’t Vaartje nr. 7

December 2014

Welkom bij ’t Vaartje,
het Vlaardingse katern bij Kerk aan de Waterweg.
Het laatste Vaartje van 2014, ’t Vaartje no. 7, ligt voor u,
Hierin weer informatie over de deelgemeenschap Willibrord:
de Pax Christikerk en de H. Lucaskerk.
Weet u, dat u het blad Kerk aan de Waterweg en ’t Vaartje ook
digitaal kunt ontvangen?
U stuurt een mail met uw huisadres en mailadres naar het
secretariaat van de Pax Christikerk.( zie achterzijde)
Heeft u b.v. een bijzondere viering te melden of een gebeurtenis,
die van belang is voor onze deelgemeenschap, stuur dan uw kopij
t.a.v. ’t Vaartje ook naar dat mail adres.
Voor het volgende Vaartje graag voor
Het vieringenrooster staat in het midden van dit blad.
Wat er nog meer te lezen is, ziet u hieronder.
De redactie.
In dit katern onder andere:





Nieuws van de pastoraatsgroepen
Kerkenband met La Granja
Kerstconcert in de Pax Christikerk
Kerkbalans 2015
 Lief en leed en de intenties

Nieuwe pastoraal werker
Nieuwe pastoraal werker

’t Vaartje bevat informatie van de deelgemeenschap Willibrord:
de H. Lucaskerk en de Pax Christikerk, Vlaardingen.

