maar met verouderde
landbouwmethoden putten ze de grond volledig uit. Hierdoor loopt de
cacaoproductie terug en leven veel boeren in bittere armoede. Een
toekomst als cacaoboer? Dat zien veel Ghanese jongeren niet zitten. Zij
zoeken werk in de steden, waardoor het platteland leegloopt en de
cacaoproductie afneemt. Met als gevolg dat steeds meer boeren met
een leeftijd in de 60, geen opvolger hebben die het land kan bewerken.
Om te zorgen dat we ook in de toekomst kunnen genieten van
chocolade, werkt Solidaridad samen met jonge cacaoboeren aan een
duurzame toekomst. Solidaridad legt de prioriteit natuurlijk bij de
cacaoboeren en niet bij het chocolaatje voor ons.
Op zondag 9 december is er tijdens de viering aandacht én deurcollecte
voor Solidaridad.
De Wereldwinkel is op 2 december in de Lucaskerk en op
9 december in de Pax Christikerk.
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The Balance neemt afscheid
Als voorzitter van koor The Balance heb ik de
twijfelachtige eer u te mogen vertellen dat wij, na bijna vijftig jaar,
besloten hebben na de Kerst niet meer door te gaan als koor. Na de
zomer is het bestuur bij elkaar geweest om de twijfels die er al voor de
zomerstop waren over de toekomst van ons dierbare koor te bespreken.
Wij hebben gemeend alle koorleden te moeten raadplegen en twee
opties voor te leggen: Per direct stoppen, wetende dat wij in januari ons
vijftig jarig bestaan zouden vieren, of doorgaan met volle inzet tot en met
de Kerst en hiervan een waardige afsluiting maken. Er is gelukkig
unaniem voor de tweede optie gekozen. Niemand wilde dat ons koor,
met zo’n prachtige historie, als een nachtkaars uit zou gaan. Natuurlijk
hebben wij de afgelopen jaren geweldige muzikale hoogtepuntjes
gekend. Echter, het koor is gewoonweg niet stabiel genoeg om in de
toekomst dit soort optredens te kunnen blijven doen. Met nu nog drie,
straks nog maar twee mannen, zijn we te kwetsbaar. Gelukkig zijn we in
staat om de nu nog resterende repetities met elkaar te oefenen, om er
op kerstavond nog één keer een mooie viering van te maken.
U zult begrijpen dat deze moeilijke beslissing
voor iedereen zeer gemengde gevoelens met zich meebrengt. We
hebben nogal een verleden met elkaar! Lief en leed is met elkaar
gedeeld, we hebben gezamenlijk de spanning mogen ervaren van uit het
hoofd zingen tijdens een concert, de voldoening als het dan toch weer
gelukt was, de druk van beoordeeld worden door een echte jury tijdens
festivals, maar ook de ontspanning van uitstapjes, waardoor we het als
koor ook zo lang hebben volgehouden.
Herinneringen ophalend aan alles wat te maken heeft met de lange
geschiedenis van het koor kwamen vele voorgangers voorbij, bijzondere
optredens, herinneringen aan de Willibrorduskerk, waar het allemaal
begon aan het eind van de jaren 60. Koorleden met een bijzonder
verhaal, dirigenten, pianisten, drummers passeerden de revue,
koorleden die niet meer onder ons zijn en van wie wij, veel te vroeg,
afscheid moesten nemen, koorweekenden die bol stonden van de
activiteiten, maar ook weekenden waar ruimte was voor ontspanning.
In januari zullen wij nog een keer samenkomen, precies op de datum
waarop we vijftig jaar geleden zijn opgericht. We gaan dan in de kerk
gezamenlijk eten, herinneringen ophalen, hopelijk veel lachen om foto’s
uit de oude doos en vast af en toe een traantje wegpinken.
Rob Royen, voorzitter koor The Balance
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Het pastoraal team en de pastoraatsoep van deelgemeenschap
Vieringenrooster
dg Willibrord 2 dec. t/m 24 feb. 2019
Willibrord vertrouwen op uw begrip en wensen u mooie vieringen met n
febr.2018
Versie: 10-11-2018
Zo. 02 dec.
1e zondag van
de advent
Zo. 09 dec.
2e zondag van
de advent

