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’t Vaartje nr. 31                                               Voorjaar 2021

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

I.‘t Vaartje 31 voor komend voorjaar ligt voor
u. In deze donkere periode lijkt het of we
op een nieuw begin wachten om verder te
kunnen. De bomen en bloemen beginnen
te bloeien alsof ze willen zeggen: houd vol,
de lente komt, het wordt mooier en lichter.
In het midden van dit blad staan de
vieringen voor de komende maanden. Maar veel is nog onzeker.
Parochiebestuur en pastoraal team besloten op 23 januari jl.
om alle vieringen in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis op te
schorten. Op het moment van dit schrijven is nog onduidelijk

wanneer we weer een viering in onze
kerken kunnen bezoeken.
De Vastenactie vraagt ons om in actie te
komen voor onze medemens. U leest erover
op blz. 11 en 12.

We wensen u, ondanks alle beperkingen
een goede vastentijd
en een mooi Paasfeest.

Redactieadres ‘t Vaartje: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Het volgende Vaartje verschijnt rond 11 juni 2021.
Kopij inleveren bij het secretariaat kan tot 20 mei 2021.



Keuzeproces rondom onze kerken in Vlaardingen

Sinds enkele jaren zijn we op weg naar één kerk als centrum voor leren, 
vieren en dienen van de Vlaardingse deelgemeenschap Willibrord. 
Het is een pijnlijk proces, omdat dit ook betekent dat één van beide 
kerken, de H. Lucaskerk of de Pax Christikerk, gesloten zal gaan 
worden. Maar het is wel een noodzakelijke keuze, omdat wij als 
kerkgemeenschap kwetsbaar worden.
Er is een afnemend aantal vrijwilligers die de kerken gaande houdt, de 
inkomsten lopen terug en er zijn minder kerkgangers en op termijn ook 
minder pastores.

Ruim twee jaar geleden hebben
parochiebestuur en pastoraal team
het besluit opgeschort om uitsluitend
de H. Lucaskerk open te houden.
Er was meer tijd nodig om te bouwen
aan één gemeenschap,
zodat het besluit om samen naar één
kerk te gaan ook breed gedragen
kan worden.
In de afgelopen twee jaar (de laatste tijd helaas gehinderd door corona) 
zijn drie commissies aan de slag gegaan om te werken aan één vitale 
Vlaardingse Willibrord-deelgemeenschap.
Eind 2018 is afgesproken dat in december 2020 alsnog een besluit 
genomen zal worden om één van beide kerken te sluiten. 

In de afgelopen maanden is veel informatie verzameld die een basis kan
vormen om deze moeilijke keuze te kunnen maken. Daarbij hebben wij 
de reacties van de drie commissies, de Pastoraatgroep en de 
Beheercommissie op het concept pastoraal beleidsplan meegenomen.

In het keuzeproces in Vlaardingen spelen belangrijke aspecten
een rol:

 Wat gebeurt er aan pastoraat, catechese, liturgie en diaconie in de 
Vlaardingse Willibrord-deelgemeenschap?

 Wat gebeurt er voor de verschillende leeftijdsgroepen? 
 Wat is de stand van zaken met betrekking tot de onderlinge 

samenwerking vanuit beide kerken? 
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 Hoe verschillen de gemeenschappen rond beide kerken van elkaar? 
Wat zijn de overeenkomsten? In hoeverre is er al sprake van één 
Vlaardingse geloofsgemeenschap?

 Hoe staat het met beide gebouwen? Wat zijn de mogelijkheden om 
deze door de parochie te gebruiken, nu en in de toekomst? En wat zijn
de mogelijkheden voor herbestemming als een kerk is gesloten?

Alle aspecten vormen samen 17 onderwerpen met 32 bijlagen. Het 
samenstellen van dit dossier is een taak die door het pastoraal team en 
het parochiebestuur zorgvuldig wordt uitgevoerd.
 
Op dit moment ontbreekt nog een deel van de informatie over de beide 
gebouwen. Het gaat met name om een taxatie, een eerste rapportage 
over de mogelijkheden van herbestemming van de gebouwen en de 
visie van de gemeente Vlaardingen daarop. De gemeente Vlaardingen 
geeft aan meer tijd nodig te hebben dan gedacht en verwacht half 
februari de visie met het parochiebestuur te kunnen bespreken. In de 
tussentijd verwachten we ook de andere nog ontbrekende documenten 
over beide kerkgebouwen te ontvangen. 