Van de Pastoraatsgroepen
Het einde van het jaar begint al weer te naderen. In verschillende opzichten
was het een jaar met ingrijpende veranderingen. Zo is het verzorgingshuis de
Wetering gesloten. We wisten dat het er aan zat te komen, het huis is zelfs
eerder gesloten dan we gehoopt hadden. Op zaterdag 25 oktober heeft pater
Clarenbeek, een regelmatige voorganger in de Wetering, met een waardige
eucharistieviering deze periode van 12 jaar afgesloten. De vrijwilligers zijn op
passende wijze bedankt. Sommigen hebben al aangegeven in de Meerpaal bij
de vieringen hun vrijwilligerswerk, ondanks hun lang bereikte
pensioengerechtigde leeftijd, te vervolgen. Er vallen niet alleen dingen weg, er
is ook iets nieuws: de zondag-plus op 30 november, de 1e zondag van de
advent.
Er zijn binnen onze deelgemeenschap meer werkgroepen die versterking van
vrijwilligers kunnen gebruiken. Bent u bereid om (af en toe) tijd te besteden
aan uw geloofsgemeenschap, neem dan kontakt op met Anne van der Horst
of Paul Snoeren; dit kan via het secretariaat (zie voor adresgegevens
achterop het Vaartje).
In het parochieblad Kerk aan de Waterweg, staan de parochiebrede
aktiviteiten, zoals het aanbod geloofsverdieping. Maar ook zaken die met onze
deelgemeenschap verband houden, zoals het gezellige samenzijn met lunch
op 2e kerstdag, waarbij iedereen, jong en oud, alleen of samen welkom is.
Hebt u die dag (nog) geen plannen, wellicht is dit iets voor u?
Daarmee zijn we dan ook bij de kerstdagen aangekomen. Namens alle leden
van de pastoraatsgroepen wensen wij u een goede en gezegende kersttijd en
een voorspoedig nieuw jaar.
Met een hartelijke groet,
Anne van der Horst en Paul Snoeren.
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Kerkbalans 2015: “Mijn kerk deelt”
In het parochie blad “Kerk aan de Waterweg” heeft u het een en ander kunnen
lezen over de actie kerkbalans 2015. Een actie die nu al voor de een en
veertigste keer zal worden gehouden.
De Goede Herder parochie en de deelgemeenschap Willibrord Vlaardingen
zijn u veel dank verschuldigd over uw financiële steun die wij in 2014 van u
mochten ontvangen. Nu het jaar ten einde loopt maken wij de balans op en
daaruit blijkt dat nog niet iedereen haar/zijn toezegging ook daadwerkelijk
heeft overgemaakt. Mogelijk is dit aan uw aandacht ontsnapt. Wij zouden u
heel dankbaar zijn als u de gelegenheid kan of wil nemen om alsnog uw
kerkbijdrage over 2014 te voldoen.
De werkgroep ledenadministratie en kerkbalans van uw deelgemeenschap
Willibrord wil graag via “ ’t Vaartje “ de komende actie kerkbalans 2015 onder
uw aandacht brengen.
U bent al geruime tijd gewend om in januari een informatiepakket via een van
onze wijkcontactpersonen te ontvangen.
Ook zal dat dit jaar weer het geval zijn.
De werkgroep vraagt u om met extra aandacht de informatie door te nemen.
De reden hiervoor is dat de informatie dit jaar meer persoonlijk gericht zal zijn
en dat er voor u meerdere keuzes voor uw kerkbijdrage mogelijk zijn.
De verschillende mogelijkheden om uw kerkbijdrage te voldoen, die de
werkgroep u wilt aanreiken zijn:
- Via eigen opdracht aan uw bank, al dan niet via een automatische
overboeking.
- Per acceptgiro in termijnen: per kwartaal of per half jaar of per jaar. U
ontvangt op uw verzoek een acceptgiro.
- Per incassomachtiging: de penningmeester van de parochie verzorgt
- de incasso.
- Met een overeenkomst periodieke gift met fiscale voordelen.
Over dit alles wordt u uitgebreid geïnformeerd in januari 2015. De actie loopt
vanaf zondag 18 januari tot en met zaterdag 31 januari. De werkgroep streeft
er naar om op, of kort na zaterdag 17 januari het informatie pakket bij u te
bezorgen.
Namens de werkgroep ledenadministratie
en kerkbalans,
Jan van Adrichem
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Nieuws over La Granja
Iedereen heeft het druk, wij hier, maar zeker ook de mensen in La Granja. Dus
soms duurt het wel eens even voordat er weer contacten zijn. Daarom
natuurlijk een extra verrassing dat we afgelopen maand twee brieven kregen
van onze “juffrouwen” in La Granja en bovendien een algemene “update” van
de schooltjes.
Marilou, één van de 14 leerkrachten op de schooltjes waarvoor u regelmatig
geld geeft, schrijft dat ze heel dankbaar is en dat ze dankzij de steun van u,
een officiële onderwijzersopleiding kon volgen. En ze is nu gediplomeerd. Dat
is natuurlijk geweldig.
Wij zijn bij ons wellicht wat nuchter in onze geloofsuitingen, maar het raakt
denk ik iedereen te lezen wat ze schrijft aan de kerkenbandgroep: “In mijn
gebed bid ik altijd voor jullie veiligheid, goede gezondheid en werk. Wij zijn
gezegend want wij hebben vrienden zoals jullie die ons altijd heel erg steunen,
niet alleen in financiële zin en ik ben degene die nu de vruchten pluk van die
ondersteuning”…Dankbaarheid, want: “…jullie helpen niet alleen de kinderen
maar ook de onderwijzers”. Bij de brief zit nog een mooie kaart met een
voorgedrukt gedicht waarin haar dankbaarheid nog eens wordt geuit. Nou
ja…daar doe je het niet voor, maar het is toch heel fijn te ervaren dat onze
kleine bijdrage wordt gewaardeerd!
Cherryl, die al vijftien jaar aan de schooltjes verbonden is, schrijft dat ze nog
goede herinneringen heeft aan de circusworkshops met de kinderen die we
vorig jaar in La Granja hebben gegeven. De verschillende circusmaterialen die
we toen hebben achtergelaten, o.a. jongleerballetjes, en grote plastic ringen
etc. worden nog steeds intensief gebruikt. Ook bij wijze van “warming up”
voordat ze met de lessen beginnen.
Ronilie meldt onder meer dat het nieuwe schooljaar (dat op de Filippijnen
loopt van juni t/m maart) op 9 juni jl. is gestart met 308 (!) leerlingen. En, daar
zijn ze heel erg trots op, de school is nu officieel erkend door de overheid en
het certificaat is prominent zichtbaar in het kantoor van de school. Verder
wordt zo veel mogelijk aandacht besteed aan allerlei zaken als: de jaarlijkse
kinderweek, een feest rond diploma-uitreiking, een manifestatie rond het
thema voeding, pedagogische cursussen, wereldonderwijs dag etc.
Het is goed te zien dat, mede dankzij onze jarenlange bijdragen dit allemaal
mogelijk is!
Namens bestuur, leerkrachten, ouders en leerlingen van de St Vincent Ferrer
School in La Granja , heel veel dank voor die jarenlange betrokkenheid!!
Kees Clement, lid van de werkgroep kerkenband La Granja/Vlaardingen
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La Granja (collectes en kerstkaart)
Beste medeparochianen,
De afgelopen 3 maanden heeft u weer royaal gegeven in de deurcollecte voor
de kinderschooltjes in La Granja. Op 14 september was de opbrengst
€ 155,90, 12 oktober € 151,45 en op 2 november Allerzielen € 303,40.
Het jaar 2014 is bijna weer voorbij. Kerstmis is in zicht en het zou fijn zijn als u
de priester Jacob Segurola en de coördinatrice van de schooltjes een kaart
zou sturen. Postzegel Wereld 1. De adressen zijn:
Father Jacob Segurola,
St.Vincent Ferrer Parish,
La Granja, La Carlotta City,
Negros Occidental, Philippines.

