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Winter 2019 / 2020

Welkom bij ’t Vaartje,
het Vlaardingse katern bij Kerk aan de Waterweg.
Het is wintertijd. We zitten in de donkere dagen voor Kerstmis.
In de Advent nemen we de tijd om ons voor te bereiden op
het komende kerstfeest. We verlangen naar warmte en
geborgenheid. De Advent roept ons op om warmte en licht
te zijn. Advent is een kans om wat ons gegeven is te delen.
Solidaridad vraagt uw aandacht en steun voor de makers van
onze kleding. U leest erover op blz. 6.
Alle vieringen in de Advent en rond Kerstmis staan op de
middenpagina. Veel leesplezier met dit Vaartje.

Redactieadres ‘t Vaartje: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Het volgende Vaartje verschijnt rond 21 februari 2020
Kopij inleveren bij het secretariaat kan tot 30 januari 2020
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Van de Pastoraatsgroep
Wat een feest op 10 november! De jaarlijkse Willibrordzondag, die al
vele jaren gezamenlijk wordt gevierd, werd dit jaar wel heel bijzonder.
De commissie Ont-moeten had deze dag uitgeroepen tot
‘parochianendag’, een dag waarop mensen van de H. Lucas en de Pax
Christi elkaar wat meer konden leren kennen tijdens gezellige
activiteiten. Uiteraard werd de dag begonnen met een viering waarbij
niet alleen het Willibrordkoor met leden van andere koren zongen, maar
ook een kinderkoor van de r.k. basisschool ’t Palet Centrum.
Zo’n 30 kinderen zongen vol enthousiasme enkele liederen voor een
heel volle kerk. Er moesten zelfs stoelen bijgezet worden.
Na de mooie viering, waarin de pastores Egging en Tharsis voorgingen,
bleven veel mensen (Irish) koffie drinken met iets lekkers erbij.
Een behoorlijke groep parochianen bleef voor de lunch en het
middagprogramma.
In wisselende tweetallen kon men elkaar aan de hand van enkele vragen
wat beter leren kennen. Daarna mocht ieder, onder begeleiding van
Elma van Oosten, een ‘gedicht’ schrijven over een persoonlijke kerkervaring. Heel bijzonder met zeer verrassende en mooie resultaten.
Tussendoor werd steeds met drankjes en hapjes rondgegaan.
De feestelijke dag werd afgesloten met lekker zingen van bekende
liedjes uit de oude doos o.l.v. John Boere en Peter van Rijn.
We kunnen terugkijken op een heel gezellige Ont-moetings-dag.
Wie er niet bij kon zijn heeft wat gemist.
Met DANK aan de vrijwilligers die dit allemaal hebben georganiseerd
en mogelijk gemaakt.
Deze dag heeft zeker bijgedragen aan de gemeenschapszin!
Wat een mooi feest, die 10e november.
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Maar er gebeurt meer in onze deelgemeenschap.
Aanmelden 1e H. Communie
Ouders kunnen hun kinderen aanmelden voor de 1e H. Communie.
Hoe en bij wie leest u op blz. 7 in dit blad.
Vieringen door de week
Een aantal weken heeft u al de gelegenheid gehad om uw mening te
geven over de mogelijkheid van een doordeweekse viering. Vindt u dat
die er moet komen? Maak uw mening kenbaar via het formulier dat in de
kerk ligt of via het secretariaat is op te vragen.
Pastoraal spreekuur
Een ander mooi initiatief is het wekelijkse pastorale spreekuur dat pastor
Melvin Tharsis in beide kerken zal houden.
Maandagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur is hij in de Pax Christikerk en
vrijdag van 11.30 tot 12.30 in de H. Lucaskerk. Is het voor u niet mogelijk
om naar één van beide kerken te komen dan kunt u via tel. nr.
06-29037132 een afspraak maken voor een huisbezoek.
Kosters gevraagd
De kosters van de H. Lucaskerk hebben dringend versterking nodig.
Een mooie en dankbare taak. Lijkt het u wat, maak eens een afspraak
met de kosters, zij kunnen u veel meer vertellen. Lees meer op blz. 5.
Oog en Oor
Het gebeurt nogal eens dat we vertrouwde gezichten niet meer zien in
de kerk. Wat is er aan de hand vragen we ons dan af. Niet altijd weten
we daar direct een antwoord op.
Terwijl we, soms veel later horen, dat mensen “de kerk” missen als zij in
moeilijke omstandigheden zijn geraakt. Onlangs zijn we met een aantal
mensen bijeen geweest om na te denken hoe we op een goede manier
“oog en oor” kunnen hebben voor hen die dat nodig hebben.
U hoort er meer over.
De maand december staat voor de deur.
Wij wensen u een goede adventstijd en gezegende kerstdagen.
Pastoraatsgroep en contactpastores
van de Willibrord gemeenschap
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Kerkbalans 2020
Jaarlijks halen zo’n 40.000 vrijwilligers voor 2000
kerken in Nederland geld op voor hun plaatselijke
geloofsgemeenschap.
Al deze vrijwilligers doen dit met grote betrokkenheid en zetten zich
in voor hun kerk, want ook kerken kunnen niet zonder financiële
middelen.
Er moeten rekeningen worden
voldaan voor energie gebruik,
kosten onderhoud gebouwen
en loon voor het
pastoraal team et cetera.
Voor onze deelgemeenschap
Willibrord in Vlaardingen gaan
in januari zo’n 60 wijkcontactpersonen ruim 850 adressen
bezoeken met informatie over de actie Kerkbalans.
Ook uw financiële betrokkenheid bij de actie Kerkbalans is belangrijk om
als kerk actief te zijn en te blijven.
Om een plek te zijn waar iedereen altijd terecht kan.
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het kerkgebouw, kosten
pastoraal team, missionaire en maatschappelijke projecten kosten
nu eenmaal geld.
Geeft u om uw kerk? Doe dan mee met de actie Kerkbalans 2020.
Wilt u alvast nadenken over uw gift aan de kerk voor het komende jaar?
Uw toezeggingen helpen het huishoudboekje van uw kerk op orde
te houden.
Wij zijn u heel erg dankbaar voor de financiële steun die wij in 2019 van
u mochten ontvangen.
Mocht u, door welke omstandigheid dan ook, nog niet in de gelegenheid
zijn geweest uw toezegging voor 2019 over te maken op onze
bankrekening, mag ik u dan bij deze hieraan helpen herinneren?
Namens de werkgroep Kerkbalans
Jan van Adrichem (coördinator)
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Wij hebben uw hulp nodig
Wie zijn wij? Wij zijn de kosters Bert Veldt
en Gerard Wegdam van
de H. Lucaskerk.
Wij zijn op zoek naar mensen m/v, die
ons kosterteam willen komen versterken.
De taken zijn o.a.:
de kerk in gereedheid brengen voor een viering
(en ook weer opruimen),
Collecteren en helpen met communie uitreiken tijdens een
eucharistieviering.
Wilt u eerst nog verdere informatie, neem dan contact met
ons op na een zondagsviering.
Of via de telefoon met Gerard
06-23789803 of mail naar
g.wegdam@chello.nl