Als alle informatie is ontvangen zullen parochiebestuur en pastoraal 
team met elkaar in gesprek gaan om de keuze te maken.
Zodra een besluit genomen is zal dat aan de bisschop worden 
voorgelegd en daarna wordt dit zo breed mogelijk in de parochie 
bekend gemaakt.
                                                                 
Met vriendelijke groet,
Clemens Lammers 
Secretaris parochiebestuur

Stiltecentrum De Driepas in de toren
van de H. Lucaskerk op de
Hoogstraat geeft dagelijks ruimte om 
met het brengen van een bloem of
het aansteken van een kaarsje stil te
staan bij de vele slachtoffers van 
corona.  Bezoekers vinden daar de
meest recente getallen van
geregistreerde besmettingen en het
aantal overledenen in Vlaardingen.
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Van de Pastoraatgroep

Beste parochianen,

Bijna een jaar leven wij met de dreiging van de coronapandemie.
Naast de dreiging van besmetting met het coronavirus moeten wij ons 
ook aan beperkende maatregelen houden, zoals de avondklok. Voor de 
één vanzelfsprekend, voor de ander een reden tot protest.

Afgelopen jaar waren onze kerken een aantal maanden gesloten. Vanaf 
juli tot begin januari konden wij samen vieren met een beperkt aantal 
personen. De vooruitzichten van een nieuwe golf zijn reëel en daarom 
zijn onze kerken helaas weer gesloten. De Pastoraatgroep en diverse 
werkgroepen vergaderen nu digitaal, want ook wij/zij mogen niet fysiek 
bij elkaar komen. Via het YouTube kanaal (parochie De Goede Herder) 
of via de televisie kunt u gelukkig wel een (eucharistie)viering volgen.  

Gelukkig is er een lichtpuntje aan de horizon. Het vaccineren is 
begonnen en laten we erop vertrouwen dat wij over een aantal maanden
ons gewone leventje weer kunnen oppakken. 

Na wikken en wegen heeft Gezina van Bohemen besloten om per 
1 januari jl. haar vrijwilligerstaken binnen onze deelgemeenschap te 
beëindigen. In december hebben wij haar na de woord- en 
communieviering, waarin zij voorging, in het zonnetje gezet. Gezina, wij 
willen je nogmaals hartelijk danken voor alles wat je in al die jaren voor 
onze deelgemeenschap hebt gedaan. 

Met hartelijke groeten en alle goeds,

Agnes Jansen en Elly Barendregt
Coördinatoren Pastoraatgroep

Opbrengst collectes La Granja

Namens de schooltjes in La Granja 
bedankt voor uw gift.

Werkgroep kerkenband La Granja 
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  13 december €     7,00

  17 januari      €   31,70
    



Nieuws uit La Granja

De feestdagen zijn weer achter de rug op het moment dat ik dit stukje 
schrijf. Vreemde dagen die voor velen van ons anders zijn verlopen dan 
andere jaren, doordat het coronavirus nog steeds onder ons is. Zo ook 
natuurlijk op de Filipijnen. De leerkrachten doen, net als hier, enorm hun 
best om van het onderwijs nog iets te maken.

Met de beperkte middelen die zij hebben is dat natuurlijk een stuk 
lastiger dan hier. Ze hebben gevraagd of wij hen konden ondersteunen 
bij de aanschaf van een computer zodat het makkelijker is om 
lesmateriaal te vermenigvuldigen en vooral te maken. 

Daar hebben wij gehoor aan gegeven en we zijn daarin ondersteund 
door een gift vanuit de leden van een zangkoor. Dat was een verrassing.
U zult begrijpen dat, doordat er door corona een beperkt aantal mensen 
in de kerk wordt toegelaten, de collectes voor La Granja enorm terug 
gelopen zijn. Met kerst hebben wij alle leerkrachten een persoonlijke 
kerstgroet gestuurd met daarin een kerstgratificatie. De leerkrachten 
waren enorm blij met dit gebaar en we kregen daarop een aantal foto’s 
toegestuurd waarop we een blije groep leerkrachten zien.

Fijn dat we, in deze moeilijke tijd, toch iets voor hen kunnen betekenen. 
Ik wens u allen, ook namens onze vrienden in La Granja een beter 2021 
en laten we hopen dat de contacten met de mensen om ons heen en ver
weg op korte termijn weer wat hechter aangehaald kunnen worden.

