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Bijlage 3 behorende bij eindrapportage Commissie Stip - Vlaardingen 

INVENTARISATIE SAMENWERKING / STERKE EN ZWAKKE PUNTEN  BEIDE GEMEENSCHAPPEN. 

Bronnen: organogrammen / overzicht werkgroepen / rapportage Hein Steneker 

1. Taakveld Liturgie 

Liturgisch 

programma: 

Willibrord 

Gezamenlijk  

H. Lucas Pax Christi Sterk  Zwak Opmerking 

Zondags-

viering 

 H. Lucas 9:30 

 

Pax Christi  11:00   Iedere gemeenschap 

ziet voor- en nadelen 

van de “eigen” 

aanvangstijd. 

Zou punt van 

overweging moeten 

zijn bij start nieuwe 

gemeenschap 

Diversiteit 

aanbod 

weekend 

vieringen 

 - Eucharistie 

vieringen 

- Woord- en 

communievieringen 

- Taizévieringen 

- Vieringen voor 

middenleeftijd  

 

- Eucharistie vieringen 

- woord- en 

communievieringen 

Anders-dan-Anders-

vieringen (2x per jaar) 

- Gezinsvieringen (1 x per 

mnd. ) 

- Vieringen voor 

middenleeftijd (1x per 

mnd.) 

 

Pax 

Diversiteit in 

aanbod soorten 

vieringen in de 

Pax is groot. 

Binden van alle 

generaties 

Lucas 

Diversiteit in aanbod 

soorten vieringen in de 

Lucas is gering en trekt 

voornamelijk de oudere 

generatie. 

 

Vieringen door 

de week 

 

 

 

geen geen geen   Aanbeveling voor de 

toekomst: ook een 

viering door de week 
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Liturgisch 

programma: 

Willibrord 

Gezamenlijk  

H. Lucas Pax Christi Sterk  Zwak Opmerking 

Kerkelijke 

feesten 

Viering Allerzielen : 

afwisselend in beide 

kerken 

Aswoensdagviering: 

gezamenlijk in de Pax   

Hemelvaart: 

afwisselend in beide 

kerken 

Willibrordzondag: 

Afwisselend in beide 

kerken 

Paastriduüm  

Afwisselend in beide 

kerken 

  Pax en Lucas 

Willibrordzondag 

Uitwisseling van 

koren en lector 

 

Pax en Lucas Hemelvaart: 

Geen uitwisseling van 

koren en / of lector en 

gezamenlijke 

voorbereiding van de 

liturgie 

Pax en Lucas 

Aswoensdagviering: 

In 2017 voor de eerste 

keer, nog geen 

uitwisseling van lectoren. 

Wordt in 2018 

gerealiseerd 

 

 

 

Gezamenlijk 

Allerzielenviering in 

2017 voor de eerste 

keer.  

Samenwerking o.a. als 

stap naar 1 

gemeenschap 

Aswoensdagviering: in 

de Pax  vanwege de 

participatie van 

Kerkcentrum Holy 

(PKN) 

 

Rozenkransge

bed 

 Ja. Dinsdagmiddag nee  Pax  

Geen tot geringe 

deelname vanuit de Pax 

bij Rozenkransgebed 

 

 

 

Boeteviering Boeteviering 

Gezamenlijk.  Alleen in 

de 40-dagentijd is er 

een boeteviering 

Afwisselend in beide 

kerken 

 

 

 

   Pax en Lucas 

Boeteviering 

Geen uitwisseling van 

koren/lectoren, of 

gezamenlijke 

voorbereiding van de 

viering 
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Liturgisch 

programma: 

