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Redactieadres ‘t Vaartje: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Het volgende Vaartje verschijnt rond 18 februari 2022.
Kopij inleveren bij het secretariaat kan tot 27 januari 2022.

Redactieadres ‘t Vaartje: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Het volgende Vaartje verschijnt rond 18 februari 2022.
Kopij inleveren bij het secretariaat kan tot 27 januari 2022.

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

Het laatste Vaartje van 2021 ligt voor u.
Uw aandacht wordt gevraagd voor de actie Kerkbalans.
Op blz.3 leest u over deze jaarlijkse actie. 
Op blz.4 en 5 wordt gevraagd om uw steentje bij te dragen voor 
de mensen in La Granja.
De vieringen tot en met 27 maart staan in het vieringenrooster.
Op blz.8 staan alle vieringen in de Advent en met Kerstmis.  
Voor alle lezers: 

een zalig kerstfeest en een heel voorspoedig 2022.
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Van de Pastoraatgroep        
Nog steeds houdt het coronavirus ons in de greep, zo begon dit stukje 
vorig jaar in december.
En helaas moeten we constateren dat dit nog steeds het geval is.
Er is weer een (gedeeltelijke) lockdown, nu nog voor beperkte tijd, maar 
wat te doen als er geen daling komt in het aantal besmettingen? 
Nieuwe door de overheid ingestelde maatregelen hebben een uitwerking
in de maatschappij, die mensen verdeelt en tegenover elkaar zet. 
Wat de toekomst van de kerken in Vlaardingen betreft hebben we een 
roerig jaar doorgemaakt. Ook dat houdt ons in de greep. Nog steeds is 
niet duidelijk voor welke kerk de bisschop zijn keuze maakt als 
toekomstige katholieke kerk in Vlaardingen. We moeten geduld hebben, 
maar ik zie signalen dat de “rek” eruit gaat. Mensen haken af. Corona en
te lange onzekerheid eisen hun tol.  

Nu is het weer Advent, een donkere tijd. Maar iedere week wordt er een 
kaarsje ontstoken. Dat licht groeit en verspreidt een kleine kring van licht
en hoop op een betere toekomst. Daaruit mogen we hoop putten voor 
ons leven, voor onze kerk. Er zijn gelukkig nog lichtpuntjes. 
Kleine lichtpuntjes van groeien naar het licht mogen we ook herkennen 
in de activiteiten die nog wel gebeuren. We vierden dit jaar weer 
gezamenlijk Allerzielen en Willibrordzondag. We zullen gezamenlijk op
9 januari vieren dat 2022 is gestart, we wensen elkaar alle goeds en veel
groeikracht in ons proces van groeien naar één gemeenschap. 
Er is dit jaar voor het eerst St. Maarten gevierd. Zie daarover op blz.12.  
In beide kerken zijn de ontmoetingsochtenden van start gegaan. Waar 
uiteraard parochianen uit beide kerken welkom zijn.
Het koffiedrinken na de doordeweekseviering is een mooie gelegenheid 
van ontmoeting.
Na een wekenlange voorbereiding hebben de 1e communicantjes in een 
feestelijke viering hun eerste H. Communie gedaan. Ogenschijnlijk 
allemaal kleine lichtpuntjes, maar bij elkaar genomen vormen ze toch 
een bron van licht en hoop voor de toekomst.
Dat we allemaal mogen bijdragen om het licht in onze gemeenschap te 
laten groeien, zodat we donkere tijden achter ons kunnen laten. Dat de 
geboorte van Jezus, Licht in de duisternis, ons daartoe mag inspireren 
en bemoedigen.

Namens de contactpastores en de leden van de Pastoraatgroep:  
gezegende kerstdagen en alle goeds voor 2022.
Elly Barendregt en Agnes Jansen  (Duo-coördinatoren). 
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Actie Kerkbalans

Heel langzaam zijn we begonnen aan de Actie Kerkbalans 2022.
Deze loopt van zaterdag 15 januari tot 29 januari 2022, met als thema: 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

Er wordt gewerkt aan een folder die meer gericht is op de eigen 
deelgemeenschap.
De werkgroep wordt ondersteund door het bisdom Rotterdam.
Heel langzaam verdwijnt de acceptgirokaart uit het assortiment van de 
banken. Wij kunnen u deze dienst dus niet meer aanbieden voor de
Actie Kerkbalans 2022.