Namens de kerkenbandgroep Filipijnen
Jolanda Mooren
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Actie kerkbalans 2021 

Zoals het jaar 2020 eindigde zo is het nieuwe jaar 2021 op dezelfde 
zorgelijke manier begonnen.
Alle beperkingen door het coronavirus van vorig jaar zijn dit jaar alleen 
maar toegenomen.
Dat had ook invloed op de start van onze actie Kerkbalans 2021.
Het thema van de actie Kerkbalans 2021 is:      

Voor velen van u was de actie Kerkbalans in januari een moment om 
met de contactpersoon in uw wijk even een ontmoeting te hebben, soms 
met een praatje, maar zeker ook een moment van herkenning.
Maar omdat bij de werkgroep het welzijn van u en onze contactpersonen
hoog in het vaandel staat, heeft dit ertoe geleid dat het persoonlijk 
contact dit keer moest worden vermeden. 
Daarom ontving u de kerkbalansenvelop 2021 in de brievenbus en wij 
vroegen aan u om het inschrijfformulier zelf terug te brengen bij één van 
de kerken. Ook was er een mogelijkheid om het inschrijfformulier digitaal
te ontvangen. 

Terwijl ik dit schrijf is de actie Kerkbalans zijn tweede week ingegaan. 
En als de voortekenen ons niet bedriegen mogen wij over het resultaat 
van de actie Kerkbalans hoopvol gestemd zijn. 
Er zijn al aardig wat reacties retour ontvangen. 
Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest om uw formulier te 
retourneren, dan hoop ik dat dit stukje helpt, u eraan te herinneren.
Is het voor u moeilijk om zelf de retourenvelop bij de kerk te bezorgen of 
op te sturen, laat het dan even weten bij het secretariaat (zie voor 
openingstijden en telefoonnummers de achterzijde van dit
Vaartje). Wij zorgen er dan voor dat de envelop bij u wordt opgehaald.

Namens de werkgroep Ledenadministratie en Kerkbalans 
Jan van Adrichem.
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Vacatures

In het vorige ‘t Vaartje nr. 30 winter 2020/2021 heb ik een artikel 
geschreven over twee vacatures die ontstaan in de deelgemeenschap 
Willibrord.
Namelijk bij de Beheercommissie en de werkgroep Ledenadministratie 
en Kerkbalans.
Ik verwachtte niet dat mijn telefoon roodgloeiend zou staan, maar erg
teleurstellend is het wel dat er helemaal niet is gereageerd.
Inmiddels is er nog een derde vacature. De Beheercommissie zoekt voor
de deelgemeenschap Willibrord een financieel beheerder. 
Nog even op een rijtje. De vacatures zijn dus:
  

Coördinator Beheercommissie

Coördinator werkgroep Ledenadministratie en Kerkbalans

Financieel beheerder deelgemeenschap Willibrord

Wat ik nu aan u wil vragen is het volgende: misschien weet u iemand
in uw omgeving of kennissenkring, die geschikt zou zijn en wellicht ook 
bereid is om een van deze taken op zich te nemen.
Als dat zo is, wilt u mij dan met deze persoon in contact brengen zodat ik
dan met haar/hem van gedachten kan wisselen wat deze taken precies 
inhouden.

Jan van Adrichem
Telefoon 010- 4349038 mobiel 06 -39087313 
E-mail j.adrichem11@kpnplanet.nl. 
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(op verzoek van mozwo Vlaardingen speciaal vertaald door  Guus Prevoo)

Versie: 31-01-2021 (Dit rooster is onder voorbehoud)

