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’t Vaartje nr. 33                                                   Najaar 2021

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

I.Hierbij ‘t Vaartje 33 voor het najaar van 2021.
Na de “Hollandse” zomer en de lange periode met de nodige 
coronamaatregelen gaan de werkgroepen, koren en vrijwilligers 
langzaamaan en voorzichtig weer van start.
We kijken weer vooruit.
Er is al wat meer mogelijk om elkaar te ontmoeten.
U leest daarover op blz. 4. Er wordt hard gewerkt aan de 
toekomst van onze deelgemeenschap Willibrord.
Een uitnodiging voor de hoorzitting over de voorgenomen 
kerksluiting staat op blz. 3. Veel leesplezier met dit Vaartje.

 

Redactieadres ‘t Vaartje: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Het volgende Vaartje verschijnt rond 3 december 2021.
Kopij inleveren bij het secretariaat kan tot 11 november 2021.



Van de Pastoraatgroep

Beste parochianen,

Ruim een jaar leven we met de gevolgen van de coronapandemie. 
Gelukkig zijn er steeds meer personen gevaccineerd en zijn er veel 
maatregelen versoepeld. Toch zullen we de komende tijd alert moeten 
blijven. Na de zondagse vieringen ontmoeten we elkaar al weer een 
tijdje. Het praatje bij de koffie hadden velen gemist. In de zomer-
maanden vierden we gezamenlijk en ontmoetten we elkaar eerst in de 
Pax Christikerk (juli) en daarna in de H. Lucaskerk (augustus). 
Fijn om te zien dat Noord en Zuid in gesprek gingen met elkaar. Veel
vrijwilligers hadden hun best gedaan om iets extra’s te organiseren zoals
een hapje en drankje en muzikale momenten. Mede namens u, veel 
dank aan deze vrijwilligers om de gemeenschapszin te bevorderen.

In de H. Lucaskerk is op 11 augustus gestart met een koffieochtend. 
De deur staat wagenwijd voor u open. Bent u al geweest? 
Ook in de Pax Christikerk gaat op donderdag de koffieochtend weer van 
start. Ook na de viering op woensdag is er tijd voor koffie en ontmoeting.
In beide kerken komen er zo momenten om elkaar ook gedurende de 
week te ontmoeten. Lees voor meer informatie over de dagen en tijden 
het stukje van Taco van der Meer en José Smeele, op blz. 4 in dit blad.

Op maandag 20 september a.s. is in de H. Lucaskerk de hoorzitting 
over het voorgenomen besluit om dit kerkgebouw aan de eredienst te 
onttrekken. Via de diverse communicatiekanalen houden wij (en het 
Parochiebestuur) u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Voor de werkgroepen start het nieuwe werkjaar. Wij wensen hen veel 
wijsheid en succes toe. Mocht u een werkgroep willen versterken, 
schroom niet en neem contact op met een van de werkgroepleden. 
In het bijzonder willen we de startavond van het nieuwe seizoen 
geloofsverdieping bij u aanbevelen. ‘Gaan door de leegte’ is de titel van 
de avond waar Frank Kazenbroot ons meeneemt in zijn verhaal over de 
leegte en de twijfel in zijn geloofsleven. Een verhaal waar we, denken 
we, ons van tijd tot tijd in herkennen. 
In Kerk aan de Waterweg en t.z.t. in het Willibrord Actueel leest u meer.

Met hartelijke groeten en alle goeds, 
Agnes Jansen en Elly Barendregt, 
Coördinatoren Pastoraatgroep 
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Uitnodiging voor een hoorzitting

Op maandagavond 20 september om 
19.30 uur, is er voor de
parochianen van de H. Lucaskerk een
hoorzitting in deze kerk over het
voornemen om de H. Lucas te sluiten
en aan de eredienst te onttrekken, mits
de kerk verkocht kan worden voor een
redelijke bedrag.
Namens de bisschop zijn vicaris-
generaal mgr. A.J. van Deelen,
algemeen econoom J.C.G.M. Bakker
en ambtelijk secretaris
mw. drs. A.M.C.B. de Jong aanwezig.

