’t Vaartje nr. 35

Voorjaar 2022

Welkom bij ’t Vaartje,
het Vlaardingse katern bij Kerk aan de Waterweg.
Dit Vaartje voor het voorjaar van 2022 is het allerlaatste Vaartje
dat verschijnt. Meer daarover leest u in het stuk van de
Pastoraatgroep op blz. 2.
En zie ook het schrijven op blz. 3.
Het voorjaar komt eraan, we gaan op
weg naar Pasen.
De veertigdagentijd nodigt ons uit tot
bezinning en reflectie.
De Vastenactie vraagt ons om in actie te komen.
U leest er over op blz. 6 en blz. 7.
Het vieringenrooster staat weer op de middenpagina’s,
met een klein voorbehoud wat de koren betreft.
Voor alle lezers:
een goede
vastentijd,
een mooi
Paasfeest en
alvast een
inspirerend
Pinksterfeest.
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.
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Van de Pastoraatgroep
Zouden we dan nu echt het einde van de
donkere coronatunnel in zicht hebben?
Op het moment van schrijven van dit stukje
(30 januari) mochten we voor het eerst
sinds lange tijd weer meezingen.
Wat een vreugde en wat geeft het direct een andere sfeer en dimensie
aan de viering. Nu hopen dat ook het koffie drinken na de viering weer
snel opgepakt mag worden. En wanneer mag….. en gaan we al……?
Allemaal vragen die tot ons kwamen en die aangeven dat we blij zijn dat
er weer veel meer mogelijk is, maar dat we ook zo verlangen naar de
activiteiten van ontmoeting en samenzijn na de viering.
Verheugd om wat weer kan, is er ook een weemoedige stemming.
Dit is namelijk het laatste ’t Vaartje en dus ook ons laatste stukje.
Weemoedig omdat we afscheid nemen van een lokaal informatieblad
met al het plaatselijke kerkelijk nieuws en wetenswaardigheden.
Bij het verschijnen van het parochieblad Kerk aan de Waterweg, werd
ons Willibrordblad de Vaart al ’t Vaartje. Een blad puur gericht op
hetgeen zich in Vlaardingen op kerkelijk gebied afspeelt.
Bij het begin waren de plannen al om de lokale bladen op te heffen.
Sommige bladen verdwenen direct en voor andere was dit nog te vroeg.
Nu gaat het er echt van komen. In Kerk aan de Waterweg kunt u
uitgebreid over het hoe en waarom lezen.
Krijgt u dan geen Vlaardings kerkelijk nieuws meer te lezen? Natuurlijk
wel. Veel van wat u inbrengt zal in Kerk aan de Waterweg opgenomen
worden, maar ook via het wekelijkse Willibrord Actueel.
Het is nog een beetje zoeken naar de nieuwe vorm, maar dat zal goed
komen. Tenminste: als u ook uw nieuws blijft inzenden, want dat is
natuurlijk de basis. Waar u de informatie in het vervolg naar toe moet
sturen hoort u binnenkort via het Willibrord Actueel.
Met het opheffen van ’t Vaartje komt er ook een einde aan het werk van
Bea en Ruud Halkes. Zij waren jarenlang de redacteuren van ’t Vaartje.
Nieuws verzamelen, herinneringen sturen of er nog wat nieuws komt,
een voorwoord schrijven, illustraties zoeken, stukken redigeren, de
indeling opmaken, puzzelen met de ruimte die het blad heeft. Er gaat
veel meer tijd en energie in zitten dan u wellicht in de gaten heeft. Al die
jaren hebben Bea en Ruud zich met hart en ziel voor deze taak ingezet.
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Met iedere keer weer een heel goed en lezenswaardig blad als resultaat.
Daar spreken we onze grote waardering en dank voor uit.
En wij niet alleen, we denken dat we namens alle lezers spreken.
Dank, dank, dank Bea en Ruud.
De kinderen die dit jaar hun 1e H. Communie gaan doen zijn onlangs
gestart met de voorbereidingsochtenden. De voorstellingsviering zal zijn
op 20 februari om 10.30 uur in de Pax Christikerk. Het is dan een
gezamenlijke viering. We wensen de kinderen een mooie en zinvolle
voorbereidingstijd.
En...helaas kunnen we u nog niet informeren over hetgeen de bisschop
heeft besloten als het gaat over welke kerk in de toekomst de RK kerk
van Vlaardingen zal zijn. Geduld dus, het is niet anders.
Dat neemt niet weg dat we gestaag doorgaan op de weg naar één
gemeenschap. Met ingang van 2022 zijn we gestart met één weekend
per maand gezamenlijk vieren. Afwisselend bent u dan van harte
welkom in de H. Lucas of in de Pax Christikerk. Laten we die kansen
benutten om elkaar steeds beter te leren kennen.
Met een hartelijke groet en alle goeds
Elly Barendregt en Agnes Jansen,
Duo-coördinatoren