Pax Christikerk
11.00 uur, tenzij anders

aangegeven

H. Lucaskerk
9.30 uur, tenzij anders

aangegeven

Zondag 
21 februari
1e zondag 40-
dagentijd

Eucharistieviering, Ch. Duynstee
Cantor

Woord- en communieviering, 
parochiaan
Cantor

Zondag 
28 februari
2e zondag 40-
dagentijd

Woord- en communieviering, 3D
Cantor

Eucharistieviering, H. Egging
Koor: Willibrordkoor

Woensdag 
3 maart
14.00 uur

Eucharistieviering, M. Tharsis

Zondag 7 maart
3e zondag 40-
dagentijd

Eucharistieviering, H. Egging
Koor: Liriko
Deurcollecte La Granja

Eucharistieviering, M. Tharsis
Cantor

Zondag 
14 maart
4e zondag 40-
dagentijd

Eucharistieviering, H. Egging
Gezinsviering met koor Okido

Eucharistieviering, Ch. Duynstee
Willibrordkoor

Woensdag 
17 maart
14.00 uur

Eucharistieviering, H. Egging 

Zondag 
21 maart
5e zondag 40-
dagentijd

Woord- en communieviering, 3D
Cantor
Themaviering met deurcollecte 
Vastenactie

Woord- en communieviering, 
parochiaan
Cantor
Deurcollecte Vastenactie

Zondag 
28 maart
Palmzondag

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

Eucharistieviering, H. Egging
Willibrordkoor

Maandag 
29 maart
19.30 uur

Boeteviering, A. Kunnekkadan
Cantor 

H. Lucaskerk gesloten

Donderdag 
1 april
Witte 
donderdag

19.30 uur, Pax Christikerk gesloten 19.30 uur, Witte donderdagviering, 
M. Tharsis
Willibrordkoor
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Vieringenrooster (vervolg)  

Pax Christikerk
11.00 uur, tenzij anders

aangegeven

H. Lucaskerk
9.30 uur, tenzij anders

aangegeven

Vrijdag 
2 april
Goede Vrijdag

15.00 uur, kruiswegviering, 3D
Liriko

19.30 uur, Pax Christikerk gesloten 

15.00 uur, kruiswegviering, parochiaan

19.30 uur, Goede Vrijdagviering, 
M. Tharsis
Cantor

Zaterdag 
3 april
Paaswake/stille 
zaterdag

18.00 uur, kinderwebpaasviering voor
de gehele parochie met Okido, 
L. Meijer?
en/of?
Viering (wordt nog nader ingevuld)

Deurcollecte: Henk Erdhuizen, 
Bolivia

21.30 uur, Paaswakeviering, 
M. Tharsis
Willibrordkoor
Deurcollecte: Henk Erdhuizen, 
Bolivia

Zondag 
4 april
Pasen

Eucharistieviering, M. Tharsis
Impuls
Deurcollecte: Henk Erdhuizen, 
Bolivia

Eucharistieviering, Ch. Duynstee
Willibrordkoor
Deurcollecte: Henk Erdhuizen, 
Bolivia

Woensdag 
7 april
14.00 uur

Eucharistieviering

Zondag 11 april Woord- en communieviering, 3D
Cantor

Eucharistieviering, H. Egging
Willibrordkoor

Zondag 18 april Eucharistieviering, M. Tharsis
Cantor
Deurcollecte: La Granja

Eucharistieviering, Ch. Duynstee
Cantor
Deurcollecte: La Granja

Woensdag 
21 april
14.00 uur

Eucharistieviering

Zondag 
25 april

Eucharistieviering, H. Egging
Cantor
Deurcollecte: Roepingenzondag

Eucharistieviering, A. Kunnekkadan
Willibrordkoor
Deurcollecte: Roepingenzondag

Zondag 
2 mei

Eucharistieviering, M. Tharsis
Liriko
Deurcollecte La Granja

Eucharistieviering, H. Egging
Cantor

Woensdag 
5 mei
14.00 uur

Eucharistieviering

9



Vieringenrooster (vervolg)  

Pax Christikerk
11.00 uur, tenzij anders

aangegeven

H. Lucaskerk
9.30 uur, tenzij anders

aangegeven

Zondag 
9 mei

Eucharistieviering, A. Kunnekkadan
Cantor

Woord- en communieviering, 
parochiaan
Willibrordkoor

Donderdag 
13 mei
Hemelvaarts-
dag

Pax Christikerk gesloten 10.30 uur, gezamenlijke 
Hemelvaartviering, H. Egging
Willibrordkoor

Zondag 
16 mei

Eucharistieviering, H. Egging
Cantor
Kerkcollecte: Ned. Missionarissen

Eucharistieviering, H. Egging
Cantor
Kerkcollecte: Ned. Missionarissen

Woensdag 
19 mei
14.00 uur

Eucharistieviering

Zondag 
23 mei
Pinksteren

10.30 uur, eucharistieviering,
H. Egging
Gezamenlijke pinksterviering, 
Willibrordkoor
deurcollecte Pinksteractie (Missie en 
Diaconie)

H. Lucaskerk gesloten

Zondag 30 mei Woord- en communieviering, 3D
Impuls

Eucharistieviering, Ch. Duynstee
Cantor

Woensdag 
2 juni
14.00 uur

Eucharistieviering

Zondag 
6 juni

Eucharistieviering, H. Egging
Liriko
Deurcollecte La Granja

Eucharistieviering, H. Egging
Cantor
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Als de vieringen weer bijgewoond kunnen worden, 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.
Meezingen is helaas niet toegestaan.

