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’t Vaartje nr. 30                                       Winter 2020 / 2021

Welkom bij ’t Vaartje,
het Vlaardingse katern bij Kerk aan de Waterweg.

I.

Redactieadres ‘t Vaartje: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Het volgende Vaartje verschijnt rond 19 februari 2021.
Kopij inleveren bij het secretariaat kan tot 28 januari 2021.

B.

Voor u ligt het laatste Vaartje van 2020.
Het was een vreemd jaar, maar ook nu
wordt het aan het einde van het jaar
Kerstmis. Normaal beginnen we nu thuis en
in de kerk aan de voorbereidingen voor het
kerstfeest. Veel is nu nog onzeker.
Hoeveel mensen mag ik thuis uitnodigen en
hoeveel bezoekers mogen er in de kerk de
vieringen bijwonen? In beide kerken zijn er
op kerstavond en kerstmorgen 2 vieringen,
zodat zoveel mogelijk mensen de vieringen kunnen bezoeken. 
Kijkt u nog even op blz. 13 voor de maatregelen. 
Kerstmis is het feest van vertrouwen en hoop.

We kijken alvast vooruit naar wat straks 
weer mogelijk is.

Voor alle lezers: een mooi, gezegend      
kerstfeest en een in alle opzichten 
voorspoedig 2021.



Van de Pastoraatsgroep
Beste parochianen,

Nog steeds houdt het coronavirus ons in de greep. Talkshows worden 
gedomineerd door allerhande wetenschappers die menen te weten en 
weten te voorspellen wat het virus voor ons in petto heeft.
Bij ieder positief bericht over het verloop van het aantal besmettingen 
veren we weer op. Misschien kunnen we wel weer……….. vul uw wens 
maar in.

Hoewel het parochieleven op een waakvlammetje staat, gebeurt er toch 
wel wat. Zo is er op 12 september een bijeenkomst geweest van 
pastoraal team, bestuur, leden van de pastoraatsgroep, de 
beheercommissie en leden van de 3 commissies om met elkaar te 
praten over de ontwikkelingen omtrent het samengaan van beide 
geloofsgemeenschappen. Wat is er al gebeurd, waar staan we en wat 
zijn de plannen voor de komende tijd.
Het moge duidelijk zijn dat veel van de plannen die er waren abrupt
on hold gezet moesten worden vanwege de coronapandemie.
En nog steeds zijn we in het ongewisse over de komende periode.
Wat kunnen we wel doen en wat niet. 
Zo konden we helaas de viering met Allerzielen en de Willibrordzondag 
niet gezamenlijk vieren. Met een maximum van 30 parochianen per 
viering zouden we veel mensen teleur moeten stellen. Maar wat 
gezamenlijk kon is gedaan. De opzet van deze vieringen was in de 
Lucas en de Pax Christi hetzelfde. De viering op Willibrordzondag is 
gezamenlijk voorbereid en er was een uitwisseling van de lectoren. 
Het is weinig, maar een teken dat we elkaar niet uit het oog verloren zijn.

We hadden een mooie geloofsverdiepende avond in de H. Lucaskerk 
over het leven van Etty Hillesum, op inspirerende manier gebracht door 
Lidwien Meijer. 
Helaas hebben we moeten besluiten om de overige geloofsverdiepende 
plannen voorlopig af te gelasten. 
Zodra het weer kan, worden de activiteiten hervat.
Inmiddels zijn ook de vieringen met kerst bekend.
Het pastoraal team heeft de wensen daarover bij de pastoraatsgroep 
geïnventariseerd. Daaruit is naar voren gekomen om in beide kerken
2 vieringen op kerstavond en 2 vieringen op 1e kerstdag te houden. 
Het team heeft deze wensen gehonoreerd. 
Daarnaast zal de werkgroep gezinsviering samen met het kinderkoor 
Okido een digitaal aanbod rond het thema kerst verzorgen.
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Het pastoraal team heeft aan de pastoraatsgroep de keuze gegeven om 
op 1 januari de eucharistie te vieren. In de pastoraatsgroep is besloten 
gebruik te maken van het aanbod. Het is een viering voor beide kerken 
en wordt deze keer in de H. Lucaskerk gehouden, aanvang van de 
viering is om 10.30 uur.