Ms Irene Rodriguez,
006-101 Avenue, Greensplains
Subdivision, Bacolod City 6100,
Negros, Philippines.

en

Namens de groep Kerkenband La Granja/Vlaardingen dank ik u voor al uw
steun dit jaar en ik wens u al het goede toe voor het jaar 2015.
Namens de groep Kerkenband La Granja/Vlaardingen
Corrie Giese-Blok

Meezingen met het “Pax Christmaskoor”.
Evenals vorig jaar willen we ook dit jaar
iedereen die het leuk vindt om met
Kerstmis gezellig kerstliedjes te zingen op
kerstavond de kans geven mee te doen
met het Pax Christmaskoor.
Dit is een gelegenheidskoor onder leiding
van het combo van Impuls. Lidmaatschap
van een koor of zangervaring zijn totaal
niet van belang.
We repeteren één maal: op
woensdagavond 17 december van 20.00
tot 22.00 uur. We zingen tijdens de viering
op 24 december om 22.30 uur. Noteer
deze data en . . . . kom
Dick Nels
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De Sterke Reigers: “De Soos”
“De Soos” komt tweemaal per maand op de 2e en 4e donderdag bij elkaar.
Wij beginnen om 9.30 uur met een korte kerkdienst waar een voorganger met
ons bidt en zingt voor de noden en vreugden van ons allen.
De gastvrouwen hebben al koffie gezet en onze leden verwelkomd.
Na de viering wordt er eerst gezellig koffiegedronken.
Daarna spelen we drie rondjes Bingo.
Tussendoor bijpraten en onderling kontakt houden en nieuwe kontakten
leggen.
Om ongeveer half twaalf beëindigen wij de bijeenkomst met een “tot ziens”.
Hoogtepunten zijn ieder jaar de Paasviering, Sinterklaas en Kerstmis.
Wij maker er altijd weer wat leuks van en iedereen vertrekt met een blij gezicht
naar huis. Met kerstmis komen de leerlingen van groep 7 en 8 van onze
basisschool muziek maken en speciale kerstliedjes zingen.
Dat is ieder jaar weer een hele belevenis waar we allemaal naar uitkijken.
Als besluit van het seizoen organiseren wij altijd iets bijzonders met een lunch
tot slot.
Iedereen kijkt naar deze gezellige dag uit.
Helaas hebben wij een aantal leden verloren door overlijden. Wij hebben
hierdoor wat lege stoelen die we graag weer bezet zien. Ieder die van
gezelligheid houdt is van harte welkom.
Om bovenstaande goed te laten verlopen zijn er veel voorbereidingen nodig
Daarom zouden we wel nieuwe enthousiaste gastdames erbij willen hebben
want de groep is nu wat klein geworden.
Zullen we zeggen: “TOT ZIENS” op de 2e en 4e donderdag van de maand om
9.30 uur?
Rooster bijeenkomsten:
Dinsdag 16 december is de kerstviering.
8 en 22 januari,
5 en 19 februari,
5 en 19 maart,
9 en 23 april,
7 en 21 mei,
4 en 18 juni,
18 juni is dan weer seizoenafsluiting.
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Adventsactie 2014