Het parochiebestuur licht het proces toe wat heeft geleid
tot het voorgenomen besluit en vicaris-
generaal van Deelen plaatst dit in het 
bredere perspectief van het 
kerkgebouwenvraagstuk
van het bisdom Rotterdam.
Tenslotte licht algemeen econoom Bakker 
de canonieke procedure toe.
Na de pauze is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen.
Van de avond wordt een verslag gemaakt, 

dat aan het dossier zal worden toegevoegd.

Na deze hoorzitting en na het horen van de Priesterraad kan
de bisschop een definitief besluit nemen.
In Kerk aan de Waterweg is een uitgebreid stuk opgenomen.
In Willibrord Actueel kunt u steeds de laatste ontwikkelingen
vinden en informatie over eventuele coronamaatregelen als
u deze bijeenkomst wilt bijwonen (bijvoorbeeld aanmelding en
registratieplicht).

Clemens Lammers,
Secretaris Parochiebestuur
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Koffie en ontmoeting en momenten in de kerk

Corona is ruim anderhalf jaar spelbreker geweest. We hielden afstand, 
bleven thuis en beperkten ons contact tot het sturen van kaartjes en 
digitaal contact. Gelukkig wordt met het oplopen van het aantal 
vaccinaties steeds meer ruimte gewonnen en zie je op zonnige dagen 
steeds meer mensen uit hun huizen komen en een “terrasje pikken”. 
In de kerk is ook steeds meer mogelijk. Er mag misschien nog niet 
worden meegezongen, we zitten nog wat verder van elkaar af en de 
communie wordt coronaproof aan ons uitgereikt, maar langzaamaan 
krijgen we ook hier meer vrijheid. Niet in de laatste plaats de 
gelegenheid om weer na de viering samen koffie te drinken. En hier 
wordt goed gebruik van gemaakt. Veel kerkgangers blijven “plakken” na 
de vieringen voor koffie en de ontmoeting.

Dit ontmoeten willen we niet alleen beperken tot de zondag. In de beide 
Vlaardingse kerken bestaat sinds kort de mogelijkheid om elkaar ook 
doordeweeks te zien. Op verschillende dagen kunnen we elkaar 
tegenkomen rond een kopje koffie. Misschien om even tot rust te komen,
een praatje te maken, als uitvalsbasis om samen naar de markt te gaan, 
aan de georganiseerde activiteiten deel te nemen of gewoon om een 
bakkie leut/troost tot je te nemen. We hopen velen van u daar te 
ontmoeten.

In de H. Lucaskerk kan dit op woensdag van 10 tot 12 uur op:
8 september, 22 september, 13 oktober en op 27 oktober.

In de Pax Christikerk kan dit op de donderdagen:
9 september,14 oktober, 11 november en 9 december.
Steeds van 10.00-12.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur)

In de Pax Christikerk zal er na de doordeweekse eucharistieviering op 
de 1e en 3e woensdag van de maand ook gelegenheid zijn elkaar te 
ontmoeten bij een kopje koffie of thee.
De viering begint om 14.00 uur,
aansluitend koffie/thee en ontmoeting.
Deze data zijn: 
15 september, 6 en 20 oktober, 3 en 17
november, 1 en 15 december.

Komt u ook?  Van harte welkom.
Taco v.d. Meer, José Smeele
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Nieuws uit La Granja in coronatijd
 

De zomertijd is wellicht anders verlopen dan andere jaren, niet in de 
minste plaats door het natte weer, met wat tegenvallende temperaturen. 
En natuurlijk is het coronavirus nog altijd een reden om het wat dichter 
bij huis te zoeken. Ook voor de mensen op de Filipijnen is het leven 
drastisch veranderd. Corona bemoeilijkt het geven van onderwijs.

Van Danilo kregen wij een mail waarin zij vertelt hoe ze
daar met de beperkte middelen toch proberen het
onderwijs vorm te geven tijdens deze pandemie. Door
middel van het modulaire onderwijssysteem en zo vaak
mogelijk per telefoon de ouders erbij te betrekken
probeert men het schooljaar vorm te geven. Met hulp
van onze parochie is een computer aangeschaft zodat
het makkelijker wordt lesstof te vermenigvuldigen en uit
te printen om rond te brengen aan de kinderen thuis. 

