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’t Vaartje nr. 24                                               Voorjaar 2019  

Welkom bij ’t Vaartje,  
het Vlaardingse katern bij Kerk aan de Waterweg. 
 
In dit Vaartje voor de Willibrord deelgemeenschap vindt u  
o.a. informatie van de pastoraatsgroep, nieuws vanuit de  
Kerkenband en natuurlijk alle vieringen voor de 40 dagentijd, 
de Goede Week, Pasen en Pinksteren. 
In de 40 dagentijd, de tijd van bezinning zijn er in de Pax 
Christikerk oecumenische avondgebeden en maaltijden. 
U bent van harte uitgenodigd. 
Zie de data in het vieringenrooster.     
Voor alle lezers: een bezinningsvolle 40 dagentijd, een  
mooi Paasfeest en een inspirerend Pinksterfeest. 
    
 
 
                                                                                                                                    
 
Redactieadres ‘t Vaartje: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl 
Het volgende Vaartje verschijnt rond 14 juni  2019. 
Kopij inleveren kan tot 26 mei 2019. 
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Van de Pastoraatsgroep Willibrord 
 
De laatste maanden zijn we allen door een achtbaan van emoties 
gegaan over het sluiten van een van de kerkgebouwen. 
Dit heeft voor vele verdrietige momenten gezorgd. 
Het was niet altijd makkelijk en het is heel menselijk om aan je eigen 
plekje te denken. Juist nu is het belangrijk er voor elkaar te zijn en  
met respect om te gaan met elkaars gevoelens. We zijn een Willibrord- 
gemeenschap en moeten samen de toekomst in. 
Onze deelgemeenschap is niet groot en daarom kwetsbaar.  
Willen wij over een aantal jaren nog steeds een kerkgemeenschap 
hebben in Vlaardingen, dan moeten we er met zijn allen onze schouders 
onder zetten, zodat we een bloeiende en groeiende gemeenschap 
blijven/worden.  
 
Naar aanleiding van de reacties van parochianen op het besluit over de 
kerkgebouwen in Vlaardingen hebben parochiebestuur en pastoraal 
team het besluit heroverwogen en een nieuw besluit genomen. 
Meer informatie hierover vindt u in het artikel van Jan Bekkers 
(vicevoorzitter parochiebestuur) op blz.6 en 7 in parochieblad Kerk  
aan de Waterweg. 
 
De pastoraatsgroep heeft in haar vergadering in januari stilgestaan bij 
stappen die nodig zijn om te bouwen aan één Vlaardingse 
Willibrordgemeenschap. Daarover is in de afgelopen weken verder 
gebrainstormd. In de vergadering van de pastoraatsgroep in februari zijn 
concrete plannen gemaakt, die we samen met andere vrijwilligers van de 
Willibrordgemeenschap verder gaan uitwerken en uitvoeren. 
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
Heeft u ideeën die aan de gezamenlijke toekomst kunnen bijdragen,  
laat het ons vooral weten. 
 
Namens de Pastoraatsgroep, 
Petra Verheezen en Agnes Jansen 
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Geef om je kerk 
 

Op zaterdag 19 januari jl. is in de Pax Christikerk de  
Actie Kerkbalans 2019 van start gegaan. 
De werkgroep ledenadministratie/kerkbalans was blij verrast met de 
grote opkomst van de wijkcontactpersonen. Onze deelgemeenschap- 
pastor Henri Egging werd van harte welkom geheten. 
Bij het openingswoordje vertelde de coördinator van de werkgroep dat 
er steeds meer gestreefd wordt naar een persoonlijke benadering van 
onze parochianen voor de Actie Kerkbalans. Daarom werd eerst 
aandacht besteed aan personen die overleden zijn of door lichamelijke 
ongemakken niet meer actief kunnen deelnemen aan de Actie 
Kerkbalans. 
Pastor Egging stond in zijn openingsgebed stil bij deze mensen. 
 