Willibrord 

Gezamenlijk  

H. Lucas Pax Christi Sterk  Zwak Opmerking 

Kinderen  - Levende Kerststal 

op tweede kerstdag 

- Gezinsvieringen 

- Kinderwoorddiensten 

- crèche voor de 

allerkleinsten tijdens de 

gezinsvieringen 

Pax  

Aanbod van 

vieringen met en 

voor kinderen in 

de Pax 

Lucas 

Geen op kinderen 

gerichte vieringen in de 

Lucas 

Pax 

Niet of nauwelijks 

betrokken bij de levende 

Kerststal 

Levende kerststal is 

voornamelijk een 

Lucas aangelegenheid 

Ziekenzalving Ziekenzalving 

Gezamenlijk, 

Afwisselend in beide 

kerken ( beide kerken 

zijn open) 

  Pax en Lucas 

Gezamenlijke 

voorbereiding van 

de liturgie 

 Ziekenzalving: 

Per 2018 : advies  

1 kerk open. 

Uitwisseling van koren 

Koren Rouw- en trouwkoor 2 koren. 

- Willibrordkoor is 

dames-en herenkoor  

- The Balance is 

middenkoor 

  

3 koren  

- Okido is kinderkoor  

- Impuls is middenkoor  

- Liriko is dames –en 

heren koor  

Pax en Lucas 

Rouw- en 

trouwkoor heeft 

leden uit beide 

gemeenschappen  

Pax 

Bezetting van kinderkoor 

is wisselend 

Lucas 

Willibrordkoor heeft geen 

tekstgroep vanwege de 

frequentie van 

ondersteuning bij de 

vieringen 

Koren van de Pax en 

the Balance stellen 

samen met de 

voorganger de liturgie 

samen 

dirigent Rouw- en trouwkoor 

heeft geen dirigent 

2 2 ( Impuls en Okido 

hebben dezelfde dirigent 

   

Musici  Willibrordkoor heeft 

een organist 

The Balance een 

pianist 

Okido heeft (g) een vaste 

pianist. Dirigent begeleidt 

ook op gitaar 

Impuls heeft een fluitiste, 

gitarist, pianist  en 

drummer 

Liriko:  heeft een 

drummer, dirigent is 
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tevens pianist. 

 

Liturgisch 

programma: 

Willibrord 

Gezamenlijk  

H. Lucas Pax Christi Sterk  Zwak Opmerking 

Organisten bij 

samenzang 

 Vaste organist 

 

3 organisten 

Organist van de H. Lucas 

is ook regelmatig 

behulpzaam in de Pax 

   

Cantors bij 

samenzang  

 Vaste cantor bij 

samenzang 

vieringen 

Groepje zangers die 

voorafgaand aan de 

viering de liederen 

oefenen 

   

Vrijwillige 

voorgangers 

 Lucas: 3  

+ een lid van the 

Balance die ook 

soms voorgaat bij 

vieringen waarbij 

the Balance zingt 

1 van de 3 heeft 

momenteel een 

sabbatical  

Pax: 5 

 

Pax 

In de Pax is de 

voorbereiding van 

de viering een 

groepsproces. 

Er gaan altijd 

twee voorgangers 

uit de groep voor 

Lucas 

De groep in de Lucas is 

klein.  

Uitganspunt is sinds dit 

jaar wel dat beide 

voorgangers samen 

voorgaan. 

 

De groep 

lekenvoorgangers uit 

de Pax (3D) springt 

soms bij in de Lucas 

Lectoren Bij gezamenlijke 

vieringen. 

 

ja Ja 

Er is een vaste 

lectorengroep. Als de 

koren zingen hebben zij 

lectoren uit het koor. 

 Pax en Lucas 

Uitwisseling bij 

gezamenlijk vieringen 

moet nog “inslijten” 

 

Kosters  ja ja  Pax en Lucas 

Een plan om “bij elkaar in 

de keuken te kijken” is 

niet doorgegaan omdat 

het kosterstekort in de 

Lucas was opgeheven en  

er geen interesse was 

Kosterstaken worden 

in beide kerken anders 

vormgegeven. 