Tegenwoordig gebruiken steeds meer mensen het internet voor het 
regelen van allerlei zaken.
Dat maakt het makkelijk om een grote groep te bereiken en het scheelt 
ook nog eens bergen papier, inkt en heel veel energie van de mensen 
die de enveloppen wegbrengen en weer ophalen. 

Parochianen waarvan de e-mail adressen bekend zijn, krijgen vooraf 
bericht of zij de stukken voor Actie Kerkbalans digitaal willen ontvangen. 
Uiteraard verspreiden wij de stukken van Actie Kerkbalans ook gewoon 
op papier voor diegenen waar wij geen e-mail adres van hebben. 
Wij hopen weer op uw steun voor 2022.
En wij wensen u een zalig Kerstmis en een zalig Nieuwjaar.

De werkgroep Actie Kerkbalans 
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Nieuws uit La Granja in coronatijd (3)

Dit is helaas al weer het derde bericht over La Granja in coronatijd. 
Natuurlijk is het ook hier heel lastig om met de beperkingen om te gaan 
en is er voortdurend discussie over de vraag of de juiste maatregelen 
worden getroffen. Als je de coronacijfers tussen Nederland en de 
Filippijnen vergelijkt, blijkt dat men op de Filippijnen veel voorzichtiger is 
dan bij ons. 
Gerelateerd aan de bevolkingsomvang is het aantal besmettingen op de 
Filippijnen veel lager en ook het aantal mensen dat is overleden is 
relatief niet zo hoog als in Nederland. Tot zover het goede nieuws. Maar 
het percentage gevaccineerden is flink lager dan bij ons. Dus voordat ze 
daar alle strenge maatregelen loslaten, zal dat veel langer duren dan bij 
ons. Wat betekenen deze cijfers nu in de praktijk?
Heel simpel: men is daar veel voorzichtiger, maar is daardoor ook veel 
meer in zijn vrijheid beperkt.

De gevolgen voor de schooltjes, die wij dankzij uw bijdragen nog steeds 
kunnen ondersteunen, laten zich raden: de schooltjes zijn al heel lange 
tijd dicht terwijl bij ons de scholen al lang weer open zijn. En dus 
probeert men in La Granja nog steeds onderwijs te geven met 
werkbladen die worden uitgeprint voor alle leerlingen. Die worden dan 
naar de ouders gebracht. Er wordt hen door de leerkrachten uitgelegd 
hoe ze met dat materiaal om moeten gaan. Verder is er veel contact per 
telefoon (want net als in alle andere landen die arm zijn, heeft ook op de 
Filippijnen bijna iedereen wel de beschikking over een mobieltje). 
We hebben nog steeds redelijk vaak e-mail-contact met de mensen in 
La Granja. Irene schreef onlangs dat heel veel mensen in een lockdown 
zitten ook als er maar een enkele besmetting is. 

Om de mensen in La Granja een hart onder de riem te steken, hebben 
we alvast voor iedere leerkracht een kerstkaart gestuurd. Daarbij een 
geldbedrag zodat ze iets leuks kunnen kopen. Verder hebben we ook 
weer een bijdrage gestuurd om de schooltjes financieel overeind te 
houden. Gelukkig hebben we nog een
klein potje, maar de bodem raakt
langzamerhand wel in zicht.
Het zou heel mooi zijn als u ons potje
weer wat vult. 
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Omdat er door de coronamaatregelen veel minder mensen in de kerk 
komen, is ook de opbrengst van de collectes veel lager. Ik doe dan ook 
een beroep op u om als u weer in de kerk komt bij te dragen in de 
deurcollecte.

Alvast bedankt namens onze vrienden in La Granja.
Namens de kerkenbandgroep Vlaardingen
Kees Clement
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De deurcollectes hebben de afgelopen maanden de volgende bedragen
opgebracht:

september € 114,00  en  oktober € 81,00
Maar u kunt uw bijdrage ook overmaken op onze bankrekening:
NL93 INGB 0006217695 t.n.v. St. Filippijnen Solidariteitsgroep 
Vlaardingen.



Aandacht voor het werk van Solidaridad

De adventstijd is van oudsher de periode waarin vanuit de kerken 
aandacht wordt besteed aan Solidaridad. Solidariwat… zult u misschien 
denken? Om die naam toe te lichten volgt hier eerst een stukje 
geschiedenis.