Op de inschrijfformulieren is de persoonlijke benadering ook goed te 
herkennen. Naast naam en adres is aangeven welk bedrag de 
deelnemer als kerkbijdrage voor 2018 had toegezegd. 
Tevens staat op het formulier aangeven in welke termijnen en voor 
welke betalingsmethode er was gekozen. 
Ook is zichtbaar of de betaling zelf werd geregeld of dat er gekozen was 
voor een acceptgiro dan wel voor een incassomachtiging. 
Al met al hoopt en vertrouwt de werkgroep met deze aanpak op een 
goed resultaat van de actie. 
Misschien mag ik alle lezers aansporen een goede overdachte 
toezegging van uw kerkbijdrage 2019 te doen.  
Als de antwoordenvelop nog niet is opgehaald, wilt u deze dan bezorgen 
bij de H. Lucaskerk of de Pax Christikerk. 
 
Namens de werkgroep ledenadministratie/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: 
2 december 2018   €   64,45 
5 januari 2019    €   87,20 
3 februari 2019  € 116,80  
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Nieuws van de kerkenband met La Granja 
 

Onlangs kregen we bericht dat onze “kerstgratificatie” voor de 14 
leerkrachten van de schooltjes in La Granja in goede orde is ontvangen. 
Op de Filippijnen waar maar weinig wordt betaald, is ook een relatief 
kleine bijdrage van uw kant, met een mooie foto van de 
kerkenbandgroep uit Vlaardingen (Jolanda schreef daarover in het 
vorige Vaartje) altijd weer een welkome verrassing. 
Aanvankelijk hadden we gepland om dit jaar rond de Pasen met vier 
leden van onze groep naar La Granja te gaan. Maar helaas komt dat niet 
goed uit. Zo zijn de schooltjes dan dicht en kunnen we dus ook niet goed 
kijken hoe het daarmee  gaat. We zouden graag in gesprek gaan over 
verdere ontwikkelingen en welke rol wij daar bij zouden kunnen spelen. 
Men bood ons wel aan wat leerkrachten, ouders en leerlingen “op te 
trommelen”, maar we willen toch het liefst gaan in een periode waarin 
alles gewoon draait. Een kleine troost. Anne Kuipers, u kent hem vast 
van circus Hannes en Co, was in november 2013 in La Granja en heeft 
daar toen een aantal circusworkshops gegeven. Nu is hij op rondreis op 
de Filippijnen en zal ook vast La Granja aandoen. Zien ze weer eens 
iemand uit Vlaardingen. 
 
En af en toe komen er ook mensen uit de Filipijnen op bezoek in 
Vlaardingen, Zo was Malem Flores, vlak na de Kerst,  twee dagen op 
bezoek in Vlaardingen. Malem is de dochter van Otik Flores. En, Otik 
kennen de ouderen onder u wellicht ook nog, want zij was de eerste 
Filippijnse gast die na het opstarten van de vriendschapsband in 1986, in 
Vlaardingen op bezoek was. Malem is nu 31 (geboren op 1 januari 1988 
en ik heb de eer haar peetvader te zijn!) en werkt aan een 
promotieonderzoek aan de Universiteit van Milaan. Uitstapjes naar 
Madurodam, Scheveningen, Delft en een orchideeënkwekerij in 
 ‘s Gravenzande. Daarna nog een paar dagen naar Dirk van 
Campenhout, de eerste Vlaardinger die in 1986 op bezoek ging in 
Bacolod. Zij is met hem naar Maastricht en Valkenburg geweest, naar de 
kerstmarkten en heeft Oud en Nieuw in Rotterdam gevierd en van de 
vuurwerkshow bij de Erasmusburg genoten. 
Verder ontvangen we af en toe wat mailtjes van Irene en kunnen we 
tegenwoordig meegenieten van berichten die men op  Facebook zet. 
Tot zo ver weer wat wetenswaardigheden. 
 
Namens de leden van de kerkenband 
Kees Clement 



5 

Kledinginzameling voor Mensen in Nood 
 

Op zaterdag 20 april, Paaszaterdag,  
is de jaarlijkse kleding inzameling. 
Van 10.00 tot 12.00 uur  
bij de Pax Christi- en de Bethelkerk.  
 
De opbrengst van de kleding, welke  
door Sam’s kleding actie wordt  
ingezameld is dit jaar  bestemd voor  
Cordaid Mensen in Nood.  
 
