Vlaardingen, 29-04-2021
Beste parochianen,
Vorige maand heeft het pastoraal team besloten zo mogelijk per 24 maart de publieke
vieringen in onze parochie te hervatten.
Voorwaarde was wel dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn voor zowel de
uitvoering van het corona-protocol als voor de viering zelf.
Na een peiling hebben wij toen helaas moeten constateren dat heropening van de
Vlaardingse kerken nog niet mogelijk was.
In de afgelopen periode is regelmatig nadrukkelijk de wens geuit om de publieke
vieringen ook in Vlaardingen weer te hervatten.
In de pastoraatgroep hebben wij op 13 april besloten onze kerken met ingang van
Hemelvaartsdag (13 mei) weer te openen, tenzij de persconferentie van het kabinet op 20
april aanleiding zou geven tot bezwaren hiertegen.
De viering met Hemelvaartsdag is een gezamenlijk viering van beide
geloofsgemeenschappen en wordt gehouden in de Lucaskerk, aanvang van de
viering is 10.30 uur.
Met ingang van zondag 16 mei zullen beide kerken weer geopend zijn.
In tegenstelling tot hetgeen in Kerk aan de Waterweg is vermeld, zijn met Pinksteren
beide kerken geopend. De aanvangstijd is zoals op andere zondagen:
H. Lucaskerk: 9.30 uur, Pax Christikerk: 11.00 uur.
Het aantal beschikbare plaatsen per kerk is voor beide kerken nog steeds 30 personen.
Om te vermijden dat de beschikbare plaatsen al bezet zijn en u dus niet toegelaten kunt
worden, handhaven we het reserveringssysteem.
Heeft u bevestiging van uw reservering ontvangen, dan bent u zeker van uw plaats.
Voor de gezamenlijke viering in de H. Lucaskerk op Hemelvaart moet u reserveren. Dat is
mogelijk op maandag 10 en dinsdag 11 mei van 9.00 tot 15.00 uur via:
telefoonnummer 06 272 45 217 of via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
Wilt u zondag 16 mei naar de H. Lucaskerk of naar de Pax Christikerk dan kunt u dat
gelijktijdig met uw reservering voor Hemelvaart doorgeven, met de vermelding in welke
kerk u zondag 16 mei de viering wilt bijwonen.
Voor de zondagen vanaf 23 mei moet u reserveren:
Donderdag voorafgaand aan de betreffende zondag, telefonisch van 10.00-15.00 uur of
per e-mail van 10.00-20.00 uur.
 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
Het verheugt ons dat de kerken weer zullen openen en we u weer kunnen ontmoeten.
Met vriendelijke groet, een goede voorbereiding op de Hemelvaart en Pinksteren, en veel
sterkte in deze bewogen tijd,
de coördinatoren Agnes Jansen en Elly Barendregt,
de contactpastores Melvin Tharsis en Henri Egging.