Van actie naar keurmerk
Sinds de oprichting in 1969 zet Solidaridad zich in voor het bevorderen 
van rechtvaardige en duurzame economische ontwikkeling.
Katholieke bisschoppen startten daarvoor in 1966 al met een 
adventscampagne voor steun aan maatschappelijke acties in
Latijns-Amerika.
Een jaar later werd de adventscampagne interkerkelijk en sinds 1969 
heet de adventscampagne Solidaridad. Het accent van sociale actie 
verschuift in de jaren ’80 geleidelijk aan naar sociale rechten, die 
geworteld zijn in economische ontwikkeling.
Dat leidt uiteindelijk tot de oprichting van de
Stichting Max Havelaar. 
Via de koffie wordt het begrip ‘Fair Trade’
ingevoerd. Dat wordt een keurmerk voor koffie,
cacao, thee en later ook bananen. De rest is
geschiedenis zou je bijna zeggen. Maar niet
helemaal. Want nog steeds ligt de oorzaak voor
armoede wereldwijd in economische ongelijkheid.

Transparante ketens
In dat perspectief is Solidaridad van een kerkelijke organisatie 
uitgegroeid tot een wereldwijd opererende netwerkorganisatie, gericht
op duurzame ontwikkeling. 
Daarbij hoort ondersteuning van lokale groepen in de regio, zoals ook 
Kerk In Actie dat doet, maar Solidaridad probeert dat te koppelen aan 
transparante handelsketens. 
Van oudsher gebeurde dat met keurmerken. Maar alleen een keurmerk 
is niet genoeg. Wie heeft nog overzicht in het woud van al die labels en 
hoe betrouwbaar zijn die? 
Solidaridad gaat meer en meer in gesprek met grote internationale 
bedrijven, bijvoorbeeld in de kledingindustrie, om zicht te krijgen op de 
hele productieketen.
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De kerken en Solidaridad

Nog steeds participeren kerkelijke groepen in het werk van Solidaridad. 
Via www.solidaridad.nl/doe-mee/kerken/ krijgt u daar een beeld van. 
Er is veel armoede in Ghanese
dorpsgemeenschappen die leven van de
kleinschalige goudmijnbouw. 
Met name vrouwen hebben het zwaar. Zij
worden ongelijk behandeld waardoor ze te
weinig verdienen, voor seksueel geweld moeten
ze vrezen en ze kunnen niet investeren in hun
ondernemingen voor een leefbaar inkomen.

Om de armoede het hoofd te bieden, krijgen zij
met hulp van Solidaridad de kans om een eigen
bedrijf op te bouwen en op te komen voor hun rechten. 
Zo helpen vrouwen zichzelf, hun gezin en hun community vooruit.

Namens MOV-ZWO

Pieter Wapenaar
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 (op verzoek van mozwo Vlaardingen speciaal vertaald door  Guus Prevoo)
Versie: 10-11-2021 

Pax Christikerk
11.00 uur, tenzij anders

aangegeven

H. Lucaskerk
9.30 uur, tenzij anders

aangegeven

Zondag 
5 december
2e zondag van 
de Advent

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

Woord- en communieviering 
parochiaan
Samenzang
Themaviering Solidaridad met 
deurcollecte

Zondag 
12 december
3e zondag van 
de Advent

Woord- en communieviering 3D
Koor: Impuls
KWD/10+

Eucharistieviering A. Kunnekkadan
Willibrordkoor

Woensdag 
15 december 
14.00 uur

Eucharistieviering M. Tharsis

Zondag 
19 december
4e zondag van 
de Advent

Eucharistieviering H. Egging
Samenzang
KWD/10+

Eucharistieviering H. Egging
Samenzang

Vrijdag 
24 december
Kerstavond

19.00 uur, woord- en 
communieviering 3D, gezinsviering 
m.m.v. Okido, 

22.30 uur, eucharistieviering 
Ch. Duynstee,  Impuls
Deurcollecte La Granja in beide 
vieringen

21.00 uur, eucharistieviering
H. Egging
Willibrordkoor
Deurcollecte La Granja

Zaterdag 
25 december
1e kerstdag

11.00 uur, eucharistieviering
H. Egging
Liriko
Deurcollecte La Granja

9.30 uur, eucharistieviering 
Ch. Duynstee
Willibrordkoor
Deurcollecte La Granja

Zondag 
26 december
2e kerstdag

Pax Christikerk gesloten 10.30 uur, gezamenlijke 
eucharistieviering
H. Egging, samenzang
Deurcollecte La Granja