Het uitgekozen doel zijn dorpen in Sulawesi. 
Dit land is op 28 september 2018 getroffen door een aardbeving  
met een tsunami. Hierdoor zijn 2087 mensen omgekomen. 
Meer dan 211.000 mensen zijn alles kwijtgeraakt en leven in nood- 
kampen, zonder voldoende voedsel, drinkwater en sanitaire 
voorzieningen. 
Mensen in Nood werkt samen met lokale organisaties aan de eerste 
noodvoorzieningen en hulp bij de wederopbouw van de dorpen. 
Uw nog goede gebruikte kleding is van harte welkom. 
 

Paasconcert 
 

 

Op zondagochtend 31 maart  2019 
geeft kamerkoor Animato, na afloop 
van de viering in de H. Lucaskerk om 
10.45 uur, een paasconcert. 
Het werk dat wordt uitgevoerd is het 
Requiem van John Rutter. 

Dit werk wordt uitgevoerd met piano. De sopraan Yvonne de Bruin- 
de Groot verleent haar medewerking. 
Het koor staat onder leiding van David van de Braak. 
Het concert duurt ca. 45 min. à 1 uur. 
De toegang is vrij, na afloop kunt u  
een (vrijwillige) bijdrage geven. 
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Jozef 
 
De lessen uit Hemel en Aarde gaan de komende weken over Jozef.  
Zijn verhaal is misschien wel het beroemdste verhaal uit de Bijbel. 
Disney maakte er een film over. Er was de musical Joseph and the 
amazing technicolor dreamcoat. Op t.v. werd een musicalster gezocht 
die Jozef kon vertolken. Onze lessen zijn misschien wat minder hoog 
entertainment, maar we nemen wel volop de ruimte om het verhaal te 
vertellen en in te gaan op de betekenis die het verhaal in zich draagt. 
De meeste mensen kennen wel een paar scenes uit het verhaal van 
Jozef: dat hij het lievelingszoontje is met een gekleurde mantel, door zijn 
broers in een put gegooid wordt, onderkoning wordt in Egypte. 
Jozef krijgt een kleurige mantel. Hij droomt dat de korenschoven van zijn 
broers voor de zijne buigen en later dat de zon, maan en sterren voor 
hem buigen. Zijn broers zijn jaloers en krijgen een hekel aan hem. Jozef 
zoekt zijn broers op die op het veld zijn. Ze gooien hem in een put en 
willen hem later vermoorden, maar bedenken zich en verkopen hem als 
slaaf. Ze besmeuren de mantel met dierenbloed en laten die aan Jakob 
zien; hij denkt dat Jozef dood is. 
 
In Egypte wordt Jozef hoofd van de huishouding van Potifar. De vrouw 
van Potifar probeert Jozef tevergeefs te verleiden. Potifar stuurt Jozef 
naar de gevangenis. Hij ontmoet er een schenker en bakker die aan het 
hof van farao hebben gewerkt. Hij legt hun dromen uit; God laat hem 
weten wat ze betekenen. Hij voorspelt dat de schenker weer aan het hof 
zal worden aangenomen en dat de bakker wordt gedood. Dat komt uit. 
Als de farao droomt over vette en magere koeien en volle en iele 
korenaren, herinnert de schenker zich dat Jozef dat kan uitleggen. Jozef 
zegt dat er zeven vruchtbare jaren zullen komen en daarna zeven jaren 
met hongersnood. Jozef wordt onderkoning en laat graanschuren 
bouwen om graan op te slaan voor de magere jaren. 
Tijdens de hongersnood trekken de broers van Jozef naar Egypte om 
graan te kopen. Ze melden zich bij Jozef maar herkennen hem niet; 
Jozef herkent hen wel. Hij laat niets merken en zegt dat ze hun jongere 
broer moeten halen. De broers komen terug met Benjamin. Ontroerd 
maakt Jozef zich bekend en de broers verzoenen zich. Jakob komt 
samen met de hele familie over naar Egypte. 
Onze lessen gaan over dromen, over verzoenen, over gevoelens van 
jaloezie, verraad, onrecht en ontroering, waar het verhaal zo vol van is. 
We zijn heel benieuwd wat ze ervan vinden. 
 