Het allerlaatste Vaartje
Zoals u al in het voorwoord en in het stuk van de Pastoraatgroep heeft
gelezen is dit Vaartje, het parochieblad voor de H. Lucaskerk en de
Pax Christikerk, de allerlaatste uitgave die verschijnt.
De aparte parochiebladen voor de verschillende deelgemeenschappen
houden op te bestaan.
Wij hebben de afgelopen 9 jaar met veel plezier de Vaartjes
samengesteld: het redactiewerk gedaan, de lay-out enfin..het kant en
klaar maken voor het afdrukken van zo’n 700 stuks.
Alle trouwe inzenders van kopij willen wij bedanken en blijft u dat vooral
doen. En ook de mensen die ‘t Vaartje afdrukten en bundelden waren
onmisbaar. Vanaf juni 2022 brengt uw bezorger alleen het blad “Kerk
aan de Waterweg” met daarin alle informatie voor
Vlaardingen, Schiedam en Maassluis.
Alle goeds en een hartelijke groet,
Ruud Halkes en Bea Halkes-Vleij
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Nieuws uit La Granja
Beste medeparochianen,
Op het moment van het schrijven van dit stuk is 2022 alweer een aantal
weken op weg. De kerstboom en andere versierselen zijn opgeruimd en
weer een kerst in lockdown ligt achter ons.
Zo langzamerhand beginnen we het allemaal zat te worden, al die
regeltjes en geen tv. avond zonder coronadiscussies.
Op de Filippijnen hadden ze in december helaas hele andere zorgen.
U heeft het wellicht ook gezien en gehoord op het NOS journaal, tyfoon
Odette heeft daar flink
huisgehouden. Met schrik stelden
we vast dat dit keer het eiland
Negros ook niet gespaard was
gebleven.
Herhaaldelijk probeerden we
online contact te krijgen, wat in
eerste instantie niet lukte. De
zorgen om onze vrienden daar
waren groot.
Gelukkig kreeg Kees Clement een kort bericht van Bundo via whatsapp
en Jolanda kreeg na een aantal keren proberen Irene aan de telefoon.
Bundo vroeg per app: “May we ask for help!!”
35000 Mensen hadden schade aan hun huizen en water was een groot
probleem. Irene vertelde dat in ieder geval twee schooltjes zwaar
beschadigd waren en dat met de andere schooltjes nog geen contact
was geweest omdat het telefoonverkeer niet of nauwelijks mogelijk was.
Ook internetten verliep moeizaam door de schade. Gelukkig leken er
vooralsnog geen slachtoffers te zijn gevallen bij onze vrienden en de
schade was puur materieel.
Met onze werkgroep hebben we overlegd wat te doen bij deze ramp.
Onze financiële pot, waaruit we jaarlijks putten in het ondersteunen van
de schooltjes, wordt door corona en het lage kerkbezoek niet meer zo
gevuld als eerder. De collectes brengen daardoor simpelweg minder op.
En dus hebben we vrienden en kennissen benaderd met de vraag een
donatie te doen voor onze vrienden daar om de eerste noden een beetje
te verlichten. Daar is ruimhartig op gereageerd.
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Zowel aan Irene als aan Bundo hebben we 1.500 euro over kunnen
maken. Met dit geld kan daar veel, maar natuurlijk niet alles gedaan
worden.
De ravage is enorm en als u de beelden van het journaal ook hebt
gezien, weet u wat dat betekent. Mocht u na het lezen van dit verslag
denken, oh, maar ik had ook best mee willen doen, dan kan dat alsnog.
U kunt uw bijdrage overmaken op:
NL93 INGB 0006 2176 95
T.n.v. St. Filippijnen solidariteitsgroep
O.v.v. tyfoon Odette
Bij voorbaat alvast veel dank. Wij zorgen dat het op de juiste plaatsen
terecht komt.
Tot slot hebben wij onze jaarlijkse kerstkaart weer gestuurd naar iedere
leerkracht persoonlijk met daarin een kerstgratificatie voor hun inzet in
moeilijke omstandigheden. We weten dat ze die ontvangen hebben
omdat we een foto kregen waarop ze allen staan met de kaart in de
hand. Ondanks alles blij met de aandacht vanuit Vlaardingen!
Ik wens u namens onze werkgroep
en de mensen in La Granja, heel
veel goeds het komende jaar. Dat
we elkaar weer wat vaker kunnen
treffen in goede gezondheid!
Jolanda Mooren