De werkgroep MOV/ZWO Vlaardingen heeft dit jaar gekozen om
samen met Wereldwinkel de adventsactie te houden voor Solidaridad.
Jonge boeren zorgen voor verandering die er toe doet
De jeugd heeft de toekomst. Het is een veelgehoorde uitspraak, die misschien
wat clichématig aandoet. Toch is de boodschap helemaal raak. Of zou dit in
ieder geval zo moeten zijn. Miljoenen jongeren op deze wereld vragen zich
regelmatig af of zij eigenlijk wel een toekomst hebben. Toch zijn zij het die
kunnen zorgen voor verandering die er toe doet.
De wereldbevolking groeit. Nog nooit hebben er zoveel mensen in steden
gewoond als nu. Ook in ontwikkelingslanden zet de trek naar de stad zich
voort. Met name jongeren vertrekken uit hun geboortedorpen omdat ze daar
geen toekomst voor zich zien. Hun ouders leven in bittere armoede, dag in
dag uit ploeterend op hun land om van de inkomsten hun kinderen te kunnen
voeden. Dat zal hen niet gebeuren. Zij hebben dromen, ambities; zij willen een
ander leven!
Maar het vertrek naar de stad heeft lang niet altijd het gewenste resultaat. Ook
in de steden is er grote armoede. De jonge gelukszoekers komen vaak in
krottenwijken terecht, of moeten op straat zien te overleven. Banen zijn er niet
voor hen en het tekort aan voedsel stijgt mee met het toenemende aantal
inwoners.
Toch is er hoop voor deze ambitieuze generatie. Juist omdat de
wereldbevolking stijgt, is er steeds meer behoefte aan voedsel. Om in 2050 de
naar schatting 9 miljard mensen te kunnen voeden, zullen ook de boeren in
ontwikkelingslanden meer moeten produceren zonder daarbij de aarde kapot
te maken. Als zij de kans krijgen, kunnen jonge boeren hierin het verschil
maken. Voor zichzelf, voor hun ouders, voor hun hele gemeenschap en
uiteindelijk zelfs voor de hele wereld.
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Datum
zo 14-12

zo 21-12

woe 24-12

do 25-12

vr 26-12
zo 28-12
zo 04-01
2015

zo 11-01

zo 18-01

Vlaardingen-Noord
PAX CHRISTI KERK
Zondag 11.00 uur
3e zondag van de Advent
Woord- en Communieviering; werkgroep
3D m.m.v. Pax Christi Cantorij,
Kinderwoorddienst, wereldwinkel
Deurcollecte Adventsactie
4e zondag van de Advent
Eucharistieviering; pastor H. Egging
m.m.v. Willibrordkoor, latijnse gezangen
Kinderwoorddienst
Kerstavond
18.30 uur Eucharistieviering;
pastor C. Duynstee
Gezinsviering m.m.v. kinderkoor Okido
20.30 uur Eucharistieviering;
pater E. Clarenbeek
m.m.v. koor Liriko
22.30 uur Woord- en Communieviering;
pastor M. Heikens,
m.m.v. Pax Christmas gelegenheidskoor
Alle vieringen deurcollecte: pater H.
Erdhuizen
Kerstmis
Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek
m.m.v. zanggroep Impuls
Deurcollecte: pater H. Erdhuizen
Geen viering
Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek
samenzang
Nieuwjaarsviering
Eucharistieviering; pastor C. Duynstee
m.m.v. alle koren onder regie Liriko
Kinderwoorddienst
Deurcollecte Werelddiaconie in
eigenstad (De Windwijzer)
Woord- en Communieviering; werkgroep
3D Samenzang
Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek
Gezinsviering m.m.v. kinderkoor Okido
Deurcollecte voor La Granja
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Vlaardingen-Zuid
HEILIGE LUCAS KERK
zondag 09.30 uur
3e zondag van de Advent
Woord- en Communieviering;
diaken T. v.d. Meer
m.m.v. Willibrordkoor
4e zondag van de Advent
Eucharistieviering;
pastor H. Egging
samenzang
Kerstavond
19.30 uur Eucharistieviering;
pastor H. Egging
m.m.v. Willibrordkoor
22.00 uur Eucharistieviering;
pastor C. Duynstee
m.m.v. The Balance
alle vieringen deurcollecte:
pater H. Erdhuizen