Collectanten  ja Wordt door de kosters    
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verzorgd 

 

Liturgisch 

programma: 

Willibrord 

Gezamenlijk  

H. Lucas Pax Christi Sterk  Zwak Opmerking 

Bedrijfs- 

Hulpverlener 

 Incidenteel is er een 

gediplomeerde BHV-

er aanwezig 

ja  Pax 

In de Pax geen 

gediplomeerde BHV-er 

meer 

 

Bloemschikken  ja ja    

Individuele 

Biecht 

nee nee nee   Alleen op verzoek 

Anderstalige 

vieringen 

      

Liturgisch 

beraad 

Regelmatig 

coördinatoren overleg 

ja ja   Taken worden in beide 

LB’s anders ingevuld 

Schoolviering  Met Kerst en Pasen Met Kerst en Pasen   Zal bij sluiten van een 

kerk lastig worden. 

Verzorgings-

huis 

Vieringen in: 

Meerpaal (za) 

Soenda ( door de 

week) 

Zonnehuis 

Koren zingen met 

hoogfeesten op 

verzoek in de 

zorgcentra 

m.u.v. Soenda 

Koren zingen met 

hoogfeesten op verzoek 

in de zorgcentra m.u.v. 

Soenda 

  Meerpaal en Soenda: 

geen teampastores. 

Meerpaal: 1 vrijwillige 

voorganger Lucas 

Soenda: 1 vrijwillige 

voorganger Pax 

Zonnehuis: 1 x per 

mnd viering emeritus  

Oecumenische 

viering 

 Lucas : 2 x per jaar Pax: 1 a 2  x per jaar 

oecumenische viering 

Oecumenische 

avondgebeden in de 40-

dagentijd 

  In de Pax is de 

oecumene weer 

opgeleefd. 

Taizéviering  4 x per jaar 

Oecumenisch 

opgezet 
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2. Taakveld Catechese 

Catechetisch 

programma: 

Willibrord 

Gezamenlijk  

H. Lucas Pax Christi Sterk  Zwak Opmerking 

Doop Voorbereiding op parochieel niveau.  

1x per jaar een doopvoorbereiding ( twee avonden-verplichte aanwezigheid doopouders)  en --viering in de H. Lucaskerk  

1x per jaar een doopvoorbereiding ( twee avonden-verplichte aanwezigheid doopouders)  en --viering in de Pax 

Christikerk 

 

Voor beide trajecten 

geldt: deelname van 

twee ouderparen is 

het minimum om de 

serie van start te 

laten gaan. 

1e Communie Gezamenlijke voorbereiding van 

Deelgemeenschap H. Jacobus  -- Schiedam 

Deelgemeenschap Willibrord --  Vlaardingen 

De voorbereiding voor de eerste H. Communie is in handen van de werkgroep 1e H. Communie.  De leden van de 

werkgroep  komen uit Vlaardingen en Schiedam. Een teampastor is betrokken bij het gehele traject.  

De voorbereiding en viering is afwisselend in een van de drie kerken. 

Is de H. Lucaskerk aan de beurt dan worden de kinderbijeenkomsten  (op zondag) gehouden in de Pax Christikerk. Dit 

vanwege de vroege aanvangstijd in de H. Lucas 

 

De wens is om de 

samenwerking 

tussen Vlaardingen 

en Schiedam –Kethel 

te behouden. 

In het komende 

voorbereidingstraject 

zijn  2 van de 3 

begeleiders nieuw in 

de groep.  

Vormsel Voorbereiding en viering op parochieel niveau.  

Er is een parochiële werkgroep. De dirigent van Okido en Impuls is lid van de werkgroep 

 

 

Huwelijk Individuele voorbereiding door pastor 

catechumenaat Voorbereiding en viering op parochieel niveau.  

De leden van de voormalige werkgroep catechumenaat hebben hun taak in 2015(?) neergelegd. Er is wel een nieuwe begeleidster ( vanuit de 

Willibrord (Pax)) maar in het afgelopen jaar 2016-2017 waren er geen catechumenen. 

Het ziet ernaar uit dat er ook in  2017-2018 geen catechumenen zijn. 