Er is alleen op 1e kerstdag een collecte voor La Granja geweest.
Vanwege de beperkingen was er helaas
een lage opkomst.
De collecte heeft toen € 64,20 opgebracht.
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Vastenactie 2022: aandacht voor landrechten
De diepe verbondenheid van inheemse volken met hun land
Op 2 maart is het Aswoensdag en start de veertigdagentijd
en dus ook de Vastenactie in Vlaardingen.
De voorbereidingen voor de vastenactiecampagne zijn al in volle gang.
Thema: Landrechten.
Hierbij een kennismaking met het onderwerp van de Vastenactie van dit
jaar. Het thema gaat over het belang van landrechten voor lokale
mensen. Ze delven vaak het onderspit tegenover overheden en grote
bedrijven die hun kostbare grond opeisen. Met desastreuze gevolgen
voor hun welzijn.
Maar liefst 370 miljoen mensen behoren tot een inheems volk en ze
bewonen meer dan 20% van het aardoppervlak. Toch worden hun
rechten vaak met voeten getreden als hun grond wordt opgeëist door
grote bedrijven of overheden voor de winning van zeldzame en dus
kostbare delfstoffen of voor de aanplant van grote monoculturen,
zoals oliepalmen en soja.
Dat was in 2007 reden voor de Verenigde Naties een verklaring over de
Rechten van Inheemse Volken op te stellen. Die werd met een overgrote
meerderheid van stemmen aangenomen. De volgende stap had moeten
zijn dat nationale overheden de uitgangspunten in de verklaring
opnemen in hun nationale beleid, maar helaas blijkt de praktijk
weerbarstig en worden dagelijks mensenrechten grof geschonden.
Tijdens weekendvieringen en in het Willibrord Actueel geven we
voorbeelden, waar we tijdens de Vastenactie speciaal op inzoomen.
Biodiversiteit neemt af.
Uit verhalen van vertegenwoordigers van inheemse volken spreekt de
enorme impact die de grote bedrijven en overheden hebben op hun
gemeenschappen, hun land en hun leven.
Deze verhalen maken pijnlijk duidelijk dat lang niet iedereen profiteert
van economische ontwikkeling en grootschalige voedselproductie.
Integendeel. Daarom willen we in deze veertigdagentijd aandacht
besteden aan dit belangrijke onderwerp en op zoek gaan naar manieren
om welvaart eerlijker te verdelen.
Namens MOV-ZWO
Pieter Wapenaar
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Vastenactie doel dichtbij:
nachtopvang ‘De Elementen’
Als doel dichtbij kiest de Vastenactie dit jaar voor ‘De Elementen’,
de regionale nachtopvang van dak- en thuislozen van
stichting Onder Eén Dak. (Stoed)
Stoed biedt Nachtopvang voor mensen die dak- of thuisloos zijn.
De opvang vindt plaats in 'De Elementen' in Vlaardingen.
Nachtopvang bij ‘De
Elementen’ betekent een
warme, veilige slaapplaats
voor de nacht.
Maar ook een maaltijd,
gelegenheid om te douchen,
kleding te laten wassen en
er is een ontbijt.
Er is plaats voor
30 mensen.
De nachtopvang is bedoeld voor mensen die om welke reden dan ook
dak- of thuisloos zijn en die beschikken over een Centraal Onthaalpas.
Doorgaans verblijft iemand maximaal 17 weken in de nachtopvang.
Eventueel kan de opvang met 2 maanden worden verlengd. Mensen die
in de nachtopvang verblijven worden gestimuleerd om de regie over hun
leven terug te pakken. Stoed heeft verschillende mogelijkheden om hen
daarin hulp en begeleiding te bieden. De aanleiding waardoor mensen in
de nachtopvang terecht komen, is heel divers.
Over het algemeen gaat het om mensen zoals jij en ik, die net iets meer
pech hebben gehad. Voor de huisvesting en de reguliere opvang
ontvangt stichting Onder Eén Dak natuurlijk subsidie maar voor
extraatjes zijn ze afhankelijk van sponsors en giften.
De gift van de Vastenactie gaat waarschijnlijk gebruikt worden voor
sportmateriaal.
Wij hopen dat de Vastenactie met uw giften deze mensen blij kan
maken.
Rob van Herwaarden
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Vieringenrooster
Willibrord
t/mPrevoo)
19-06-’22
(op verzoek van mozwodg
Vlaardingen
speciaal 20-02-’22
vertaald door Guus
Versie: 26-01-2022
Pax Christikerk
11.00 uur, tenzij anders
aangegeven