Zaterdag, 
Nieuwjaarsdag,
1 jan. 2022

10.30 uur, gezamenlijke 
eucharistieviering
Ch. Duynstee
samenzang

H. Lucaskerk gesloten

Zondag 
2 januari

Eucharistieviering M. Tharsis
Samenzang

Eucharistieviering M. Tharsis
Samenzang
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Vieringenrooster (vervolg)  

Pax Christikerk
11.00 uur, tenzij anders

aangegeven

H. Lucaskerk
9.30 uur, tenzij anders

aangegeven

Woensdag 
5 januari 
14.00 uur

Eucharistieviering M. Tharsis

Zondag 
9 januari

Pax Christikerk gesloten 10.30 uur, gezamenlijke 
nieuwjaarsviering, eucharistieviering 
H. Egging, 
Willibrordkoor
Deurcollecte Werelddiaconie in eigen 
stad: De Windwijzer

Zondag 
16 januari

Woord- en communieviering 3D
samenzang

9.30 uur, oecumenische viering met de 
Bethelkerk in de H. Lucaskerk, voorg: 
H. Egging en G. Fröberg
Willibrordkoor

Woensdag 
19 januari 
14.00 uur

Eucharistieviering  H. Egging

Zondag 
23 januari

10.30 uur, oecumenische viering in 
Kerkcentrum Holy, koor van KCH
Voorgangers: L. Meijer en
H. Habekotté
Pax Christikerk gesloten

Eucharistieviering H. Egging
Willibrordkoor
Voorstellen 1e Communicanten

Zondag 
30 januari

Eucharistieviering M. Tharsis
Koor: Impuls

Eucharistieviering M. Tharsis
Samenzang

Woensdag 
2 februari 
14.00 uur

Eucharistieviering  H. Egging

Zondag 
6 februari

Eucharistieviering H. Egging
Koor: Liriko
Deurcollecte La Granja 

Eucharistieviering M. Tharsis
Samenzang

Zondag 
13 februari

Eucharistieviering M. Tharsis
Samenzang
Deurcollecte PCI

Eucharistieviering Ch. Duynstee
Willibrordkoor
Deurcollecte PCI

Woensdag 
16 februari 
14.00 uur

Eucharistieviering  M. Tharsis

Zondag 
20 februari

Eucharistieviering H. Egging
Gezinsviering met kinderkoor Okido

Eucharistieviering M. Tharsis
Samenzang
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Vieringenrooster (vervolg)  

Pax Christikerk
11.00 uur, tenzij anders

aangegeven

H. Lucaskerk
9.30 uur, tenzij anders

aangegeven

Zondag 
27 februari

Woord- en communieviering 3D
samenzang

Eucharistieviering H. Egging
Willibrordkoor

Aswoensdag 
2 maart
19.30 uur

Gezamenlijke Woord- en 
gebedsviering met Kerkcentrum Holy
en H. Lucaskerk, M. Tharsis
samenzang

H. Lucaskerk gesloten

Zondag 
6 maart
1e zondag 
40-dagentijd

Eucharistieviering Ch. Duynstee
Koor: Liriko
Deurcollecte La Granja

Eucharistieviering Ch. Duynstee
Samenzang

Zondag 
13 maart
2e zondag 
40-dagentijd

Woord- en communieviering 3D
Gezinsviering met kinderkoor Okido
Themaviering met deurcollecte 
Vastenactie

Eucharistieviering Ch. Duynstee
Willibrordkoor
Themaviering met deurcollecte 
Vastenactie

Woensdag 
16 maart
14.00 uur

Eucharistieviering  H. Egging

Zondag 
20 maart
3e zondag 
40-dagentijd

Eucharistieviering H. Egging
Koor: Impuls

Eucharistieviering H. Egging
Samenzang

Zondag 
27 maart
4e zondag 
40-dagentijd

Eucharistieviering M. Tharsis
Samenzang
KWD/10+

Woord- en communieviering 
parochiaan
Willibrordkoor
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Bij het verschijnen van dit Vaartje is het dringend advies om tijdens de 
viering een mondkapje te dragen en meezingen mag helaas niet. 
Voor het bezoeken van de vieringen is geen QR code plicht.
Volgt u de verdere berichten hierover in het Willibrord Actueel. 