In het voorjaar startten de doordeweekse vieringen in de Pax Christikerk.
Op de 1e en de 3e woensdag van de maand om 14.00 uur was er een 
eucharistieviering voor parochianen van de Willibrord gemeenschap. 
Corona maakte een einde aan de vieringen die nog maar zo kort van 
start waren gegaan.
We gaan in december deze vieringen weer hervatten. De eerste was op
2 december. Het oorspronkelijk plan om na de viering ook ruimte te 
bieden voor het drinken van een kopje koffie of thee en het maken van 
een praatje, kan, op het moment van schrijven van dit artikel, nog niet 
van start gaan.

Naast ’t Vaartje en Kerk aan de Waterweg ontvangt u bij deze bladen 
ook het speciale kerstnummer van het bisdomblad Tussenbeide.
Nu de kerken maar een beperkt aantal parochianen kunnen ontvangen, 
of u blijft liever in huis vanwege het coronavirus, is er voor gekozen om 
het bisdomblad te voegen bij de ‘eigen bladen’. Is het blad onverhoopt 
niet bijgevoegd en u wilt het wel ontvangen, neem dan even contact op 
met het secretariaat van uw kerk, dan zorgen we voor nabezorging.

We moeten volhouden, het is niet anders. “Houd je lichtje brandend” was
het thema van de vieringen op Willibrordzondag.
Eens te meer moeten we dat voor ogen houden, het vlammetje van ons 
geloof beschermen en, hoe klein en aarzelend brandend ook, niet laten 
doven.
We leven toe naar Jezus’ geboorte, Hij, teken van hoop, geboren in een 
duistere wereld, mag ook ons hoop geven om vol te houden.

We wensen u gezegende kerstdagen 
en een gezond 2021.

Met hartelijke groeten en alle goeds, 
Elly Barendregt en Agnes Jansen
Coördinatoren pastoraatsgroep
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Kerkbalans 2020  

Wie had in januari kunnen vermoeden dat wij, na
een succesvol verlopen actie Kerkbalans 2020,
verder in het jaar 2020 in zo’n nare en angstige
situatie zouden terecht komen. 
Niemand toch!! 
Ja, het resultaat van de actie Kerkbalans was zo
hoopgevend, met ruim 700 bezochte adressen en met 410 
terugontvangen inschrijfformulieren met daarin een toezegging
van € 54.000,00.
Een resultaat waar de deelgemeenschap Willibrord Vlaardingen u allen 
heel erg dankbaar voor is.

Maar ook het voorlopige resultaat liegt er niet om, want  per september 
is er aan kerkbijdrage daadwerkelijk al ontvangen  € 58.000,00.
Een bedrag dat ons vertrouwen geeft voor de toekomst.
Misschien mag ik u vanaf deze plaats ook helpen herinneren aan uw 
financiële toezegging voor 2020, wanneer u onverhoopt hier nog niet 
aan toegekomen bent.
De coronacrisis heeft ook grote gevolgen voor onze kerken, sluitingen in 
de maanden maart tot en met juni en vanaf  juli weer beperkte deelname
aan de zondagvieringen.
 
Een bijkomstigheid daarbij is, dat met het sluiten van 
de kerk en het later beperkt kunnen deelnemen aan 
de zondagviering, de collecteresultaten ver achter zijn
gebleven, ze zijn zelfs meer dan gehalveerd.
Dat baart ook zorgen. 
Toch zijn wij dankbaar voor hetgeen waar we nu staan
en richten onze hoop op de toekomst.
Zo leest u alvast over de actie Kerkbalans 2021 op blz.10 in dit Vaartje.