H. Lucaskerk
9.30 uur, tenzij anders
aangegeven

Zondag
20 februari

10.30 uur gezamenlijke viering,
eucharistieviering, H. Egging
Gezinsviering met kinderkoor Okido
Voorstellen 1e communicanten

H. Lucaskerk gesloten

Zondag
27 februari

Woord- en communieviering 3D
Organist/cantor
Deurcollecte: pater Henk Erdhuizen,
Bolivia

Eucharistieviering H. Egging
Koor: Willibrordkoor
Deurcollecte: pater Henk Erdhuizen,
Bolivia

Aswoensdag
2 maart
19.30 uur

Gezamenlijke woord- en
H. Lucaskerk gesloten
gebedsviering met Kerkcentrum Holy
en H. Lucaskerk, M. Tharsis
Organist/cantor

Zondag 6 maart Pax Christikerk gesloten
1e zondag
40-dagentijd

10.30 uur gezamenlijke viering,
eucharistieviering Ch. Duynstee
Koor?

Zondag
13 maart
2e zondag
40-dagentijd

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

Eucharistieviering Ch. Duynstee
Koor: Willibrordkoor
Themaviering met deurcollecte
Vastenactie

Woensdag
16 maart 14 u.

Eucharistieviering H. Egging

Zondag
20 maart
3e zondag
40-dagentijd

Eucharistieviering H. Egging
Koor: Impuls
Deurcollecte: La Granja

Eucharistieviering H. Egging
Organist/cantor

Zondag
27 maart
4e zondag
40-dagentijd

Eucharistieviering M. Tharsis
Organist/cantor
KWD/10+

Woord- en communieviering
parochiaan
Koor: Willibrordkoor

Zondag 3 april

Eucharistieviering Ch. Duynstee
Koor: Liriko?
Deurcollecte: La Granja

Eucharistieviering Ch. Duynstee
Organist/cantor

Woensdag
Eucharistieviering
6 april 14.00 u.
Zondag10 april 10.30 uur, gezamenlijke viering,
Palmzondag
eucharistieviering H. Egging
Kinderwoorddienst/10+?
Koor: Impuls
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H. Lucaskerk gesloten