School De Hoeksteen 
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Kerstmis 2018 in De Meerpaal 
 
In het verpleegtehuis De Meerpaal in Vlaardingen heeft het 
kinderkoor Okido een concert gegeven voor de bewoners op 
zondagmiddag 23 december. 
Onder leiding van Dick Nels waren er ongeveer 25 kinderen 
bijeengekomen. In hun mooiste kerstkleding en een kerstmuts op het 
hoofd hebben ze geweldig gezongen. 
De muzikale begeleiding van het vaste ensemble van Okido met piano 
en blokfluit maakte het tot een bruisend optreden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De grote zaal in De Meerpaal was volledig bezet en alle bezoekers 
waren erg enthousiast. Als echte artiesten mochten de kinderen na 
afloop zich allemaal voorstellen aan de gasten. 
Hopelijk kunnen we in 2019 ook weer een mooie middag verzorgen.  
 
Op Kerstavond 24 december was er in De Meerpaal een Woord- en 
Communieviering, ondersteund door de zanggroep Impuls. 
En wederom een zeer goed gevulde zaal met bewoners. 
De collecte voor pater Erdhuizen in Bolivia bracht het mooie bedrag  
van €170,= op.  
 

Anders- dan- Andersviering. 
 

Op 2 juni a.s. is er in de Pax Christikerk een Anders- dan- Anders- 
viering. Ook dit keer is Kees Koeleman de voorganger en wordt de 
muziek verzorgd door het combo o.l.v. Dick Nels. Op het moment van 
schrijven is het thema van de viering nog niet bekend. Tegen die tijd 
komt deze informatie in de Willibrord Actueel. 
Noteer deze datum alvast in uw agenda.  
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Versie: 09-02-2019 
 Pax Christikerk 

11.00 uur (zo.) 
H. Lucaskerk  
9.30 uur (zo.) 

Zo 24 feb. Woord- en communieviering, 3D 

Cantors en samenzang 

Eucharistieviering, M. Tharsis, SVD 

Koor: Willibrordkoor 

Zo. 03 maart 

 

Eucharistieviering, Ch. Duynstee 

Koor: Liriko met deurcollecte voor 

La Granja 

Amnesty International 

Eucharistieviering, Ch. Duynstee  

Samenzang en orgelspel 

Wereldwinkel 

Woe. 06 maart 

Aswoensdag 

19.30 uur, C. Koeleman 

Samenzang en muzikale begeleiding 

H. Lucaskerk gesloten, viering in de 

Pax Christikerk 

Zo. 10 maart 

1e zondag  

40 dagentijd 

 

Eucharistieviering, Ch. Duynstee 

Gezinsviering en crèche, kinderen  

1e Communie doen mee.  

Koor: Okido 

Wereldwinkel 

Eucharistieviering, A. Kunnekkadan, 

SVD 

Koor: Willibrordkoor 

 

Don. 14 maart 18.00-19.00 uur, oecumenische 

maaltijd 

19.00-19.30 uur, oecumenisch 

avondgebed 

 

Zo. 17 maart 

2e zondag  

40 dagentijd 

Eucharistieviering, H. Egging 

Cantors en samenzang 

Kinderwoorddienst en 10+ groep 

Woord- en communieviering, 

Parochiaan 

Samenzang en orgelspel 

Don. 21 maart 19.00-19.30 uur, oecumenisch 

avondgebed 

 

Zo. 24 maart  

3e zondag   

40 dagentijd 

Woord- en communieviering, 3D 

Koor: Impuls 

kinderen 1e Communie doen mee. 

Themaviering met deurcollecte 

Vastenactie 

Eucharistieviering in het teken van 

Taizé,  

Ch. Duynstee  

Koor: Willibrordkoor 

Deurcollecte Vastenactie 

Don. 28 maart 19.00-19.30 uur, oecumenisch 

avondgebed 

 

Zo. 31 maart 

4e zondag  

40 dagentijd 

Woord- en communieviering,  

C. Koeleman 

Cantors en samenzang 

Kinderwoorddienst en 10+ groep 

Stand Food for All 

Woord- en communieviering,  

C. Koeleman 

Samenzang en orgelspel 

 

19.00 Taizéviering 

Don. 04 apr. 18.00-19.00 uur, oecumenische 

maaltijd 

19.00-19.30 uur, oecumenisch 

avondgebed 

 

Zo. 07 apr. 

5e zondag  

40 dagentijd 

Eucharistieviering, H. Egging 

Koor: Liriko met deurcollecte voor 

La Granja 

Kinderwoorddienst en 10+ groep,  

kinderen 1e Communie doen mee. 