Namens de werkgroep Kerkbalans
Jan van Adrichem
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Kerkenband La Granja 

Het is alweer enige tijd geleden dat u nieuws heeft ontvangen over onze 
vrienden in La Granja. Dat betekent niet dat er niets gebeurt: Begin dit 
jaar nog zijn Anne Kuipers van circusschool Hannes & Co en Kees 
Clement naar de Filippijnen geweest en hebben daar een aantal 
schooltjes bezocht en circuslessen verzorgd voor de schoolkinderen.

De jaarlijkse kerkenbandviering stond gepland voor 28 juni in de
H. Lucaskerk. Als gevolg van de coronacrisis hebben we
deze helaas moeten cancelen. 
Ook op de Filippijnen heeft het coronavirus  toegeslagen.
Door de  maatregelen waren er problemen met het
inschrijven van de kinderen voor het nieuwe schooljaar.
Face-to-face contact was in eerste instantie niet mogelijk
en niet iedereen is telefonisch of via de digitale weg
bereikbaar. Uiteindelijk is dit, mét inachtneming van de
regels (mondkapje, gepaste afstand), toch gelukt (zie
foto) en begin oktober is het schooljaar alsnog van start gegaan. 

Als gevolg van de pandemie is besloten dat de leerlingen
voorlopig thuis, via leermodules (zie foto) die zij krijgen 
onderwijs zullen volgen. Om dit te realiseren is een groot 
aantal dozen papier en inkt nodig, alsmede een goede 
computer voor op kantoor. 
De kosten hiervoor bedragen ongeveer € 1000,00, maar 
bieden de kinderen de mogelijkheid ondanks de huidige 
beperkingen goed onderwijs te kunnen blijven volgen. 

Om dit samen mogelijk te maken willen wij u vragen om een (extra) 
bijdrage. 

Omdat de mogelijkheden in de kerk nu beperkt zijn,
kunt u uw gift ook overmaken naar:
IBAN-nummer: NL93 INGB 0006 2176 95 
t.n.v. Stichting Filippijnen Solidariteitsgroep Vlaardingen

Bij voorbaat heel hartelijk dank 
namens de kerkenbandgroep La Granja, 
kinderen en docenten,
Berthe de Leede
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We gaan weer naar V&D  

Een maand lang van 10 december 2020 tot 10 januari 2021 wordt het 
V&D pand omgetoverd tot het pand van “Veerkracht en Durf”.
Veerkracht vinden voor verbinding en durf om te gaan voor vrede.
Vlaardingers hebben verschillende roots, levensbeschouwingen en 
tradities, maar mensen en organisaties kunnen elkaar helpen,

Voor verdere info:
ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl
https://www.facebook.com/PaxAmbassadevanVredeVlaardingen 

P.S.  Hulp gevraagd bij het inrichten op 7 en 8 december en 
woensdagen en zaterdagen 10.30 tot 13.30 en 13.30 tot 16.30 uur.
Aanmelden via  ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl; of via 
movzwo@hetnet.nl;
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Met Kerstmis en oud en nieuw vieren we hoop,
vrede en een nieuw begin.
De dagen rond kerst worden ook wel de donkere
dagen genoemd, eenzaamheid kan gemakkelijk
toeslaan.
Juist in deze dagen zijn lichtpuntjes nodig.
Lichtpuntjes kunnen we zoeken, maken en delen.
Kom kijken bij het pand van

“Veerkracht en Durf”.

mailto:movzwo@hetnet.nl


Adventsactie Solidaridad 

De adventsperiode is een tijd van hoop en een mooie gelegenheid om je
met de hele gemeenschap in te zetten voor een goed doel. 

Solidaridad is enorm dankbaar voor de steun ook van onze Vlaardingse 
kerken die ze ieder jaar in deze periode mogen ontvangen.

 De kerkenactie van Solidaridad rondom de  
adventsperiode vorig jaar stond in het teken van eerlijke 
werkomstandigheden en eerlijk loon in de 
kledingindustrie. Mede dankzij uw inzet is landelijk 
€49.348,00 samengebracht om eerlijke en duurzame 
katoenproductie in Ethiopië mogelijk te maken! 