mailto:reserveringpax@goedeherderparochie.nl
mailto:reserveringlucas@goedeherderparochie.nl


      40 dagentijd 17 feb – 3 april 2021

Ook dit jaar 2021 staat de Vastenactie op voor
mensen die het minder hebben.
Om ruimte te bieden aan mensen die onderdak zoeken.
Om mensen niet in de kou te laten staan
Om mensen met honger te eten te geven
Om mensen nieuwe kansen, een nieuw leven te geven 
Om op te staan voor een ander, om er voor de ander te zijn.

Dit alles geïnspireerd op de “zeven werken van barmhartigheid”.
Leest u in alle rust het gedicht op blz. 12 van Menno v.d. Beek of kijk op:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/
kom-in-actie-campagnes-40dagentijd/
Een uitgebreid artikel over de Vastenactie staat ook in het blad 
Kerk aan de Waterweg.

De parochie bezorgt met Kerk aan de Waterweg en ’t Vaartje 
in Vlaardingen ruim 750 spaardoosjes, ook bij u. 
Geef het spaarpotje van Kerk in Actie een mooie
plek op uw tafel.
Laat “de ander” op vastendagen uw welkome gast
aan tafel zijn. 
Deel van harte en geef a.u.b. royaal.

We hopen op een mooi resultaat. 
“We zijn een grote wereldwijde familie. En nu in coronatijd: Ik smeek 
iedereen: geef licht, geef hoop. De meest kwetsbaren moeten de eersten
zijn“, aldus paus Franciscus. 

Kom in actie om er voor de ander te zijn.
We geven in Schiedam, Vlaardingen en
Maassluis met uw bijdragen ook dichtbij
aan Vluchtelingenwerk.
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    Lever het gevulde spaarpotje in óf leeg het en
   maak uw bijdrage voor de ander over naar rekening
                        NL04 INGB 0000 0233 25
   t.n.v. Vastenactie Schiedam, Vlaardingen, Maassluis te Vlaardingen.  

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kom-in-actie-campagnes-40dagentijd/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kom-in-actie-campagnes-40dagentijd/


De zeven werken van barmhartigheid
De hongerige voeden, de dorstige laven, de naakte kleden,
de vreemdeling herbergen, de zieke verzorgen, de gevangene
bezoeken, de dode begraven: in zeven kwatrijnen, met een coda.

Hij hing op straat rond. Ik had geen idee
wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee
en bij het eten kwam hij langzaam los
en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten.

Vooral bij een paar glazen mooie wijn:
toen hij een aantal diepe dingen zei
vielen alle gesprekken op hun plaats
en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk.

Ik wilde iets terugdoen en ik had een jas
die ik niet nodig had en die hem iets te groot was,
maar ik heb aangedrongen en hij was zo vriendelijk
om net te doen alsof het ding hem paste.

En het werd laat. Ik zei, blijf hier logeren,
en neem de tijd met ons. We kijken morgen weer
met nieuwe ogen naar alle verhalen:
er valt nog zoveel van elkaar te leren.

Hij had het zwaar. Wat stuk was, greep hem aan:
hij is er vrijwel helemaal aan onderdoor gegaan,
geen ziekte is hem onbekend gebleven
maar wat wij voor hem konden doen, dat is gedaan.

Zijn hart was vast te groot, want de regering,
het geld, de macht en andere groeperingen
hebben hem opgepakt en ergens opgesloten
waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen.

En toen we later weer iets van hem hoorden
toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord;
wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen
en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor.

En later kwam er een bericht, via de tuinman, dacht ik,
dat iemand zei, doe dit voor iedereen - doe het voor mij.
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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)

vacant (liturgie H. Lucas)

Anne van der Horst (alg. zaken)

Harry Veugelers (alg. zaken)

Berthe de Leede (alg. zaken)

Marie-Nicole Gregory (alg. zaken)

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.

  

   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

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

Pax Christikerk 1e en 3e woensdag 14.00 uur eucharistieviering

Ziekenbezoek, ontvangen H.Communie: Autodienst voor vervoer naar de kerk:
H.Lucas: J. Kroeze      tel. 435 0747 Pax Christikerk: Secretariaat  tel.  474 1790

mailto:secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
mailto:secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
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