
 

 

 

Nieuwsbrief 2019-1  

over de toekomst van de Willibrordgemeenschap in Vlaardingen 

Gebeurt er nog wat? Dat zal menigeen wellicht gedacht hebben, nu het zo stil is gebleven na 
de bekendmaking op 23 december dat het parochiebestuur het besluit heeft teruggenomen 
om de Pax Christikerk te sluiten. 
In ons parochieblad Kerk aan de Waterweg schrijft de vice-voorzitter van het 
parochiebestuur, de heer Jan Bekkers, uitgebreid over de ontwikkelingen in de parochie als 
het gaat om de genomen besluiten t.a.v. de kerkgebouwen. 
Het parochieblad verschijnt vier keer per jaar, de pastoraatsgroep van Vlaardingen is van 
mening dat u als Vlaardingse parochianen frequenter op de hoogte gehouden moet worden 
van de ontwikkelingen die er zijn. Vandaar dat u, als er nieuws is natuurlijk, regelmatig een 
extra berichtgeving via het Willibrord Actueel tegemoet kunt zien. Deze berichtgeving zal 
ook op de web-site van deelgemeenschap Willibrord geplaatst worden. 
En ja, er gebeurt zeker wat. 
In de eerste vergadering van de pastoraatsgroep na 23 december is stilgestaan bij de nieuwe 
ontwikkeling voor onze deelgemeenschap. U kunt zich voorstellen dat de gevoelens 
gemengd waren. Hoewel we allemaal tot de Willibrord deelgemeenschap behoren en ons 
daarvoor willen inzetten, is een gehechtheid aan het “eigen vertrouwde “ kerkgebouw ons 
niet vreemd. Daar hebben we open en eerlijk over gesproken. Maar we moeten verder, en 
de opdracht van het bestuur om te werken aan de ontwikkeling van de Willibrord 
gemeenschap als geheel, ligt voor ons. 
Na de vergadering van de Pastoraatsgroep is een ”brainstormgroepje” aan de slag gegaan 
om na te denken en plannen te ontwikkelen voor de toekomst. 
Daaruit is een plan naar voren gekomen om drie commissies samen te stellen die, ieder op 
een eigen werkveld, toekomstgericht aan de slag gaan. 
Dit plan is besproken in de februari vergadering van de pastoraatsgroep. Na een “ja” van de 
pastoraatsgroep is het plan besproken in de vergadering van het pastoraal team en 
vervolgens in het bestuur. Ook in die geledingen is het plan “omarmd”.  
Nu weet u natuurlijk nog niet veel, want, zult u zeggen: wat gaat er dan gebeuren en wat 
houdt zo’n commissie in? Daarover informeren we u in een volgende nieuwsbrief.  
Wel kunnen we nu al zeggen dat vanuit de hele Willibrord deelgemeenschap 
commissieleden zijn gezocht, gevonden en voorgedragen aan de pastoraatsgroep en het 
pastoraal team.  
Met veel vreugde kunnen we nu melden dat de commissies van start kunnen gaan en dat de 
leden van de commissies “staan te trappelen” om te beginnen.  
Zaterdag 30 maart is er een startochtend van de commissies.  
Regelmatig zult u van ons voortgangsberichten ontvangen. Vanuit de pastoraatsgroep zijn 
Elly Barendregt en Anne v.d. Horst aangesteld om de publiciteit de verzorgen. 
U hoort dus van ons. 
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