Vanuit MOVZWO vragen we u om dit jaar weer mee te
doen met de kerkenactie van Solidaridad.
Het thema is : Duurzame en eerlijke thee uit India.

In India werken meer dan 3,5 miljoen mensen in de theesector. Met 
name kleinschalige theeboeren leven vaak in armoede en het milieu lijdt 
schade bij de teelt van thee. Solidaridad biedt met het Trinitea 
programma (duurzame en eerlijke thee) toepasbare oplossingen, 
bruikbare informatie en trainingen aan om opbrengsten te verhogen en 
verontreiniging en uitputting van de grond tegen te gaan. 

Op dit moment doen 30.000 theeboeren mee aan het programma. 
Komend jaar hopen we nog 24.000 boeren te bereiken, zodat nog meer 
thee duurzaam en eerlijk wordt. Daarom vragen wij uw hulp. 

Informatie: https://www.solidaridad.nl/doe-mee/kerken/

Om gezamenlijk vanuit de Willibrord parochie Solidaridad te helpen: 
Graag een kerstbedrag overmaken op
IBANnummer  NL04INGB 0000023325 t.n.v. Vastenactie Schiedam, 
Vlaardingen, Maassluis te Vlaardingen.

7

https://www.solidaridad.nl/doe-mee/kerken/


(op verzoek van mozwo Vlaardingen speciaal vertaald door  Guus Prevoo)

Versie: 14-11-2020
Pax Christikerk

11.00 uur, tenzij anders
aangegeven

H. Lucaskerk
9.30 uur, tenzij anders

aangegeven
Zo. 6 dec
2e zondag van 
de Advent

Woord- en communieviering, 3D
Koor: Liriko
KWD/10+
Themaviering Solidaridad met 
deurcollecte

Eucharistieviering, M. Tharsis

Zo. 13 dec
3e zondag van 
de Advent

Eucharistieviering, Ch. Duynstee
Koor: Impuls
KWD/10+
Deurcollecte La Granja

Woord- en communieviering, 
parochiaan
Koor: Willibrordkoor
Themaviering Solidaridad met 
deurcollecte

Woe. 16 dec
14.00 uur

Eucharistieviering, M.Tharsis

Zo. 20 dec
4e zondag van 
de Advent

Eucharistieviering, M. Tharsis
Cantor
KWD/10+

Eucharistieviering, H. Egging

Don. 24 dec
Kerstavond

18.00 uur, Kinderwebviering

19.30 uur, Woord- en 
communieviering,

L. Meijer, Koor: Liriko

22.30 uur, Eucharistieviering, 

H. Egging, Koor: Liriko

Deurcollecte Henk Erdhuizen, 
Bolivia in beide vieringen

19.30 uur,  Eucharistieviering, 
M. Tharsis
Koor: Willibrordkoor

22.30 uur, Woord- en 
communieviering,
L. Meijer

Deurcollecte Henk Erdhuizen, Bolivia
in beide vieringen

Vrij. 25 dec
1e kerstdag

9.00 uur, Eucharistieviering,
H. Egging, Koor: Impuls

12.00 uur, Eucharistieviering
A. Kunnekkadan
Koor: Impuls

Deurcollecte Henk Erdhuizen, 
Bolivia in beide vieringen

9.00 uur,  Eucharistieviering, 
A. Kunnekkadan
Koor: Willibrordkoor

12.00 uur, Eucharistieviering,
Ch. Duynstee

Deurcollecte Henk Erdhuizen, Bolivia
in beide vieringen

Zo. 27 dec Eucharistieviering, Ch. Duynstee
Cantor

Eucharistieviering, A. Kunnekkadan
Koor: Willibrordkoor

Vrij. 1 jan 
2021
Nieuwjaarsdag

Pax Christikerk gesloten 10.30 uur, gezamenlijke 
eucharistieviering,
M. Tharsis
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Vieringenrooster (vervolg)  