Amnesty International 

Eucharistieviering, H. Egging 

Samenzang en orgelspel 

Wereldwinkel 

Vieringenrooster dg Willibrord 24 febr. t/m 16 juni 2019 

febr.2018 
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Vieringenrooster (vervolg) 

 

 
Pax Christikerk 
11.00 uur (zo.) 

H. Lucaskerk  
9.30 uur (zo.) 

Don. 11 apr. 19.00-19.30 uur, oecumenisch 

avondgebed 

 

Zo. 14 apr. 

Palmzondag 

Woord- en communieviering,  

C. Koeleman 

Gezinsviering met koor Okido 

Palmzondagviering met processie 

Palmpaasstokken 

Woord- en communieviering, 

C. Koeleman 

Koor: Willibrordkoor 

 

Ma. 15 apr. 

Boeteviering 

19.30 uur, Boeteviering in de  

H. Lucaskerk 

19.30 uur, A. Kunnekkadan, SVD 

Boeteviering voor de gehele 

Willibrordgemeenschap 

Samenzang en orgelspel 

Do. 18 apr. 

Witte Donder- 

dag 

19.30 uur Eucharistieviering, 

A. Kunnekkadan, SVD 

Koor: Impuls 

Deurcollecte ziekenwerk/Zonnehuis 

19.30 uur, Witte Donderdagviering in 

de Pax Christikerk 

Vrij. 19 apr. 

Goede Vrijdag 

 

15.00 uur Kruisweg met 

bloemenhulde, 3D 

Koor: Liriko 

  

19.30 uur, A. Kunnekkadan, SVD, 

bloemenhulde 

Koor: Willibrordkoor 

15.00 uur Kruisweg met 

bloemenhulde, Cissy Siebel 

Samenzang en orgelspel 

 

19.30 uur, Goede Vrijdagviering in de 

Pax Christikerk 

Za. 20 apr. 

Stille Zaterdag 

21.00 uur  Eucharistieviering, 

A. Kunnekkadan,SVD 

Koor: Impuls 

Deurcollecte voor pater Henk 

Erdhuizen, Bolivia 

19.00 uur Woord- en 

communieviering, C.  Koeleman  

Gezinsviering met koor Okido 

Deurcollecte voor pater Henk 

Erdhuizen, Bolivia 

Zo. 21 apr. 

1e Paasdag 

Woord- en communieviering,  

C. Koeleman 

Koor: Liriko 

Deurcollecte voor pater Henk 

Erdhuizen, Bolivia 

Eucharistieviering, H. Egging 

Koor: Willibrordkoor 

Deurcollecte voor pater Henk 

Erdhuizen, Bolivia 

Zo. 28 apr. 

 

Eucharistieviering, H. Egging 

Cantors en samenzang 

Woord- en communieviering  

C. Koeleman 

Samenzang en Orgelspel 

Zo. 05 mei Eucharistieviering, Ch. Duynstee 

Koor: Liriko met deurcollecte voor 

La Granja 

Kinderwoorddienst en 10+ groep 

Amnesty International 

Woord- en communieviering, 

Parochiaan 

Samenzang en orgelspel 

Deurcollecte voor pater Henk 

Erdhuizen, Bolivia 

Wereldwinkel 

Za. 11 mei 

Patroonsfeest  

17.00 uur, Goede Herder 

Patroonsfeest in de H. Hartkerk 

17.00 uur, Goede Herder 

Patroonsfeest in de H. Hartkerk   
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Vieringenrooster (vervolg) 
 Pax Christikerk 

11.00 uur (zo.) 
H. Lucaskerk  
9.30 uur (zo.) 

Zo. 12 mei Woord- en communieviering, 3D 

kinderen 1e Communie doen mee. 

Cantors en samenzang 

Deurcollecte Roepingenzondag 

Eucharistieviering, Ch. Duynstee 

Koor: Willibrordkoor 

Deurcollecte Roepingenzondag 

Zo. 19 mei 

 