Zo. 16 dec.
3e zondag van
de advent
Zo. 23 dec.
4e zondag van
de advent
Ma. 24 dec.
kerstavond

di. 25 dec.
1e Kerstdag

Wo. 26 dec.
2e Kerstdag
Zo. 30 dec.

Zo. 06 jan.
Driekoningen

Zo. 13 jan.

Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)
Woord- en communieviering, 3D
Koor: Liriko, deurcollecte La Granja
Kinderwoorddienst en 10+ groep
Amnesty International
Eucharistieviering, H. Egging
Cantors en samenzang
Kinderwoorddienst en 10+ groep
Thema Solidaridad met deurcollecte
Wereldwinkel
Eucharistieviering, Ch. Duynstee
Cantors en samenzang
Kinderwoorddienst en 10+ groep
Aanvang 10.30 uur,
Eucharistieviering, Ch. Duynstee
Koor: Willibrordkoor
Kinderwoorddienst en 10+ groep
19.00 uur Kerstgezinsviering,
Woord- en communieviering,
C. Koeleman Koor: Okido
22.00 uur Eucharistieviering,
H. Egging
Koor: Liriko
Beide vieringen deurcollecte:
Henk Erdhuizen
Eucharistieviering,
A. Kunnekkadan, SVD
Koor: Impuls
Deurcollecte Henk Erdhuizen
Geen viering
Eucharistieviering,
A. Kunnekkadan, SVD
Cantors en samenzang
Nieuwjaarsviering,
Eucharistieviering, M. Tharsis, SVD
Liriko en Impuls o.l.v. Liriko,
deurcollecte La Granja
Kinderwoorddienst en 10+ groep
Nieuwjaarsreceptie
Eucharistieviering, Ch. Duynstee
Cantors en samenzang
Deurcollecte Werelddiaconie in
eigen stad: De Windwijzer
Amnesty International
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H. Lucaskerk
9.30 uur (zo.)
Eucharistieviering, Ch. Duynstee
Cantor en samenzang
Wereldwinkel
Eucharistieviering,
A. Kunnekkadan, SVD
Koor: Willibrordkoor
Thema Solidaridad met deurcollecte
A. Kunnekkadan, SVD, doopviering
Woord- en communieviering,
Parochiaan
Cantor en samenzang
Gezamenlijke viering in de Pax
Christikerk, aanvang 10.30 uur
H. Lucaskerk gesloten
19.30 uur Eucharistieviering,
H. Egging Koor: Willibrordkoor
22.00 uur Woord- en
communieviering, C. Koeleman
Koor: The Balance
Beide vieringen deurcollecte:
Henk Erdhuizen
Woord- en communieviering,
C. Koeleman
Koor: Willibrordkoor
Deurcollecte Henk Erdhuizen
Geen viering
14.00 uur Levende Kerststal
Woord- en communieviering,
L. Meijer
Cantor en samenzang
Eucharistieviering, H. Egging
Cantor en samenzang
Wereldwinkel
Deurcollecte Werelddiaconie in eigen
stad: De Windwijzer
Nieuwjaarsreceptie
Woord- en communieviering,
Parochiaan
Koor: Willibrordkoor

Vieringenrooster (vervolg)
Zo. 20 jan.

Zo. 27 jan.

Zo. 03 feb.

Zo. 10 feb.

Zo. 17 feb.

Zo 24 feb.

Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)
Woord- en communieviering, 3D
Cantors en samenzang
10.30 uur, Oecumenische viering in
Kerkcentrum Holy,
C. Koeleman en ?
Koor: Impuls
Pax Christikerk gesloten
Eucharistieviering, H. Egging
Koor: Liriko met deurcollecte
La Granja
Kinderwoorddienst en 10+ groep
Amnesty International
Eucharistieviering,
A. Kunnekkadan, SVD
Cantors en samenzang
Deurcollecte PCI
Gezamenlijke viering in de
H. Lucaskerk, aanvang 10.30 uur
Pax Christikerk gesloten

Woord- en communieviering, 3D
Cantors en samenzang

H. Lucaskerk
9.30 uur (zo.)
10.00 uur, Oecumenische viering in
de Bethelkerk, H. Lucaskerk gesloten
H .Egging en ds. Fröberg
Eucharistieviering, H. Egging
Koor: Willibrordkoor
Deurcollecte PCI
19.00 uur Taizéviering in de
Bethelkerk
Woord- en communieviering,
Parochiaan
Cantor en samenzang
Wereldwinkel
Eucharistieviering, H. Egging
Koor: Willibrordkoor

Aanvang 10.30 uur, gezamenlijke
Woord- en communieviering,
C. Koeleman Koor: Okido
Gezinsviering, voorstellen 1e
communicanten
Eucharistieviering, M. Tharsis, SVD
Koor: Willibrordkoor

Vieringen op andere locaties

Het Zonnehuis

Dinsdag om 10.30 uur op de volgende data:
18 dec: kerstviering m.m.v. koor Liriko
8 jan., 22 jan.,12 febr. en 26 febr:
woord- en communievieringen.

Soenda

12 dec. en 27 februari om 16.00 uur:
woord- en communievieringen.

De Meerpaal

8 dec.: eucharistieviering
24 dec.: kerstviering met koor Impuls
5 en 26 januari: woord- en communievieringen
2 en 16 februari: woord- en communievieringen
Aanvang 18.00 uur.
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Koor The Balance hoopt u op kerstavond te mogen
ontmoeten in de H. Lucaskerk. Samen met Kees
Koeleman gaan we er een mooie kerstviering van maken.
Om 21.30 uur beginnen we met zingen.
Om 22.00 uur begint de viering en na afloop is er
gelegenheid om elkaar een zalig kerstfeest te wensen en
nog wat na te praten. Wij hebben in ieder geval veel zin
om er nog iets moois van te maken!
Op Tweede Kerstdag is in de H. Lucaskerk een levende
kerststal. Het kerstverhaal wordt met de hulp van
kinderen uitgebeeld en verteld.
De toegang is gratis en iedereen is welkom.
Mocht uw kind het leuk vinden om mee te doen, dan kunt
u uw kind opgeven door een bericht te sturen naar
evelinevanderlugt@live.nl of movzwo@hetnet.nl.
Meer informatie kunt u de komende tijd vinden op de
Facebookpagina “Levende Kerststal Vlaardingen “
Op zaterdag 22 december om 20:00 uur, een
kerstconcert in de Liduina basiliek. Het belooft een mooi
optreden te worden ter voorbereiding op het kerstfeest.
Toegang € 5,00 per kaart.
Zie voor uitgebreide informatie blz. 34 van blad
Kerk aan de Waterweg.
Op Tweede Kerstdag is er een kerstbuffet in de
Windwijzer aan de Schiedamseweg 95 in Vlaardingen.
U bent welkom om 13.00 uur tot 16.00 uur.
Graag aanmelden voor 20 december bij Berthe:
010-2470804 of Ingrid tel. 010-4741404 of een mail naar:
ingridkind@hotmail.com