Een zin trof mij in haar mail waarin ze zegt: “met eenheid en 
doorzettingsvermogen overwinnen we met elkaar de uitdagingen die we 
tegenkomen.” Daar kunnen wij wat van leren. De overheid hier 
ondersteunt scholen en bedrijven tijdens deze coronatijd en het 
inentingsprogramma draait op volle toeren. We vinden het haast 
vanzelfsprekend dat dat gebeurt, terwijl op sociale media gemopperd 
wordt door voor- en tegenstanders van de vaccins.

In landen als de Filipijnen zijn dat soort voorzieningen niet 
vanzelfsprekend en gaat men uit van het vertrouwen op God en elkaar 
om in eenheid dit te overwinnen. Dan kijk ik mezelf wel eens aan in de 
spiegel en vraag me af of ik dat vertrouwen heb. Wel weet ik dat we, dat 
zeker in onze huidige tijd, nodig hebben: eenheid!
Namens de schooltjes wil ik u bedanken voor uw giften in de 
collecteschaal de afgelopen maanden. Het heeft hen geholpen om het 
onderwijs in deze moeilijke tijd gestalte te geven.

Namens de kerkenbandgroep,
Jolanda Mooren
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De collectes hebben de volgende bedragen opgebracht:

6 juni  €  67,68 en 4 juli  € 119,65



(op verzoek van mozwo Vlaardingen speciaal vertaald door  Guus Prevoo)
Versie: 21-08-2021 

Pax Christikerk
11.00 uur, tenzij anders

aangegeven

H. Lucaskerk
9.30 uur, tenzij anders

aangegeven

Zondag 
19 september

Woord- en communieviering, 3D
Cantor
deurcollecte Vredesweek Pax, Utrecht

10.00 uur, oecumenische viering in de 
Bethelkerk, voorgangers: H. Egging en
G. Fröberg,
Koor Bethelkerk
deurcollecte Vredesweek Pax, Utrecht

Zondag 
26 september

10.30 uur, oecumenische viering in 
Kerkcentrum Holy
Voorgangers: L. Meijer en 
W. Barendrecht
Impuls

Eucharistieviering H. Egging
Willibrordkoor

Zondag 
3 oktober

Eucharistieviering C. Duynstee
Koor: Liriko
Deurcollecte La Granja

Eucharistieviering M. Tharsis
Cantor
Deurcollecte Diaconie in eigen stad

Woensdag 
6 oktober 
14.00 uur

Eucharistieviering M. Tharsis

Zondag 
10 oktober

Eucharistieviering M. Tharsis
Cantor
Deurcollecte Diaconie in eigen stad

Woord- en communieviering 
parochiaan
Willibrordkoor

Zondag 
17 oktober

Eucharistieviering C. Duynstee
Cantor

Woord- en communieviering L. Meijer
Cantor

Woensdag 
20 oktober
14.00 uur

Eucharistieviering H. Egging

Zondag 
24 oktober

Woord- en communieviering 3D
Cantor
Kerkcollecte Wereldmissiedag

Eucharistieviering A. Kunnekkadan
Willibrordkoor
Kerkcollecte Wereldmissiedag

Zondag 
31 oktober

Eucharistieviering H. Egging
Impuls

Eucharistieviering H. Egging
Cantor

Dinsdag 
2 november
Allerzielen, 
19.30 uur

Gezamenlijke Allerzielenviering in de
H. Lucaskerk 
Pax Christikerk gesloten

Gezamenlijke Allerzielenviering
Woord- en gebedsdienst H. Egging
Willibrordkoor

Woensdag 
3 november
14.00 uur

Eucharistieviering M. Tharsis
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Vieringenrooster dg Willibrord 19-09-’21 t/m 05-12-’21



Vieringenrooster (vervolg)  

Pax Christikerk
11.00 uur, tenzij anders

aangegeven

H. Lucaskerk
9.30 uur, tenzij anders

aangegeven

Zondag 
7 november
Willibrord-
zondag 
10.30 uur

Gezamenlijk Patroonsfeest
Eucharistieviering H. Egging, 
M.m.v. diverse koren
Deurcollecte Willibrordzondag
KWD/10+