Pax Christikerk
11.00 uur, tenzij anders

aangegeven

H. Lucaskerk
9.30 uur, tenzij anders

aangegeven
Zo. 3 jan Nieuwjaarsviering, 

eucharistieviering,
M. Tharsis
Koor van Pax Christikerk
KWD/10+
Deurcollecte Werelddiaconie in 
eigen stad: De Windwijzer

Eucharistieviering, H. Egging
Deurcollecte Werelddiaconie in eigen 
stad: De Windwijzer

Woe. 6 jan
14.00 uur

Eucharistieviering, M. Tharsis

Zo. 10 jan Eucharistieviering, A. Kunnekkadan
Cantor

Woord- en communieviering, 
parochiaan
Koor: Willibrordkoor

Zo. 17 jan Woord- en communieviering, 3D
Cantor
Deurcollecte La Granja

10.00 uur, Oecumenische viering in 
Bethelkerk, H. Egging

Woe. 20 jan
14.00 uur

Eucharistieviering, H. Egging 

Zo. 24 jan 10.30 uur, Oecumenische viering in 
Kerkcentrum Holy,
voorgangers: L. Meijer en 
Ds. H. Habekotté
Koor: Impuls
Pax Christikerk gesloten

Eucharistieviering, M. Tharsis
Koor: Willibrordkoor

Zo. 31 jan Eucharistieviering, H. Egging
Cantor
KWD/10+?

Eucharistieviering, Ch. Duynstee

Woe. 3 feb
14.00 uur

Eucharistieviering, H. Egging 

Zo. 7 feb Eucharistieviering, M. Tharsis
Koor: Liriko
Deurcollecte La Granja 

Eucharistieviering, M. Tharsis
Deurcollecte PCI

Zo. 14 feb Eucharistieviering, Ch. Duynstee
Gezinsviering met koor Okido?
Deurcollecte PCI

Eucharistieviering, Ch. Duynstee
Koor: Willibrordkoor

Aswoe. 17 feb
19.30 uur

Gezamenlijke Woord- en 
gebedsviering, H. Egging
Cantor

H. Lucaskerk gesloten

Zo. 21 feb
1e zondag 40-
dagentijd

Eucharistieviering, Ch. Duynstee
Cantor

Woord- en communieviering, 
parochiaan
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Kerkbalans 2021

Ook in 2021 zal de kerk een beroep op u gaan doen om de activiteiten 
van de kerk financieel te blijven ondersteunen.
De actie zal zeker ook in het nieuwe jaar grotendeels als vertrouwd 
terugkomen.
De bekende kerkbalansenvelop met de nodige informatie zal bij u in 
januari bezorgd gaan worden.
Als informatie treft u dan de kerkbalansfolder aan met daarin de 
pastorale boodschap.
Het overzicht van de financiën over
het afgelopen jaar 2020. 
En uiteraard het inschrijfformulier.
Ook zullen wij u vragen om het
inschrijfformulier met uw geldelijke
toezegging in te vullen.

Vanwege de coronacrisis is het nog niet helder hoe het bezorgen 
en ophalen van uw inschrijfformulier kan gebeuren.
Informatie daarover volgt nog.
Onze vraag is of u goede notitie wilt nemen van de inhoud van het 
kerkbalans informatiepakket voor het jaar 2021.
Vanaf deze plaats wil ik u nu al heel erg dankzeggen voor uw 
medewerking, u en zalig Kerstfeest toewensen en vooral een 
gezond 2021.

Namens de werkgroep Ledenadministratie en Kerkbalans 
Jan van Adrichem

Opbrengst collectes La Granja

Namens de schooltjes in La Granja 
heel erg bedankt voor uw gift.

Werkgroep kerkenband La Granja 
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  2 februari       € 118,30
  1 maart          €   98,25
     juli               €   50,00
13 september  €   44,60
  4 oktober       €   79,45
  1 november   €   45,35



Wie neemt het stokje over?