Vieringenrooster
Pax Christikerk
11.00 uur, tenzij anders
aangegeven

(vervolg)
H. Lucaskerk
9.30 uur, tenzij anders
aangegeven

Maandag 11
april Boeteviering, biechtgelegenheid

19.30 uur, gezamenlijke viering,
woord- en gebedsviering
A. Kunnekkadan SVD
Organist/cantor

H. Lucaskerk gesloten

Donderdag 14
april, Witte
Donderdag

Pax Christikerk gesloten

19.30 uur, gezamenlijke viering,
eucharistieviering M. Tharsis SVD
Koor: Willibrordkoor

Vrijdag 15 april 15.00 uur Kruisweg, parochiaan
Goede Vrijdag Organist/cantor

15.00 uur Kruisweg, parochiaan
Organist/cantor

Vrijdag 15 april Pax Christikerk gesloten
Goede Vrijdag

19.30 uur, gezamenlijke viering,
voorganger: M. Tharsis, SVD
Koor: Liriko

Zaterdag 16
april
Paaswake

22.00 uur, gezamenlijke viering,
voorganger M. Tharsis SVD
Koor: Willibrordkoor
Deurcollecte: La Granja

19.00 uur, gezinsviering L. Meijer.
Koor: Okido
Deurcollecte: La Granja

Zondag 17 april Eucharistieviering Ch. Duynstee
1e Paasdag
Koor: Impuls
Deurcollecte: La Granja

Eucharistieviering
A. Kunnekkadan SVD
Koor: Willibrordkoor
Deurcollecte: La Granja

Woensdag 20
Eucharistieviering
april 14.00 uur
Zondag 24 april Woord- en communieviering 3D
Organist/cantor

Eucharistieviering Ch. Duynstee
Koor: Willibrordkoor

Zondag 1 mei

Eucharistieviering H. Egging
Organist/cantor

Eucharistieviering H. Egging
Koor: Liriko
Deurcollecte: La Granja

Woensdag
Eucharistieviering
4 mei 14.00 uur
Zondag 8 mei

Eucharistieviering Ch. Duynstee
Organist/cantor
Deurcollecte: Roepingenzondag

Eucharistieviering M. Tharsis SVD
Koor: Willibrordkoor
Deurcollecte: Roepingenzondag

Zondag 15 mei

Eucharistieviering H. Egging,
1e Communieviering
Koor: Okido

Eucharistieviering
A. Kunnekkadan SVD
Organist/cantor

Woensdag
Eucharistieviering
18 mei 14.00 u.
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Vieringenrooster
Pax Christikerk
11.00 uur, tenzij anders
aangegeven

(vervolg)
H. Lucaskerk
9.30 uur, tenzij anders
aangegeven

Zondag 22 mei

Eucharistieviering M. Tharsis SVD
Organist/cantor

Woord- en communieviering
parochiaan
Koor: Willibrordkoor

Donderdag
26 mei
Hemelvaart

Pax Christikerk gesloten

10.30 uur gezamenlijke viering
Ch. Duynstee
Koor: Liriko?

Zondag 29 mei

Woord –en communieviering
parochiaan
Organist/cantor
Kerkcollecte: Nederlandse
missionarissen

Eucharistieviering M. Tharsis SVD
Organist/cantor
Kerkcollecte: Nederlandse
missionarissen

Woensdag
Eucharistieviering
1 juni 14.00 uur
Zondag 5 juni
1e Pinksterdag

10.30 uur gezamenlijke viering,
eucharistieviering Ch. Duynstee
Koor: Willibrordkoor
Deurcollecte: pinksteractie

H. Lucaskerk gesloten

Zondag 12 juni Anders-dan-anders viering H. Egging Eucharistieviering M. Tharsis SVD
m.m.v. Combo
Koor: Willibrordkoor
Deurcollecte: La Granja
Woensdag
Eucharistieviering
15 juni 14.00 u.
Zondag 19 juni Eucharistieviering M. Tharsis SVD
Koor: Impuls
Deurcollecte: La Granja