Gezamenlijk Patroonsfeest in de Pax 
Christikerk
H. Lucaskerk gesloten

Zondag 
14 november

Anders-dan-anders viering, 3D
M.m.v. Combo

Eucharistieviering M. Tharsis
Cantor
14.00 uur, 1e H. Communieviering
M. Tharsis

Woensdag 
17 november
14.00 uur

Eucharistieviering H. Egging

Zondag 
21 november
Christus 
Koning

Eucharistieviering H. Egging
Impuls
Deurcollecte Nationale Jongeren

Woord- en communieviering 
parochiaan
Cantor
Deurcollecte Nationale Jongeren

Zondag 
28 november
1e zondag van 
de Advent

Woord- en communieviering
L. Meijer
Cantor
KWD/10+

Eucharistieviering C. Duynstee
Willibrordkoor

Woensdag 
1 december
14.00 uur

Eucharistieviering H. Egging

Zondag 
5 december
2e zondag van 
de Advent

Eucharistieviering M. Tharsis
Koor: Liriko
Themaviering Solidaridad met 
deurcollecte
KWD/10+

Woord- en communieviering 
parochiaan
Cantor
Themaviering Solidaridad met 
deurcollecte
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De kerken zijn open voor vieringen.
Het bijwonen van een viering kan, (tot nader bericht), wanneer u vooraf
een plaats reserveert. Dit kan op donderdag voor de viering.

Pax Christikerk: reserveringpax@goedeherderparochie.nl
Telefoon: 06 272 45 055 

H. Lucaskerk: reserveringlucas@goedeherderparochie.nl 
Telefoon: 06 272 45 217



Kracht
De lessen van Hemel en Aarde gaan de eerste weken na de vakantie 
over kracht. Kracht is een mooie en belangrijke levensbron. Je kunt 
kracht in jezelf ervaren. Het zorgt ervoor dat je je niet uit het veld laat 
slaan, dat je overeind blijft, ook als het tegenzit. Maar kracht kan ook iets
van buiten zijn, van de natuur of van anderen, iets dat op je af komt en je
helpt, of waar je je tegen moet weren.

Mooie lessen
Dit keer is er in de onderbouw een les met de titel ‘Zeg me je naam’. 
Leerlingen ervaren daarin hoe krachtig het is als iemand je bij je naam 
noemt. Het noemen van een naam heeft bijna altijd veel zeggingskracht. 
Het is ook een oud motief in verhalen, denk maar eens aan een sprookje
als Repelsteeltje. In de middenbouw is er een mooie doeles over 
daadkracht, die goed past bij de energie van veel leerlingen van die 
leeftijd. Gewoon maar doen, gewoon maar beginnen, daar schuilt veel 
kracht in. In de bovenbouw is een sprankelende les opgenomen over 
verbeeldingskracht van kunstenaars. Zij worden vaak aangezet door 
idealen, gevoelens of ideeën die ze vertalen in indringende beelden, die 
je aan het denken zetten of iets bij je oproepen. Soms kun je niet eens 
precies zeggen wat je raakt. Dat is de kracht van verbeelding.  

Verschillende soorten kracht
In de lessen verkennen we verschillende soorten van kracht. In de 
eerste plaats is er de levenskracht die je in jezelf kunt ervaren.
Kinderen maken op verschillende manieren kennis met de ervaring van 
kracht in jezelf, en de ideeën en verhalen daarover.
In de tweede plaats is er de kracht van de natuur. In water, wind en vuur 
komen soms ontzagwekkende krachten vrij. Met kinderen verkennen we 
die kracht. We geven kinderen de kans om natuurkracht op zich in te 
laten werken, met proefjes en prachtige foto’s. 
En in de derde plaats kun je ervaren dat er kracht van boven komt. In 
alle tijden en alle culturen hebben mensen ervaren dat ze kracht 
ontvangen ‘van boven’, van iets dat groter is dan henzelf. Kinderen 
maken bijvoorbeeld kennis met het tedere ritueel van de ziekenzalving, 
waarin heel zieke mensen kracht van
God ontvangen. We denken dat we met
deze lessen een mooi en krachtig begin
aan het schooljaar kunnen geven!

School de Hoeksteen
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Eerste H. Communie
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Een aantal kinderen gaat zich de komende tijd voorbereiden          
             op hun 1e H. Communie. 

Zondagmiddag 14 november om 14.00 uur 
in de H. Lucaskerk is voor hen de feestelijke 1e communieviering.

We wensen hen namens de parochianen 
een fijne voorbereidingstijd 

en hopen dat zij zich thuis voelen 
in onze gemeenschap.
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