
 

 

Voortgangsbericht 

Naar één gemeenschappelijke RK kerk in Vlaardingen 
Op woensdag 19 oktober is een volgende stap gezet in het proces van eenwording in Vlaardingen. 
Om dit belangrijke proces goed te begeleiden is een externe procesbegeleider aangetrokken.  Dit 
is Hein Steneker die, in het verleden als deskundige vanuit het bisdom, parochie de Goede Herder 
ook al eens van dienst is geweest.   
Vervolgens is een Stuurgroep in het leven geroepen, bestaande uit leden van parochiebestuur, 
pastoraal team, pastoraatgroep Vlaardingen en Hein Steneker. 
De Stuurgroep heeft eerst het doel van het proces vastgelegd:  Het verder ontwikkelen van 
stappen om te komen tot  één parochiële deelgemeenschap in Vlaardingen, waarbij zowel 
parochianen van de H. Lucaskerk als van de Pax Christikerk  hun gemeenschappelijk kerkelijk thuis 
vinden in de huidige Pax Christikerk.  

Commissies      
Er worden twee specifieke commissies in het leven geroepen, die onder leiding staan van Hein 
Steneker en rapporteren aan de Stuurgroep.                                                                                                                                                  

1. commissie gezamenlijk huis en naamgeving 

Deze commissie heeft tot taak om de stuurgroep te adviseren over de aanpassingen die wenselijk, 
dan wel nodig zijn om de Pax Christikerk in te richten als een gezamenlijk kerkelijk huis voor de 
beide gemeenschappen van Vlaardingen, en een advies uit te brengen voor een nieuwe naam van 
het kerkgebouw. 

2. commissie pastoraal plan van aanpak    

Deze commissie heeft tot taak om op grond van een beknopte inventarisatie (die gemaakt is door 
de pastoraatgroep van Vlaardingen) een pastoraal plan van aanpak te schrijven.                                                                                         
Momenteel loopt vanuit de Stuurgroep het proces om leden voor de commissies te werven en te 
benoemen. 

H. Lucaskerk 
Onderdeel van het besluit van de Bisschop om de Pax Christi kerk als centrale kerk in Vlaardingen 
aan te wijzen is de voorwaarde dat er “zicht (is) op een goede en passende herbestemming van de 
Lucaskerk en de opbrengst daarvan”.  Daarom  is het parochiebestuur gestart met het benaderen 
van partijen die mogelijk geïnteresseerd zijn in de H. Lucaskerk.  
Na een eerste selectie is het parochiebestuur in overleg getreden met een potentiële koper. Het 
betreft een ontwikkelaar die de H. Lucaskerk wil omvormen tot appartementen. De gemeente 
heeft zich al eerder enthousiast getoond voor een dergelijke optie. Deze partij had een serieus 
bod uitgebracht, maar door de sterk stijgende rente is dit bod niet langer realistisch.Op dit 
moment wordt samen met deze partij gekeken hoe wij vanuit deze gewijzigde omstandigheden 
toch tot een voor beide partijen bevredigend resultaat kunnen komen.    

Jan Bekkers,  
voorzitter Stuurgroep,   
vice voorzitter Parochiebestuur de Goede Herder 