Als u deze oproep leest is het inmiddels 
december 2020. Deze decembermaand is dan
ook de maand waarin het parochiebestuur het 
besluit over de sluiting van één van de twee 
kerken in Vlaardingen zal moeten gaan nemen.
Een zeer moeilijk en emotioneel besluit, hoe dan ook de keuze blijft altijd
zwaar en discutabel.

Voor mij persoonlijk heeft deze besluitvorming, ongeacht welk 
kerkgebouw sluit of open zal blijven ertoe geleid dat ik voor deze nieuwe 
reorganisatie niet meer beschikbaar zal zijn om mede de kar te gaan 
trekken. De komende jaren zal er hard gewerkt moeten worden aan één 
geloofsgemeenschap Willibrord in één kerkgebouw in Vlaardingen.
In de achter ons liggende decennia mocht ik mee werken aan diverse 
veranderingen en reorganisaties binnen de r.-k. geloofsgemeenschap 
Vlaardingen.

Hierbij gaan mijn gedachten terug naar de oprichting van een team 
bestaande uit twee priesters voor de toen aanwezige vier parochies in 
Vlaardingen. Maar ook het opheffen van vier parochies naar één 
parochie, de Willibrord parochie, met daarbij de sluiting van twee 
kerkgebouwen te weten de H. Geestkerk en de H. Willibrorduskerk 
En als laatste het opgaan van de Willibrord deelgemeenschap 
Vlaardingen in de nieuwe parochie De Goede Herder voor Maassluis, 
Vlaardingen en Schiedam.
Met veel emotie kijk ik op al deze activiteiten terug, maar ook blij ten 
aanzien van mijn inzet bij de nieuwbouw van de H. Lucaskerk.
Maar nu is de tijd aangebroken dat ik graag het stokje overdraag aan 
nieuwe mensen met nieuw enthousiasme om van de deelgemeenschap 
Willibrord een hechte geloofsgemeenschap te maken.

Er ontstaan nu twee vacatures: 

Jan van Adrichem
Tel.: 06 39087313 of e-mail: j.adrichem11@kpnplanet.nl
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Coördinator Beheercommissie
en coördinator van de werkgroep Ledenadministratie 

en Kerkbalans.
Wie durft deze uitdaging aan?

Kom eens met mij daarover praten.



Bomen
Onze lessen levensbeschouwing gaan de komende weken over het 
onderwerp “Boom”. Bomen zijn fantastisch om in te klimmen of onder
te schuilen. Bomen zijn indrukwekkend en uitnodigend. Het is niet voor 
niets dat er zoveel verhalen en rituelen zijn waarin bomen een 
belangrijke plek hebben. In de lessen ontdekken we dat met kinderen.  

Levensboom
Er is een heel bekend plaatje van een boom in 
een cirkel, waarbij de takken uitwaaieren tot de 
bovenste rand en de takken uitlopen naar beneden. 
Het wordt de levensboom genoemd, een symbool 
voor het leven zelf. De boom verbindt de hemel 
met de aarde, de lucht met de grond. Het is een 
beeld van verbinding en groei.

Dankbaarheid
Bomen geven zuurstof, vruchten en noten, veel om dankbaar voor te 
zijn. Er is een Joods feest, dat bekend staat als een nieuwjaarsfeest voor
bomen. Mensen bedanken de bomen voor het leven dat ze geven. In de 
Japanse cultuur is de bloesem van de kersenboom een thema dat vaak 
terugkomt. De kersenbloesem bloeit prachtig, maar heel kort. Het staat 
symbool voor de pracht en kwetsbaarheid van het leven. 