Er is een voorbereidingstraject op parochieel niveau. Dit traject gaat met de advent van start. Opname in de kerk is dan zo mogelijk voor Pasen bij 

voorkeur in een gezamenlijke viering in een van de kerken. 
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Catechetisch 

programma: 

Willibrord 

Gezamenlijk  

H. Lucas Pax Christi Sterk  Zwak Opmerking 

Geloofsverdieping 

 

Er is een Vlaardingse 

werkgroep 

Geloofsverdieping 

In de pastoraatsgroep 

worden de ideeën 

voor het aanbod voor 

het komende seizoen 

geïnventariseerd.  

Aan de hand daarvan 

en van ideeën vanuit 

het team, stelt de 

werkgroep het 

aanbod samen. In een 

overleg van pastor en 

coördinatoren 

catechese wordt het 

aanbod vanuit alle 

deelgemeenschappen 

besproken en 

vervolgens in het 

team gebracht. 

 

   Lucas en Pax 

Er is geen aanbod voor 

kinderen/jongeren. 

De activiteiten zijn 

vooral ’s avonds.  

Het programma trekt 

nauwelijks mensen 

van buiten de inner 

circle. 

De activiteiten uit 

het aanbod worden 

over beide kerken 

verdeeld. 

Oecumenisch   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Er is over en weer kennis van 

het catechetisch aanbod. De 

intentie is er wel om meer 

samenwerking te 

bewerkstelligen. Dat is er nog 

niet van gekomen. 

 

 

 

 

 Lucas en Pax 

(nog) geen 

oecumenische 

samenwerking op 

catechetisch gebeid 
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Catechetisch 

programma: 

Willibrord 

Gezamenlijk  

H. Lucas Pax Christi Sterk  Zwak Opmerking 

Contact 

basisschool 

In beide kerken is er 

een contactpersoon 

scholen. Deze 

contactpersonen 

hebben onderling 

geen overleg 

Contactpersoon school 

maakt geen deel uit 

van de 

pastoraatsgroep 

Er is gemiddeld 2 à 3 

keer per jaar gepland 

overleg met de school 

 

Een lid van de pastoraatgroep 

is contactpersoon scholen in 

de Holy-wijk. 

Er is gemiddeld 2 à 3 keer per 

jaar gepland overleg met de 

scholen. 

Een lid van de werkgroep 

gezinsvieringen neemt deel 

aan het overleg. 

De diverse groepen van de 

scholen bezoeken door het 

jaar heen de kerk ( rondom 1e 

communie, voor kerst, 40 

dagen-tijd) 

 

  In de H. Lucas wijk is 

er 1 RK basisschool 

In de Pax wijk (Holy) 

zijn er 2 RK- 

basisscholen. 

In de H. Lucas wijk is 

er 1 RK basisschool 

Bezinning  Openstelling kerk voor 

gebed op een 

doordeweeks moment 

Taizéreizen.  

( momenteel “slapend”) 

1 x per maand meditatie-

avond ( vanuit het aanbod 

Geloofsverdieping  

1 x per maand Bijbellezen 

 

  Vanuit het aanbod 

Geloofsverdieping  

-Kloosterweekend 

-Dauwtrappen met 

Hemelvaart 

-Bijbellezen 

- meditatieavonden 

Pelgrimstocht/ 

Lourdesreis/ 

Bedevaarten 

Parochieel niveau. 

Op Willibrordniveau worden en geen Pelgrimstochten georganiseerd.  

De reizen naar Taizé worden op dit moment niet georganiseerd. 

 

Volgende pagina: taakveld diakonie en pastoraat. 
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3. Diaconie & Pastoraat 

Diaconaal en Pastoraal 

programma: 

Willibrord 

Gezamenlijk  

H. Lucas Pax Christi Sterk  Zwak Opmerking 

Diaconaal overleg Gezamenlijk overleg Parochieel  

Diaconaal Platform Gezamenlijk Met PKN kerken ( MOV/ZWO) 2 x per jaar. 