De kerkenband
Vanuit de kerkenbandgroep kunt u in de uitgave van het blad Kerk aan
de Waterweg een stuk lezen over de actuele situatie op de Filipijnen.
Natuurlijk willen wij u in dit Vaartje wel laten weten wat de collectes
voor de schooltjes hebben opgebracht.
Namens alle kinderen van de schooltjes in La Granja, ouders, juffen en
meesters willen wij u op de eerste plaats een hele mooie en vredige
decembermaand toewensen. En natuurlijk hartelijk bedanken voor uw
niet aflatende steun aan de schooltjes.
Het is fijn te weten dat de schooltjes altijd op u kunnen rekenen!
Opbrengst collectes:
2 juni
23 juni
7 juli
6 oktober

€ 120,00
€ 368,10
€ 91,55
€ 115,05

Namens de kerkenbandgroep
Jolanda Mooren
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Het bevorderen van sociale rechtvaardigheid
Solidaridad is in 1969 begonnen. Vijftig jaar geleden vonden er
wereldwijd veel sociale protesten plaats, daarmee was de toon gezet
om het oude sociaal-economische systeem af te breken.
Van die tijd kennen we vanuit Latijns Amerika de bevrijdingstheologie
en het daadwerkelijk nieuwe werken aan bevrijding. Paters Augustijnen
en met name pater Wim Saelman gaven daar veel aandacht aan en
zo werd toen Solidaridad opgericht tijdens een bisschoppelijke
adventscampagne.
Met als doel ontwikkelingshulp te bieden aan Latijns Amerika.
In het dekenaat Schiedam (op Spieringshoek met campagnes voor
Bolivia – Cochabamba en radio Yungas ) kreeg dat hoge prioriteit.
In de afgelopen 50 jaar heeft Solidaridad in haar werk de mondiale en
sociaal-economische ontwikkelingen op de voet gevolgd. De organisatie
is hierbij vaak voorloper geweest in het bevorderen van duurzame
ontwikkeling. Zo was Solidaridad een van de oprichters van Max
Havelaar en de drijvende kracht achter de marktintroductie van de eerste
fairtrade koffie in Nederland. De succesvolle lancering in Nederland
heeft geholpen om van fairtrade een mondiale beweging te maken op
terreinen van katoen, chocolade, thee, suikerriet enz. .
In de jaarlijkse adventscampagne van Solidaridad hebben we met
andere kerken via MOVZWO dit jaar aandacht voor de makers van onze
kleding en ook voor hun spiritualiteit. We worden door de verhalen van
katoenboeren en van makers van onze kleding uitgenodigd na te denken
over onze dromen over de toekomst, over wat onze bijdrage kan zijn aan
een meer rechtvaardige wereld.
Hoe nieuwsgierig zijn we naar die ander? Bekijk de flyer op
https://www.solidaridad.nl/supply-chains/katoen
U bent welkom bij de themavieringen in de Advent. En geef gul!
Solidaridad wil een wereld waarin álles wat je kunt kopen, eerlijk
is geproduceerd.
Met zorg voor het milieu en door mensen die eerlijk loon ontvangen.
Samen zo’n wereld dichterbij brengen.
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Aanmelden eerste H. Communie 2020
In 2020 zal de eerste H. Communieviering voor kinderen in Vlaardingen
zijn op zondag 7 juni in de Pax Christikerk.
De voorstellingsviering is op zondag
9 februari, eveneens in de
Pax Christikerk.
Beide vieringen beginnen om 10.30 uur.
U kunt uw kind aanmelden t/m
20 januari bij Jetske Burggraaf,
Anijsveld 7, 3124 VA Schiedam,
tel. 06 11522955
Email: eerstecommunievlaardingen@goedeherderparochie.nl

Amnesty International

Voor inspiratie,
voor koop van kaarsen, kaarten en andere materialen van Amnesty
Na de vieringen in de:
Pax Christikerk Zo. 1 dec. 11.00 uur
H. Lucaskerk

Zo. 8 dec. 9.30 uur

Kerst in De Meerpaal
Op zondag 22 december komt kinderkoor Okido naar De Meerpaal
voor een kerstconcert. Van 15.30 uur tot 16.30 uur zetten zij hun
beste beentje voor. Het wordt vast een prachtige middag.
Op 24 december is de kerstviering in De Meerpaal. De aanvangstijd
leest u in de Willibrord Actueel.
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Vieringenrooster dg Willibrord 01-12-19 t/m 01-03-20
Versie: 09-11-2019

Zo. 01 dec.
1e zondag van
de advent

Zo 08 dec.
2e zondag van
de advent

Zo. 15 dec.
3e zondag van
de advent
Zo. 22 dec.
4e zondag van
de advent
Di. 24 dec.
Kerstavond

Wo. 25 dec.
1e Kerstdag
Do. 26 dec.
2e Kerstdag
Zo. 29 dec.
Zo. 05 jan.
2020
Driekoningen

Pax Christikerk
11.00 uur, tenzij anders
aangegeven
Eucharistieviering, Ch. Duynstee
Koor: Liriko
Themaviering Solidaridad met
deurcollecte
Kinderwoorddienst en 10+ groep
Amnesty International

H. Lucaskerk
9.30 uur, tenzij anders
aangegeven
Eucharistieviering, Ch. Duynstee
Cantor en samenzang
Wereldwinkel
Solidaridad met deurcollecte

Eucharistieviering, H. Egging
Cantors en samenzang
Eucharistieviering, H. Egging
Koor: Liriko en Impuls o.l.v. Liriko
Kinderwoorddienst en 10+ groep
Deurcollecte Werelddiaconie in
eigen stad: De Windwijzer
Nieuwjaarsreceptie

Eucharistieviering, M. Tharsis, SVD
Cantor en samenzang
Eucharistieviering, Ch. Duynstee
Cantor en samenzang
Wereldwinkel
Deurcollecte Werelddiaconie in eigen
stad: De Windwijzer
Aansluitend Nieuwjaarsreceptie