Wijsheid
Bomen zijn een bron van en een plek voor wijsheid. Het verhaal dat 
daarvan voor ons misschien het bekendste is, is het verhaal uit Genesis 
waarin Adam en Eva een appel van de boom van Goed en Kwaad eten. 
Het verhaal is op veel manieren uitgelegd, maar het is goed na te voelen
waarom het beeld van zo’n rijzige, oude boom het symbool geworden is 
van wijsheid. Zo mediteerde de Boeddha volgens de overlevering 49 
dagen en nachten onder het rijke bladerdak van een bodhiboom, voordat
hij verlichting bereikte. In een oud Canadees verhaal vertellen Indianen 
elkaar dat bomen en mensen elkaar vroeger konden
verstaan en hun kennis van de wereld met elkaar deelden.

Over een paar weken is het Kerstmis. De boom in school
brengt altijd warmte, gezelligheid en verbondenheid met
zich mee en dat is elk jaar weer een feest. We hopen weer
op inspirerende levenslessen.

School de Hoeksteen
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Belangrijk  voor het bijwonen van een viering

Nog steeds hebben we te maken met een flink aantal 
preventiemaatregelen vanwege het coronavirus.
Gelukkig worden de maatregelen voor het overgrote deel goed in 
acht genomen.
We willen de volgende punten met nadruk onder uw aandacht brengen.

Wilt u een viering bijwonen? Dan wordt u verzocht u op donderdag 
voorafgaand aan te melden.

    • Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl
  Telefonisch: 06-272 45 055
• H. Lucaskerk via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
  Telefonisch: 06-272 45 217

    Dringend advies is om tijdens de viering een mondkapje te dragen.
   
    Hoe graag we ook willen meezingen, navraag bij het RIVM heeft ons 

geleerd dat dit niet mag, ook niet als een mondkapje wordt gedragen.
Hoe jammer ook, maar met nadruk vragen wij u om u hieraan te houden.
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Hoe jammer ook, maar met nadruk vragen wij u om u hieraan te houden.

mailto:reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
mailto:reserveringpax@goedeherderparochie.nl
mailto:reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
mailto:reserveringpax@goedeherderparochie.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: 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
L. Wepster, medewerker pastoraal team

Pastoraal spreekuur: M. Tharsis SVD

Pax Christikerk:
maandag 13.30 – 15.00 uur

H. Lucaskerk:
vrijdag 11.30 – 12.30 uur

Afspraak huisbezoek: tel. 06 29037132

          PASTORAATSGROEP WILLIBRORD:

H. Egging (contactpastor)

M. Tharsis (contactpastor)

Elly Barendregt (duo-coördinator
en catechese)

Agnes Jansen (duo-coördinator)

Wilfried Wong-Loi-Sing (pastoraat)

Jan Barendregt (liturgie en contact scholen
Pax Christi)

Ted van der Geest (diaconie)

Gezina van Bohemen (liturgie H. Lucas)

Anne van der Horst (alg. zaken)

Harry Veugelers (alg. zaken)

Berthe de Leede (alg. zaken)

Marie-Nicole Gregory (alg. zaken)

Pastoraal spreekuur: M. Tharsis SVD

Pax Christiekerk:
maandag 13.30 – 15.00 uur

H. Lucaskerk:
vrijdag 11.30 – 12.30 uur

Afspraak huisbezoek: tel. 06 29037132

mailto:secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
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	Adventsactie Solidaridad
	De adventsperiode is een tijd van hoop en een mooie gelegenheid om je met de hele gemeenschap in te zetten voor een goed doel.
	Solidaridad is enorm dankbaar voor de steun ook van onze Vlaardingse kerken die ze ieder jaar in deze periode mogen ontvangen.
	De kerkenactie van Solidaridad rondom de adventsperiode vorig jaar stond in het teken van eerlijke werkomstandigheden en eerlijk loon in de kledingindustrie. Mede dankzij uw inzet is landelijk €49.348,00 samengebracht om eerlijke en duurzame katoenproductie in Ethiopië mogelijk te maken! 
	Vanuit MOVZWO vragen we u om dit jaar weer mee te doen met de kerkenactie van Solidaridad.
	Het thema is : Duurzame en eerlijke thee uit India.
	Bomen