Samenwerking met PKN/Kerk van de Nazarener en evangelische genootschappen  

Zieken/ ouderen Gezamenlijke 

ziekenzalving 

-Ziekencommunie 

- Contacten 

Zonnehuis 

- ziekenbezoek ( 

ook in de Soenda) 

- Ziekencommunie 

- Bezoekgroep. 

- Ouderensoos (KBO)  

- Vieringen en 

contacten Zonnehuis 

 

Pax 

Signaalfunctie 

in de Pax is 

sterker 

Pax en Lucas 

In beide kerken is de 

pastorale zorg zwak. 

Het  zicht op de 

werkzaamheden behoeft 

structuur. 

 Er wordt niet 

teruggekoppeld richting de 

PG 

Er is behoefte aan de opzet 

van een pastoraal beraad. 

 

Rouwverwerking  Bezoek door een 

parochiaan 

Bezoek door een 

parochiaan  

 Pax en Lucas 

In beide kerken is er 

incidenteel aandacht voor 

nabestaanden. Er is geen 

rouwverwerkingsgroep 

 

Gastdames-heren  ja ja   Zijn mede oog en oor om 

pastorale noden te 

signaleren en door te geven 

koffiezetgroep  ja ja    

Kruisjes en hartjes Hartjes maken 

1 persoon maakt de 

hartjes voor beide 

kerken 

Bij overlijden 

worden kruisjes 

gemaakt 

Bij overlijden 

worden kruisjes 

gemaakt 

  Hartjes worden gemaakt bij 

doop, communie, vormsel 

en op verzoek bij 

huwelijksjubilea 
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Diaconaal en Pastoraal 

programma: 

Willibrord 

Gezamenlijk  

H. Lucas Pax Christi Sterk  Zwak Opmerking 

Wijk- / stadscontacten Vele Vlaardingers 

één huis. 

 

 

De Windwijzer 

(PKN Centrum voor 

ontmoeting en 

bezinning)  

1 x per mnd 

contact met 

Ethiopiërs en 

Syriërs  

-Platform: als 

eenzaamheid jouw zorg 

is. 

- Drempels over ( 

samenwerkingsverband 

met PKN en kerk v.d. 

Nazarener)1 a 2 x per jaar 

een informatie avond 

over diverse 

maatschappelijk 

relevante onderwerpen. 

  Platform Als 

eenzaamheid jouw zorg 

is is een platform waarin 

kerken en 

welzijnsinstellingen in de 

Holy wijk samenwerken. 

Het platform is in oktober 

gestart en moet nog 

verder ontwikkeld 

worden 

 

Voedsel- en kleding. Kerstbuffet  

Kerstbuffet op 

tweede kerstdag 

voor iedereen 

toegankelijk 

- dag van de 

dialoog 

- Voedselbank 

uitdeelpunt 

1 x per week  

- Lucascooking 

Koken voor o.a. 

vluchtelingen in 

wisselende 

frequentie 

- Mensen in nood 

kledingactie 

1x per jaar kledingactie 

Lucas 

oog voor de 

minderbedeelden 

Pax 

Geen 

structurele zorg 

voor de minder-

bedeelden 

Lucas Cooking: 

Het kookplan voor 2018 is 

gemaakt. 

 

Palmpasen  In de Lucas worden 

geen 

palmpaasstokken 

gemaakt. 

Met Palmpasen is er ook 

kinderwoorddienst. De 

kinderen lopen met hun 

gemaakte palmpaasstok 

door de kerk. Stokken 

worden na de viering aan 

zieken, ouderen  of 

eenzamen gegeven. 

-1e communicanten 

maken Palmpaasstokken 

Pax 

Kinderen maken 

palmpaasstokken 

  

PCI Gezamenlijk op parochieel niveau 
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Diaconaal en Pastoraal 

programma: 

Willibrord 

Gezamenlijk  

H. Lucas Pax Christi Sterk  Zwak Opmerking 

Advent-/Vasten Vastenactie  in 

beide kerken wordt 

aandacht aan de 

vastenactie 

gegeven. 