Kerstmis
Woord- en Communieviering; pastor
C. Koeleman, m.m.v. Willibrordkoor
deurcollecte: pater H. Erdhuizen
2e kerstdag
Levende kerststal, 14.00 en 15.00 uur
Woord- en Communieviering;
pastor M. Heikens, samenzang
Nieuwjaarsviering
Woord- en Communieviering;
parochiaan C. Siebel
samenzang, wereldwinkel
Deurcollecte Werelddiaconie in
eigen stad (De Windwijzer)
Woord- en Communieviering;
pastor M. Heikens,
m.m.v. Willibrordkoor
Oecumenische viering in H. Lucas
kerk Voorgangers:
pastor C. Duynstee en Ds Fröberg
m.m.v. koor Bethelkerk

Datum
zo 25-01
zo 01-02

zo 08-02

zo 15-02

woe 18-02

zo 22-02

zo 01-03

zo 08-03

zo 15-03

Vlaardingen-Noord
PAX CHRISTI KERK
Zondag 11.00 uur
Eucharistieviering; pastor H. Egging
m.m.v. Pax Christi Cantorij
Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek
m.m.v. koor Liriko, Amnesty
Deurcollecte voor La Granja
Woord- en Communieviering;
werkgroep 3D,
m.m.v. zanggroep Impuls,
Deurcollecte PCI parochie De Goede
Herder
Voorstellingsviering
1e Communicanten
Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek
Gezinsviering m.m.v. kinderkoor Okido
Aswoensdag
19.30 uur
Voorganger: pastor C. Koeleman
samenzang
Eucharistieviering;
pastor C. Duynstee
samenzang
Woord- en Communieviering;
Voorganger: pastor M. Heikens
m.m.v. koor Liriko,
Wereldwinkel.
Deurcollecte voor La Granja
Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek
m.m.v. Pax Christi Cantorij, Amnesty
Anders-dan-anders-viering
Voorganger: pastor C. Koeleman
m.m.v. Combo.
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Vlaardingen-Zuid
HEILIGE LUCAS KERK
zondag 09.30 uur
Eucharistieviering; pastor H. Egging
m.m.v. Willibrordkoor
Woord- en Communieviering;
diaken T. v.d. Meer
Samenzang
Eucharistieviering;
pater E. Clarenbeek
m.m.v. Willibrordkoor, wereldwinkel
Deurcollecte PCI parochie De
Goede Herder
Woord- en Communieviering;
pastor C. Koeleman
m.m.v. The Balance
Aswoensdag
19.30 uur
Voorganger: pastor H. Egging
Samenzang
Eucharistieviering;
pater A. Kunnekkadan
m.m.v. Willibrordkoor
Eucharistieviering;
pater E. Clarenbeek
samenzang
wereldwinkel
Woord- en Communieviering;
diaken T. v.d. Meer
m.m.v. Willibrordkoor
Eucharistieviering;
pater E. Clarenbeek
samenzang