Eucharistieviering, H. Egging 

Koor: Impuls 

Deurcollecte voor pater Henk 

Erdhuizen, Bolivia 

Woord- en communieviering,  

L. Meijer 

Samenzang en orgelspel 

Zo 26 mei  Eucharistieviering, Ch. Duynstee 

Cantors en samenzang 

10.30 uur, Eucharistieviering, 

A. Kunnekkadan en C. Koeleman 

Viering 1e H. Communie 

Koor: Okido 

Do. 30 mei 

Hemelvaart 

van de Heer 

10.30 uur, Eucharistieviering, 

H. Egging 

Koor: Willibrordkoor 

H. Lucaskerk gesloten 

Viering voor de gehele Willibrord-

gemeenschap in de Pax Christikerk 

Zo. 02 jun. Anders-dan-Andersviering, 

C. Koeleman 

Combo o.l.v. Dick Nels 

Kerkcollecte Ned. Missionarissen 

Deurcollecte voor La Granja 

Woord- en communieviering, 

Parochiaan 

Orgelspel en samenzang 

Kerkcollecte Ned. Missionarissen 

Wereldwinkel 

Zo. 09 jun. 1e 

Pinkster- 

dag 

Pax Christikerk gesloten 
Viering voor de gehele 

Willibrordgemeenschap in de 

H. Lucaskerk 

10.30 uur, Eucharistieviering, 

A. Kunnekkadan, SVD 

Koor: Willibrordkoor 

Deurcollecte Pinksteractie (Missie en 

Diaconie) 

Zo. 16 jun. Eucharistieviering, H. Egging 

Cantors en samenzang 

Woord- en communieviering,  

L. Meijer 

Orgelspel en samenzang                 
Vieringen op andere locaties 

 
 
 
 
 
 
 
                
Het Zonnehuis: dinsdag om 10.30 uur op de volgende data: 
                           26 febr.,12 maart en 26 maart: woord- en communiev. 
     9 april: woord- en communieviering 
                          19 april: Goede Vrijdagviering om 14.30 uur.       
    23 april: eucharistieviering 
                          14 mei en 28 mei: woord- en communieviering                                                                        
                     
Soenda:            tijdelijk geen vieringen. 
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De Geuzenpenning 2019 
 

Deze is toegekend aan padre Alejandro Solalinde Guerra. 
Padre Alejandro Solalinde (73) richtte in 2007 
het opvanghuis Hermanos en el Camino op 
(Broeders Onderweg). De Mexicaanse priester 
biedt hiermee een veilige plek aan veel 
migranten. Daar kunnen ze even op adem 
komen en voedsel en onderdak krijgen, evenals 
medische en psychologische hulp en juridische 
begeleiding. 

 
De Geuzenpenning wordt op woensdag 13 maart 2019 uitgereikt in de 
Grote Kerk van Vlaardingen.   
Bisschop Van den Hende  is uitgenodigd en een  
grote groep van 30 mensen van  
De Goede Herder parochie (met name  
van Pax Christi en H. Lucaskerk) is er bij. 
 
Op verzoek van en in overleg met de Stichting Geuzenpenning 
verzorgen we op vrijdag 15 maart een speciale ontmoetingsdag vanuit 
movzwo /caritas en diaconie van de Willibrordparochie, in samenwerking 
met Vluchtelingenwerk, Amnesty en PAX Ambassade van Vrede. 
Komende dagen informeren we u o.a. via Willibrord Actueel, 
daar meer over . 
 
Op deze vrijdag de 15

e
 maart staan gepland: een bezoek in Vlaardingen 

aan Vluchtelingenwerk, migranten van Schiedam, Vlaardingen en 
Maassluis en een bezoek in Maassluis aan de Andreasparochie. 
Om 18.00 uur is er een maaltijd van Lucas’ Cooking en om 20.00 uur 
een ontmoetings- en informatieavond met zoveel mogelijk parochianen 
en vele andere Vlaardingers. Welkom ! Ook om pater Alejandro te laten 
ervaren dat wij als parochie grote waardering hebben voor zijn werk in 
Mexico, en zijn betrokkenheid bij vluchtelingen in het algemeen.  
We geven padre Alejandro vanuit PKN-kerken, vanuit de Goede Herder 
parochie (en mogelijk nog meer kerken) gezamenlijk een bedrag als 
cadeau voor zijn werk.  
 
Op zondag 3 maart is daarvoor een extra deurcollecte.   
U kunt vóór 10 maart ook een bedrag overmaken op rekening  van de 
parochie o.v.v. Geuzenpenning. Weer eens : Geef gul!  
NL25 INGB 0000 0902 65 - Par. De Goede Herder - H. Lucas 
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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)   
 
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 
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