 Kinderwoorddiensten 

in de Advent  en de 40 

dagen tijd 

Pax: 

Kinderwoorddiensten 

in Advent en 40-

dagen tijd. 

Lucas: betrokken 

parochianen die de 

actie op gang houden 

 

 

 

Vastenmaaltijd  Oecumenisch 

Lucascooking kookt 

    

Vastenestafette Als er een vastenestafette is wordt deze op parochieel niveau georganiseerd. 

Derde wereld. MOV e.d. - MOV/ZWO 

(oecumenisch) 

- Kerkenband  

-  Bacolod,  

- contact met 

missionaris  in 

Bolivia 

- Pinkster 

kaartengroet voor 

gedetineerden in 

beide kerken 

 Heel de Pax bakt voor 

gedetineerden  

Pax: 

Bacolod leeft 

sterker in de Pax 

Lucas: 

MOV is sterker in 

de Lucas 

  

Wereldwinkel  1e zondag van de 

mnd. In adventtijd 

vaak elke zondag 

regelmatig stand van de 

wereldwinkel 

   

Inloophuis Groene luiken. 

 

    Groene Luiken is een 

diaconaal centrum in de 

binnenstad van 

Vlaardingen, waar een 

financiële bijdrage aan 

geleverd wordt door de 

deelgemeenschap 
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Diaconaal en Pastoraal 

programma: 

Willibrord 

Gezamenlijk  

H. Lucas Pax Christi Sterk  Zwak Opmerking 

Raad van kerken 

 

In Vlaardingen is 

de VKV ( Verenigde 

Kerken 

Vlaardingen) in 

oprichting. 

Vanuit de H. Lucas 

vertegenwoordigt 

een parochiaan de 

MOV in de VKV 

Een Pg lid vanuit de Pax 

vertegenwoordigt de 

deelgemeenschap 

Willibrord in de VKV 

  In januari 2018 zal naar 

alle waarschijnlijkheid de 

VKV een feit zijn. 

VKV is vergelijkbaar met 

de Raad van Kerken 

Zonnebloem  Lotenverkoop en 

aandacht na de 

viering  

Lotenverkoop en 

aandacht na de viering 

   

Amnesty International  Maandelijks 

schrijfactie 

Regelmatig een 

schrijfactie 

   

Maatschappelijke stage   Incidenteel een stagiaire    

Verstandelijk 

gehandicapten 

  contact met 

centrum 

    

Ex-gedetineerden  Kerk met stip   Kerk met stip    

Vredesweek -Programma voor 

beide kerken in de 

vredesweek  

- 

- Vlaardingen 

Ambassadestad 

Start- of slotviering 

in beide kerken 

Start- of slotviering in 

beide kerken 

Lucas 

Sterker betrokken 

bij de activiteiten 

Pax en Lucas 

Spreiding van 

activiteiten. De 

activiteiten 

worden 

voornamelijk in 

de Windwijzer 

gehouden 

 

Accent van de activiteiten 

ligt in de Lucas vanwege 

een zeer betrokken 

parochiaan in deze kerk. 

Dit jaar is er ietsjes 

beweging in gekomen 

door de Walk of Peace 

die in de nabijheid van de 

Pax van start ging. 

Vluchtelingen  Contacten met 

vluchtelingen  

Voornamelijk 

Ethiopiërs en 

Syriërs  

 Lucas: 

Door grote 

betrokkenheid 

van een Lucas 

parochiaan 

Pax: 

Weinig affiniteit 

met de 

doelgroep 

Doelgroep is er 

niet in de wijk of 

niet zichtbaar 

voor de Pax 
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4. Algemene zaken 

Algemene zaken  Willibrord 

Gezamenlijk  

H. Lucas Pax Christi Sterk  Zwak Opmerking 

Pastorale school Gezamenlijk 

 

   Lucas en Pax 

In beide kerken is geen 

actief beleid om 

personen te 

enthousiasmeren voor de 

Pastorale School 

Er is een lid uit de 

pastoraatgroep 

contactpersoon Pastorale 

school 

Oecumene Terrasviering  - Relmatig 

oecumenisch 

overleg,  

- Zingen onder 

de kerstboom 

Lucas en Pax 

Beide kerken 

hebben een 

actieve rol in 

het overleg t.b.v 

de totstand-

koming van de 

terrasviering 

 Terrasviering is 1 x per jaar.  