Mooi

Onze lessen van Hemel en Aarde gaan de komende weken over het 
onderwerp “Mooi”. Dat is een heel mooi onderwerp, want er valt veel aan
te ontdekken. Echt mooie dingen raken je, je adem stokt, je houdt 
midden in een zin op, je kunt even aan niets anders denken, je hart 
smelt of je krijgt tranen in je ogen. Schoonheid maakt het leven zinvol. 
En het interessante is dat niet iedereen dezelfde dingen mooi vindt. 
Waar de een van ondersteboven raakt, dat doet een ander niet zoveel.

In de lessen is er veel aandacht voor kunst, zoals muziek, schilderkunst 
of Japanse bloemschikkunst. Niet iedereen zal het allemaal 
adembenemend mooi vinden. Maar we nodigen kinderen uit om stil te 
staan bij hoe deze kunstenaars proberen om iets moois te maken, om je 
een ervaring te geven die je raakt. En hier en daar laten we kinderen 
proberen om zelf ook zoiets kunstigs te maken.

De kinderen van de onderbouw luisteren naar
een mooi verhaal over Adam en Eva in het
paradijs, dat duidelijk maakt dat iedereen mooi is
zoals die van nature is. In de middenbouw lezen
we samen met de kinderen het Zonnelied van
Franciscus van Assisi. Een verhaal waarin hij
broeder zon, zuster maan, broeder wind en
zuster water eert. In de bovenbouw lezen we met
kinderen een loflied over de schepping.  

Wat maakt eigenlijk iemand tot een mooi mens? Die vraag verkennen 
we ook met de oudere kinderen. Dat kan gaan om uiterlijk vertoon, maar 
echte schoonheid zit vaak van binnen. Denk maar aan het klassieke 
verhaal van Belle en het Beest. 

Met die vragen over wat een mens mooi maakt, bereiden we ons ook 
voor op de kerstperiode, waarin we vieren dat Jezus geboren is, die ons 
op een niet te evenaren manier heeft laten zien hoe het is om een mens 
te zijn zoals God bedoeld heeft.

We zien uit naar een boeiende periode met prachtige lessen over “Mooi”!

School de Hoeksteen
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Sint Maarten

Op vrijdag 5 november hebben we in de Pax Christikerk
het feest van Sint Maarten gevierd.
Ruim 15 kinderen vierden dit feest met ons mee.
We begonnen met het aansteken van een kaars en het
voorlezen van het verhaal over Sint Maarten.
Uiteraard hebben we met de kinderen ook wat echte Sint
Maarten liedjes gezongen. Daarna gingen we in twee
groepen verder. 

De jongste kinderen hoorden een vervolg op het verhaal
van Sint Maarten, want wat zou de bedelaar eigenlijk met de halve 
mantel gedaan hebben?
In het verhaal hoorden de kinderen dat de bedelaar de mantel deelde 
met andere mensen die het moeilijk hadden.
De oudste kinderen gingen aan de slag met stellingen rond het thema 
‘eerlijk delen’. 

Bij Sint Maarten horen lampionnen, dus hebben alle kinderen een mooie 
lampion met een echt lampje erin geknutseld. 
Ten slotte gingen we met z’n allen naar buiten om bij een vuurkorf 
marshmallows te maken en chocolademelk te drinken.
Het was een zeer geslaagde en gezellige avond!

Aanmelden voor het Vormsel en 1e  H. Communie

In 2022 wordt op zondag 29 mei door bisschop J.v.d. Hende het
H. Vormsel toegediend. 
Aanmelden kan bij pastor Ch. Duynstee via e-mail: 
c.duynstee8@upcmail.nl
Aanmelden vóór 10 januari a.s.

Ook in 2022 is er weer een 1e H. Communieviering.
Vooraf worden de kinderen tijdens een aantal ochtenden voorbereid.
Voor Vlaardingen kunt u vóór 10 januari a.s. uw kind via de e-mail 
aanmelden bij: Jetske Burggraaf 
eerstecommunievlaardingen@goedeherderparochie.nl

De voorstellingsviering is op zondag 23 januari in de H. Lucaskerk.
De 1e H. Communieviering is zondag 15 mei in de Pax Christikerk.
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