Woord- en communieviering
parochiaan
Organist/cantor

Bij het verschijnen van dit Vaartje is meezingen weer toegestaan.
Voor het bezoeken van de vieringen is geen QR code plicht.
Het bijwonen van een viering kan, (tot nader bericht), wanneer u vooraf
een plaats reserveert.
Graag donderdag voorafgaand aan de viering aanmelden.
Pax Christikerk: reserveringpax@goedeherderparochie.nl
Telefoon: 06 272 45 055
H. Lucaskerk: reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
Telefoon: 06 272 45 217
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Grenzen
Grenzen zijn er in alle soorten en maten. Je kunt over de grens naar een
ander land, waar het er anders uitziet en ruikt
dan hier. Je kunt over iemands grenzen heen
gaan. En er zijn grensgevallen: iets is niet per
se goed of slecht. Grens wordt de komende
periode het onderwerp van onze lessen
levensbeschouwing. Een grens markeert vaak
een plaats: de grens tussen landen, een deur
die dichtgaat, het hekje van de tuin, de veelbesproken muur tussen de
VS en Mexico. Het zorgt ervoor dat wij aan de ene kant van de grens bij
elkaar horen, in dit land of in deze kamer. Hier, op deze plek, zijn we op
elkaar aangewezen. Aan de andere kant sluit de grens mensen buiten.
Door de grens ontstaat er hier en daar, wij en zij. Dat is soms prettig en
soms lastig. Met de kinderen verkennen we deze grenzen, wat ze doen
en hoe dat voelt.
In levensbeschouwing gaat het vaak over het doorbreken van grenzen.
Soms breekt iets van het goddelijke door in onze menselijke wereld.
Het kan een ander licht werpen op wat we bijna als vanzelf redelijk en
normaal vinden. We vertellen bijvoorbeeld Bijbelverhalen waarin zoiets
bijzonders gebeurt, zoals het verhaal over Mozes die op het eind van zijn
leven uitkijkt over het beloofde land, waarnaar hij zijn hele leven op weg
is geweest. Of het verhaal dat door Jezus wordt verteld over de
Samaritaan,van wie je het misschien het minst verwacht, de ander gaat
helpen.
Er zijn veel mythologische figuren die tot de verbeelding spreken omdat
het grensgevallen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Centaur, die half mens
en half paard is. Of aan Prometheus uit de Griekse godenwereld, die half
god en half mens is. Of een zeemeermin, die half vrouw en half vis is.
In de lessen verkennen kinderen hoe het zou zijn om zo’n grensgeval te
zijn. Zo raken ze misschien een beetje vertrouwd met het idee dat het
interessant kan zijn om grenzen te doorbreken.
Grens is een interessant onderwerp, waar veel aan te onderzoeken en
te beleven valt.
We hebben er onbegrensd veel zin in!
School De Hoeksteen
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Actie Kerkbalans.
Op zaterdag 15 januari zijn we begonnen met
de Actie Kerkbalans 2022.
Deze loopt tot zaterdag 29 januari.
De folder die bij het inschrijfformulier zat was
dit jaar een eigen ontwerp van de werkgroep
Actie Kerkbalans. Omdat we nog niet weten
welke kerk er moet sluiten hebben we
gekozen voor een wat vage voorkant van de
folder.
Dit jaar hebben we 456 kerkbalansenveloppen bij parochianen in de
brievenbus gedaan of afgegeven en zijn er 110 ‘pakketjes’ digitaal
verstuurd.
Het inschrijfformulier hebben velen van u al ingeleverd, daarvoor onze
hartelijke dank. Als u het nog niet gedaan heeft, hopen wij dat u dit zo
spoedig mogelijk doet i.v.m. de verwerking hiervan.
U kunt het inschrijfformulier ook mailen naar:
kerkbalanswillibrord@goedeherderparochie.nl
Wij hebben uw financiële steun hard nodig, want tenslotte willen we een
toekomst hebben voor onze katholieke Willibrord gemeenschap in
Vlaardingen.
De werkgroep Actie Kerkbalans.
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