19.00 uur Taizéviering in de
Bethelkerk
Eucharistieviering, A. Kunnekkadan, Eucharistieviering, H. Egging
SVD
Koor: Willibrordkoor
Koor: Impuls
Amnesty International
Kinderwoorddienst en 10+ groep
Deurcollecte La Granja
Eucharistieviering, M. Tharsis, SVD Woord- en communieviering,
Cantors en samenzang
parochiaan
Kinderwoorddienst en 10+ groep
Cantor en samenzang
Woord- en communieviering, 3D
Eucharistieviering, M. Tharsis, SVD
Cantors en samenzang
Koor: Willibrordkoor
Kinderwoorddienst en 10+ groep
19.00 uur, woord- en
21.00 uur, eucharistieviering,
communieviering, 3D
M. Tharsis, SVD
Kerstgezinsviering met koor Okido
Koor: Willibrordkoor
Deurcollecte La Granja
23.00 uur, eucharistieviering,
febr.2018
H. Egging
Koor: Impuls
Beide vieringen: deurcollecte
La Granja
Eucharistieviering, M. Tharsis, SVD Eucharistieviering, M. Tharsis, SVD
Koor: Liriko
Koor: Willibrordkoor
Deurcollecte La Granja
Deurcollecte La Granja
Geen viering
14.00 uur, levende kerststal
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Vieringenrooster (vervolg)

Zo. 12 jan.
Doop van de
Heer
Zo. 19 jan.
2e zondag door
het jaar

Pax Christikerk
11.00 uur, tenzij anders
Aangegeven
Eucharistieviering, M. Tharsis, SVD
Cantors en samenzang
Woord- en communieviering, 3D
Cantors en samenzang
Deurcollecte La Granja

19.00 uur, oecumenisch
avondgebed i.v.m. week van gebed
voor de eenheid
Zo. 26 jan.
10.30 uur, oecumenische viering in
3e zondag door Kerkcentrum Holy
L. Meijer en R. Noordzij
het jaar
Koor: Impuls
Pax Christikerk gesloten
Eucharistieviering, Ch. Duynstee
Zo. 02 feb.
e
4 zondag door Koor: Liriko? met deurcollecte
La Granja
het jaar
Kinderwoorddienst en 10+ groep
Amnesty International

H. Lucaskerk
9.30 uur, tenzij anders
aangegeven
Woord- en communieviering,
parochiaan
Koor: Willibrordkoor
10.00 uur, oecumenische viering in
de Bethelkerk
H. Egging en ds Fröberg
Koor: Willibrordkoor
H. Lucaskerk gesloten

Do. 23 jan.

10.30 uur, eucharistieviering,
Zo. 09 feb.
e
5 zondag door M. Tharsis, SVD
het jaar
Voorstellen 1e communicanten
Gezinsviering met koor Okido
Deurcollecte PCI
Woord- en communieviering, 3D
Zo. 16 feb.
e
6 zondag door Koor: Impuls
het jaar
Eucharistieviering, H. Egging
Zo. 23 feb.
e
7 zondag door Cantors en samenzang
het jaar
19.30 uur, woord- en gebedsviering,
Wo. 26 feb.
M. Tharsis
Aswoensdag
Samenzang
Woord- en communieviering, 3D
Zo. 01 mrt
e
Koor: Liriko met deurcollecte
1 zondag 40
La Granja
dagentijd
Amnesty International
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Eucharistieviering, H. Egging
Koor: Willibrordkoor

Eucharistieviering, M. Tharsis, SVD
Cantor en samenzang
Wereldwinkel
19.00 uur, Taizéviering in de
Bethelkerk
Voorstellen 1e communicanten in de
Pax Christikerk
H. Lucaskerk gesloten

Eucharistieviering, H. Egging
Cantor en samenzang
Woord- en communieviering,
parochiaan
Koor: Willibrordkoor
Viering in de Pax Christikerk
H. Lucaskerk gesloten
Eucharistieviering, Ch. Duynstee
Cantor en samenzang
Wereldwinkel

Vieringen op andere locatie

Het Zonnehuis: dinsdag om 10.30 uur op de volgende data:
17 dec. : kerstviering m.m.v. koor Liriko
14 jan. : woord- en communieviering
28 jan. : ziekenzalving
11 feb. : woord- en communieviering
25 feb. : woord- en communieviering