Kerstconcert

A CHRISTMAS INSPIRATION
Een kerstconcert, waar kerstliederen klinken,
dat 3 koren vanuit De Goede Herder Parochie
voor u hebben samengesteld.
Naast koor- en samenzang spreekt Kees Koeleman
inspirerende woorden met een kerstgedachte.
Wij begroeten u graag op zaterdag 13 december 2014
in de Pax Christi kerk aan de Reigerlaan te Vlaardingen.
De kerk is open vanaf 19.00 uur
en het concert start om ca. 19.30 uur.
In de pauze staat koffie of thee voor u klaar.
De toegang is vrij al vragen wij wel een vrijwillige donatie
als tegemoetkoming voor de gemaakte kosten.
Toegangskaarten kunnen worden verkregen
bij één van de deelnemende koorleden.
De organisatie is in handen van het koor LiRiKo o.l.v.
Roel Mooren.
De twee andere deelnemende koren zijn:
Het Heilig Hart koor uit Schiedam en het koor uit
de Andreas, Petrus en Paulus- deelgemeenschap te
Maassluis.
Graag begroeten wij u op 13 december om 19.30 uur!
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Vieringen op andere locaties
De Meerpaal

Zaterdag om 18.00 uur.

Vlietlandziekenhuis

Zondag om 9.30 uur

Soenda

Woensdag 10 december om 15.00 uur
Woensdag 25 februari 2015 om 15.00 uur

Taizévieringen
Ook in het nieuwe jaar zijn er in Vlaardingen weer Taizégebeden.
We komen in de Heilige Lucaskerk of Bethelkerk samen om met elkaar de
liederen van Taizé te zingen, te bidden en de stilte te delen.
In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.
De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.
De volgende vieringen zijn gepland in Vlaardingen:
1-02-2015 Heilige Lucaskerk Hoogstraat 26/A/B
22-03-2015 Bethelkerk
Burg. Verkadesingel 26
Alle gebeden vangen aan om 19.00 uur.
Na de vieringen is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee
te drinken, ervaringen te delen of wat na te praten.
Met een hartelijke groet,
Ds. Guus A.V. Fröberg
t. 010 4348433
predikant@ambachtoost.nl

Anders-dan-Anders-viering
Wilt u de volgende viering niet missen noteer dan alvast
de datum voor de volgende viering in uw agenda:
Zondag 15 maart 2015
Geloof en popmuziek komen weer samen in deze viering.
Voorganger: pastor Kees Koeleman, m.m.v. Ruud’s combo.
In de Pax Christikerk om 11.00 uur.
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Margreet bedankt
Helaas stopt Margreet Vloedman per 1 december met haar
werkzaamheden voor het secretariaat van de Pax Christikerk.
Zij heeft deze werkzaamheden zo’n 10 jaar met grote inzet gedaan.
Zij zorgde o.a. dat de misintenties voor de zondagvieringen en voor
dit blad ’t Vaartje piekfijn in orde waren.
De bezorgers van de bladen en die van de actie kerkbalans
werden door haar altijd hartelijk ontvangen.
En het koekje bij de koffie na de vieringen en op het secretariaat mocht
niet ontbreken.
Daar zorgde Margreet wel voor.
Namens de Pax Christikerk:
Margreet, BEDANKT!

Intenties H. Lucaskerk
Zondag 14 december 2014
Mia Boshoven- Wessels
Tiny Kloosterman
Rein Jan van der Hoff
Piet Heinsbroek
Silverio da Lanca
Clovis Espinoza
Zondag 21 december 2014
Gerard Bijwaard
Piet Heinsbroek
Kerst
Gerard Bijwaard
Dochter en zus Carla
Schoondochter/ schoonzus
Esperance
Kleinzoon Gaston
Zondag 28 december 2014
Anthonius Leonardus Maria van der
Velden
Antoon van der Velden
Carla de Graaf