(vanaf 2018 zijn dan beide 

kerken gesloten) 

website Deelgemeenschap 

Willibrord heeft 

een gezamenlijke 

website 

  Pax  

levert de 

meeste content 

voor de website 

 

Lucas en Pax 

Er komt weinig content 

vanuit beide kerken 

Er is een webbeheerder. 

1 lid van de PG verzamelt de 

aangeleverde en verzamelde 

content en levert dit aan bij 

de webbeheerder. 

       

       

       

 

Volgende pagina: organisatie en beheer 
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5  Organisatie en beheer 

Organisatie en beheer Willibrord 

Gezamenlijk  

H. Lucas Pax Christi Sterk  Zwak Opmerking 

Secretariaat  Heeft een 

secretariaat met 1 

medewerker 

Heeft een 

secretariaat met 3 

medewerkers 

Pax 

 

Lucas 

 

 

Contactpersonen Gezamenlijke start 

van de aktie 

kerkbalans 

aanwezig aanwezig   Contactpersonen bezorgen 

’t Vaartje, Kerk aan de 

Waterweg en enveloppen 

voor de aktie Kerkbalans 

Schoonmaak  Heeft een vaste 

ploeg schoonmakers 

Heeft een vaste 

hulp. Daarnaast is 

er 1 à 2 per jaar 

met een ploeg 

“grote 

schoonmaak” 

   

Klussenpoel  Klussenpoel 

aanwezig  

Aantal mensen die 

inzetbaar zijn voor 

kleine klussen 

   

kopieerwerk Kopieerwerk 

-’t Vaartje 

-Liturgieboekjes 

gezamenlijke 

vieringen 

-Kopieerwerk voor 

aktie kerkbalans 

-Uitvaart liturgieën  

 Het kopieerwerk 

wordt in de Pax 

gedaan. 

Er zijn 2 Pax 

mensen die dit 

doen en 1 uit de 

H.Lucas 

 (’t Vaartje en 

speciale vieringen 

voor de Lucas) 

   

Aktie kerkbalans Gezamenlijke 

werkgroep  

De bijdrage AKB 

wordt door een 

persoon uit de H. 

Lucas verwerkt in 

Navision 

   Aktie wordt gezamenlijk 

voorbereid en uitgevoerd. 

Het merendeel van de leden 

van de werkgroep is 

afkomstig uit de Lucas 
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Organisatie en beheer Willibrord 

Gezamenlijk  

H. Lucas Pax Christi Sterk  Zwak Opmerking 

Ledenadministratie Gezamenlijk 

Werkgroep 

ledenadministratie 

 

 Leden van het 

secretariaat van de 

Pax houden ook de 

ledenadministratie 

bij voor de hele 

deelgemeenschap  

   

Technisch 

gebouwenbeheer 

 Kerk heeft een 

technisch 

gebouwenbeheerder 

Kerk heeft een 

technisch 

gebouwenbeheerder 

   

Redactie ‘t Vaartje Gezamenlijk 

rubriek: uit de 

Pastoraatgroep 

    Beide locaties geven kopij 

door aan de redactie van ’t 

Vaartje  

Rubriek” uit de 

pastoraatgroep wordt 

afwisselend door de duo-

coördinatoren verzorgd  

       

Aanvullende opmerking van Gezina: 

De bereidheid van parochianen om naar een ander kerkgebouw te gaan is bij de H. Lucas groter dan bij de Pax Christi. 

       

       

 

 