Op zondag 22 december organiseren we in de Pax
Christikerk in Vlaardingen een kerstsamenzang.
Hieraan doen de drie koren van de Pax Christikerk mee,
te weten: Liriko, Impuls en Okido.
We beginnen om 14.00 uur.
Voor deze middag zijn kaarten te koop. Ze kunnen gekocht worden bij
de leden van de koren, of na de vieringen in de Advent in de
Pax Christikerk. Ze kosten 3 euro, dit is inclusief koffie of thee in de
pauze en een drankje na afloop.
Natuurlijk zingen de koren op deze middag hun mooiste liederen.
Maar natuurlijk is er die middag ook voldoende ruimte om gezellig
de bekende kerstliedjes mee te zingen.
We hopen velen van u de 22e te mogen begroeten.
Het belooft een fijne middag te worden.
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Geschenken
De lessen levensbeschouwing van Hemel en Aarde gaan de komende
weken over geschenken. Dat past goed bij de komende
decembermaand, de tijd voor cadeautjes en aandacht voor elkaar.
Het is heerlijk om te geven en te ontvangen, iemand blij te maken en zelf
blij verrast te zijn met hoe een ander aan je denkt. Reden genoeg om
met de kinderen eens stil te staan bij wat een geschenk voor jou en een
ander doet. Een geschenk is niet alleen een cadeautje dat je online, bij
de Action of in een speelgoedwinkel koopt. Een moment van aandacht,
lieve woorden, een handgebaar, het kunnen allemaal geschenken zijn.
Voor wie er oog voor heeft zit een dag vol met geschenken.
Geven en ontvangen
Een geschenk geef je of ontvang je. Op het eerste gezicht is het leuk om
te ontvangen, maar de meeste volwassenen weten
ondertussen hoe mooi het kan zijn om iets te geven.
Met de kinderen verkennen we uitgebreid hoe het is
om iets weg te geven en te krijgen.
Bijzondere geschenken
In veel levensbeschouwelijke tradities bestaan verhalen en rituelen
rondom bijzondere geschenken. Zo is er het verhaal uit de bijbel over
koning Salomo, die een wens mag doen van God. Hij wenst wijsheid.
In andere lessen gaan we het hebben over het geven van een offer.
Met een offer geef je iets van jezelf aan God. Soms een klein symbolisch
geschenk, maar soms ook iets heel waardevols.
Zulke levensbeschouwelijke geschenken komen in de les aan de orde.
Kerstmis
We bereiden ons ook voor op Kerst. Ook in het kerstverhaal worden
geschenken gegeven. Natuurlijk door de wijzen uit het Oosten, die
wierook, mirre en goud schenken aan de pasgeboren Jezus. Maar ook
over de geboorten van Johannes en Jezus, die beiden op een
wonderlijke manier verlopen en die door hun ouders als een ongelooflijk
geschenk werden ervaren.
We zien met deze lessen extra uit naar de komende feestmaand en
zullen genieten van alle cadeautjes!
School de Hoeksteen
11

Een wens
Dat we een licht mogen zijn voor
mensen in het duister
Dat dit kind vertroosting brengen
mag waar mensen lijden
Dat we net als dit kind de weg
mogen gaan naar allen, die geen
uitweg meer zien
Dat ieder die ons hoort en ziet

het kind Jezus
in ons herkennen
mag.
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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: maandag 13.30 -15.00 uur,
donderdag 10.00 -11.30 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:
H.Lucas:
J. Kroeze
tel. 435 0747
Pax Christikerk: Secretariaat tel. 474 1790
H.Lucaskerk:
J. Kroeze
tel. 435 0747
PASTORAAL TEAM:
Ch. Duynstee, pastoor, moderator team
H. Egging, priester, rector basiliek H. Liduina
A. Kunnekkadan, pater SVD
M.Tharsis, pater SVD
E. Barendregt-Koalsie, medewerkster pastoraal team
PASTORAATSGROEP WILLIBRORD:
H. Egging (contactpastor)

Ted van der Geest (diaconie)

M. Tharsis (contactpastor)

Gezina van Bohemen (liturgie H. Lucas)

Elly Barendregt (duo-coördinator
en catechese)

Anne van der Horst (alg. zaken)

Agnes Jansen (duo-coördinator)

Berthe de Leede (alg. zaken)

Wilfried Wong-Loi-Sing (pastoraat)

Marie-Nicole Gregory (alg. zaken)

Harry Veugelers (alg. zaken)

Jan Barendregt (liturgie en contact scholen
Pax Christi)
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