Zondag 4 januari 2015
fam. Akkerman
Paul Eijkenboom
Gerard Bijwaard
Zondag 11 januari 2015
Mia Boshoven- Wessels
Tiny Kloosterman
Silverio da Lanca
Clovis Espinoza
Piet Heinsbroek
Zondag 18 januari 2015
Nel de Boever- Grift
Rein Jan van der Hoff
Zondag 25 januari 2015
Antoon van der Velden
Carla de Graaf
Zondag 1 februari 2015
Paul Eijkenboom
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Intenties H. Lucaskerk
Zondag 8 februari 2015
Clovis Espinoza
Silverio da Lanca
Piet Heinsbroek
Zondag 15 februari 2015
Mia Boshoven- Wessels
Rein Jan van der Hoff
Zondag 22 februari 2015
Tiny Kloosterman
Antonie van Meggelen
Antoon van der Velden

(vervolg)

Zondag 22 februari 2015(vervolg)
Carla de Graaf
Zondag 1 maart 2015
Paul Eijkenboom
Zondag 8 maart 2015
Zondag 15 maart 2015
Silverio da Lanca
Clovis Espinoza
Rein Jan van der Hoff
Mia Boshoven- Wessels

Intenties Pax Christikerk
14 december 2014
Wilhelmus Nederberg
Ria Verbeek - Buckers
Hans Greweldinger
Johanna Franciscus Theresia van
Vliet – Olsthoorn
Nel van den Boogaard – van Dijk
Corrie van Luyn – Bakker
21 december 2014
Corrie van Heugten – de Wit
Jan van der Drift
Mena Korswagen – van Hooijdonk
Coby van Rutten - Janse
24 en 25 december 2014
Jan Admiraal
Ria Verbeek - Buckers
Maria Adriana Clerkx – Blank
Roos Erwich – Bolsius
Maria Antonia Weber en overleden
familie en
Overleden ouders Holierhoek Coster

24 en 25 december 2014(vervolg)
Rinus van der Knaap
28 december 2014
Theresia Willemina Welschen
4 januari 2015
Wim Swart
Marian Poel
Annelies Alders – Ligtvoet
Gini van Rooijen – Oud
Tieleke van de Loo –van der Drift
Jenny Hartendorp en overleden
familie
Maria Adriana Clerkx – Blank
Gerard van den Bergh
Jos van Reisen – Poiesz
11 januari 2015
Hans Greweldingen
Johanna Francisca Theresia van
Vliet – Olsthoorn
Nel van den Boogaard – van Dijk
Roos Biesta – van Dijk
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Intenties Pax Christikerk
18 januari 2015
Jan Admiraal
Ria Verbeek – Buckers
Corrie van Heugten – de Wit
Corrie van Luyn – Bakker
Mena Korswagen – van Hooijdonk
Coby van Rutten – Janse
25 januari 2015
Jan van der Drift
Theresia Willemina Welchen
1 februari 2015
Wim Swart
Marian Poel
Annelies Alders – Ligtvoet
Tieleke van de Loo – van der Drift
Jenny Hartendorp en overleden
familie
Maria Adriana Clerkx – Blank
8 februari 2015
Gini van Rooijen – Oud
Roos Biesta - van Dijk
Gerard van den Bergh
Jos van Reisen – Poiesz
Rinus van der Knaap
15 februari 2015
Hans Greweldinger
Johanna Francisca Theresia van
Vliet – Olsthoorn
Nel van de Boogaard – van Dijk

(vervolg)

15 februari 2015(vervolg)
Corrie van Luyn – Bakker
Coby van Rutten – Janse
22 februari 2015
Jan Admiraal
Corrie van Heugten – de Wit
Jan van der Drift
Mena Korswagen – van Hooijdonk
Theresia Willemina Welschen
1 maart 2015
Annelies Alders – Ligtvoet
Tieleke van de Loo – van der Drift
Jenny Hartendorp en overleden
familie
Maria Adriana Clerkx - Blank
8 maart 2015
Gini van Rooijen – Oud
Roos Biesta – van Dijk
Gerard van den Bergh
Jos van Reisen – Poiesz
15 maart 2015
Wim Swart
Hans Greweldinger
Johanna Francisca Theresia van
Vliet – Olsthoorn
Nel van den Boogaard – van Dijk
Corrie van Luyn – Bakker
Coby van Rutten – Janse