10

Gastvrijheid
Na een bijna eindeloze nazomer komt de decembersfeer ineens heel
dichtbij. Het is een tijd waarin we elkaar opzoeken en die we het liefst
doorbrengen met mensen die dichtbij ons staan. De lessen godsdienst
en levensbeschouwing gaan deze periode over het thema “Gast’’.
Gastvrijheid en gast zijn, zijn twee kanten van dezelfde medaille. De gast
en de gastheer moeten allebei drempels over van ongemak en
onwennigheid. Maar als je dat doet, dan is het comfort dat je elkaar kunt
bieden waardevol en warm. Het is niet voor niets dat gastvrijheid een
belangrijke rol speelt in bijna alle culturen en godsdiensten.
Het spreekt niet vanzelf dat je je hart en je huis voor anderen openstelt.
Het vraagt dat je anderen vertrouwt, dat je deelt wat van jou is, dat je
omarmt wat misschien niet zo aantrekkelijk is. In onze wereld zijn we
eigenlijk nogal op onszelf. Het is wel prima als een vriendinnetje of
vriendje een keer mee-eet, maar dat is nog wel iets anders dan leven in
een cultuur waarin het vanzelf spreekt dat er altijd eten is voor een gast.
In veel godsdiensten en religies wordt gastvrijheid als een deugd gezien.
Gastvrijheid, omzien naar elkaar, barmhartigheid zijn allemaal met elkaar
verwant. Jezus zegt ergens in de Bijbel dat alles dat je voor armen en
hongerigen doet, je eigenlijk voor Jezus doet. Daarmee zegt Hij dat als
je probeert om te leven zoals Jezus, zoals Hij heeft voorgedaan, dat
gastvrijheid dan een goede manier is om dat in de praktijk te brengen.
Wie gast is, maakt zich een beetje afhankelijk. Soms voelt dat wat
ongemakkelijk. Hoe vriendelijk je ook verwelkomd wordt, kleine dingen
zijn een beetje anders, je weet niet helemaal goed hoe alles gaat en
wat er van je verwacht wordt. Als gast ben je niet thuis.
In veel godsdiensten wordt die houding en dat gevoel van gast-zijn
belangrijk gevonden. Het maakt dat je je niet hecht aan comfort dat er
eigenlijk niet zo toe doet. Leven als een gast houdt je alert, maakt je
gericht op de ander en maakt dat je je thuis zoekt in jezelf.
Gastvrijheid is ook een mooi onderwerp om toe te leven naar Kerst. Wie
er oog voor heeft, ontdekt veel gasten in het kerstverhaal. Jozef en
Maria zoeken een onderkomen in Bethlehem, waar nergens plek meer
is. Als Jezus is geboren, ontvangen ze de herders en wijzen. Ze heten
Jezus welkom, zoals het oude kerstlied dat
laat klinken: “ Nu zijt wellekome, Jesu Lieve Heer ”
School De Hoeksteen
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Aanmelden Eerste H. Communie 2019
In 2019 zal de 1e H. Communieviering zijn op zondag 26 mei
in de H. Lucaskerk.
De voorstellingsviering is op 17 februari, eveneens in de H. Lucaskerk.
U kunt uw kind aanmelden t/m 20 januari bij Jetske Burggraaf,
Anijsveld 7, 3124 VA Schiedam, tel. 06 11522955
email: jetske.burggraaf@caiway.net

Pax Ambassade van Vrede
Pax Ambassade van Vrede Vlaardingen ging 22 november met vijf
mensen op studie naar de landelijk Pax voor lokaal Vredeswerk .
Om mede vanuit Justice and Peace, van Wereldraad en landelijke Raad
van Kerken ook voor Vlaardingen te werken aan rechtvaardigheid ,
sámenleven en vrede.
De groep Pax Ambassade van Vrede heeft uitbreiding nodig.
Graag contact opnemen via Pax Ambassade van Vrede
ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl.
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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:
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:
J. 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
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)

Wilfried Wong-Loi-Sing (pastoraat)

Berthe de Leede (alg. zaken)

Jan Barendregt (liturgie en contact scholen
Pax Christi)

Marie-Nicole Gregory (alg. zaken)
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