Lief en leed in de H. Lucaskerk
:
28 sept. 2014: Femke Rens geboren op 6 mei 2014.
Sara Rens geboren op 6 mei 2014
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Lief en leed in de H. Lucaskerk(vervolg)
:
De heer Vogelaar en mevrouw S. de Gans

25 sept. 2014
Overleden

14 sept. 2014: Mia Boshoven- Wessels, leeftijd 90 jaar
29 sept. 2014: Tiny Kloosterman, leeftijd 87 jaar
10 nov. 2014: Piet Heinsbroek, leeftijd 71 jaar

Lief en leed in de Pax Christikerk
Overleden
22 sept. 2014: Cornelia Maria Antoinetta Weber – Thijssen, leeftijd 86 jaar
24 sept. 2014: Maria Adriana Clerkx – Blank, leeftijd 94 jaar
1 okt. 2014: Gerardus Richardus Lambertus van den Bergh,
leeftijd 91 jaar
8 okt. 2014: Josina Theresia Maria van Reisen – Poiesz, leeftijd 84 jaar
18 okt. 2014: Jacoba Wilhelmina Antonia van Rutten – Janse,
leeftijd 79 jaar.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het verlies van hun dierbaren.
:
Peter van Rijn en Tiny Kennepohl

6 sept. 2014
:

16 november 2014: Emmelynn Xandra Rosa Verhoog,
Laureleen Therese Marigje Verhoog en
Carolina Simone Joanne Verhoog

2015
14

CONTACT voor dringende
gevallen zoals ziekenzalving,
uitvaart etc.: Telefoondienst
Willibrord-deelgemeenschap:

06-29 037 132

Deelgemeenschap

Willibrord

SECRETARIATEN:
Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen. Tel. 010-474 1790
Open: dinsdag, woensdag, vrijdag van 10.00 - 11.30 uur.
E-mail secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl tevens redactieadres ‘t Vaartje.
H. Lucaskerk, Hoogstraat 26a/b, 3131 BN Vlaardingen. Tel. 010-470 2679
Open: donderdag 10.00 - 11.30 uur. E-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl
ING-rekeningen:

NL80 INGB 0000 789712 t.n.v. Par. de Goede Herder – Pax Christi kerk
NL25 INGB 0000 090265 t.n.v. Par. de Goede Herder – H. Lucas kerk

Vieringen: zaterdag en zondag zie rooster midden in dit blad;
In de week:
H.Lucaskerk elke dinsdag 19.00 uur rozenkransgebed
Pax Christikerk, kijk voor data en tijd bij vieringen andere locaties
Ziekenbezoek en ontvangen van H.Communie:
Pax Christikerk : mevr. M. van der Nol, tel. 010-474 8007
H.Lucaskerk:
mevr. R. van Dorp, tel. 010-434 4106
mevr. J. Kroeze, tel. 010-435 0747
Autodienst voor vervoer naar de kerk:
Pax Christikerk:
Secretariaat tel. 010-474 1790
H.Lucaskerk:
mevr. J. Kroeze tel. 010-435 0747
PASTORAATSGROEPEN:
Pax Christikerk:
H.Lucaskerk:
Mirjam Heikens (pastor)
Mirjam Heikens (pastor)
Anne van der Horst (coördinator)
Paul Snoeren ( tijdelijk coördinator)
Adrie van der Steen (liturgie)
Paul Snoeren (diaconie voor
Elly Barendregt (catechese voor
beide kerken)
beide kerken)
Harry Veugelers (algemene zaken)
Marian Wong-Loi-Sing en
Berthe de Leede (algemene zaken)
Wilfried Wong-Loi-Sing (pastoraat)
Marie-Nicole Gregory (alg. zaken)
José van Dongen (gemeenschapsopbouw)
Corrie Leenders (gemeenschapsJan Barendregt (algemene zaken)
opbouw)

