’t Vaartje nr. 8

Maart 2015

Welkom bij ’t Vaartje,
het Vlaardingse katern bij Kerk aan de Waterweg.
Dit “ ’t Vaartje” no.8 voor het voorjaar van 2015 staat
weer vol met informatie voor de Willibrord deelgemeenschap:
de H. Lucaskerk en de Pax Christikerk.
De vieringen tijdens de Goede Week en op Paaszaterdag
worden niet in beide kerken gehouden.
Kijkt u eerst even in het vieringenrooster in het midden
van dit blad in welke kerk de viering is.
Wij wensen u een goede vastentijd en een mooi Paasfeest toe.
Het volgende “ ’t Vaartje” verschijnt begin juni 2015.
Kopij kunt u insturen tot half mei 2015 naar onderstaand
email adres met vermelding: ’t Vaartje.

De redactie.
In dit katern onder andere:






Eerste H. Communie
Kerkenband met La Granja
Het vormsel
Vastenactie
Willibrordtaxi

Redactieadres ‘t Vaartje: E-mail secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl

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
We zijn weer op weg naar Pasen. Kerkelijk bezien het belangrijkste feest. De
veertigdagentijd nodigt ons uit tot bezinning, bewustwording. Bewust worden
van wat het voorbeeld van Jezus ons te zeggen heeft. Bewust worden van de
grote verschillen in levensomstandigheden voor mensen ver weg, maar ook
dichtbij. Bewust worden is een groeiproces, daarom is het goed dat de MOV
groep in vieringen en andere activiteiten elk jaar weer aandacht vraagt voor
mensen en situaties elders in de wereld. Dit jaar wordt er in de verschillende
deelgemeenschappen van de Goede Herder parochie een vasten-estafette
gehouden. In” Kerk aan de Waterweg” kunt u hier meer over lezen.
De werkgroep Geloofsverdieping reikt u ook weer activiteiten aan om bewust
met uw geloof bezig te zijn. In “Kerk aan de Waterweg” leest u daar meer
over.
Geloofsverdieping en vieren komen samen op de ZONDAG-PLUS. 22 maart
a.s. wordt dit voor de tweede maal georganiseerd. Deelnemers aan de vorige
ZONDAG-PLUS waren heel enthousiast, dus kom en ervaar het zelf! In Kerk
aan de Waterweg leest u ook hier meer over.
Voor kinderen is er ook weer genoeg activiteit. De voorbereidingen voor de
Eerste Communie en het Vormsel zijn weer volop bezig. Daarnaast zijn er de
gezinsvieringen en kinderwoorddiensten met groep 10+ en natuurlijk het
kinderkoor OKIDO. Elders in dit Vaartje leest u er meer over.
Om meer mensen de mogelijkheid te bieden om naar speciale vieringen te
gaan, waarbij een van de kerken gesloten is, willen we vervoer ‘voor en door
parochianen’ opzetten. Wij hopen dat daar door beide groepen enthousiast
aan meegedaan wordt. Meer informatie vindt u elders in dit blad.
Wij wensen u een goede, bewuste voorbereiding op de Goede Week en
Pasen en alvast plezierige feestdagen.
Vreugdevolle groet,
Anne van der Horst en Paul Snoeren
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40 dagentijd/vastentijd
Paus Franciscus benadrukte tijdens de
vastentijd het belang van een echte en
overdachte boete: 'Laat ons niet vergeten dat echte armoede pijn doet.'
Met andere woorden, van iets afstand doen dat geen pijn doet is
onbetekenend. Vasten zou je, echt iets moet kosten.
Jezus zei ”Als iemand iets van je vraagt, geef het dan”.
Project 40 dagentijd/vastentijd: “Open je handen”
Handen: Je kunt ze uit de mouwen steken of ze vouwen tot een gebed. Je
kunt ermee uitdelen of juist iets aanpakken. Een hand steek je op in een groet
en je legt je hand op iemands schouder om te troosten. Wat doen we veel met
onze handen!
Veertig dagen lang openen wij onze handen. Want we geloven dat God
onze handen steeds opnieuw vult. En dat we met elkaar mogen delen wat we
hebben ontvangen. Open uw handen en kijk eens aandachtig naar wat u hebt.
Wat kunt u delen?
Open je handen is het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in
Actie in 2015 waar de oecumenische werkgroep MOV/ZWO dit jaar is
aangesloten. Een thema dat aanzet tot ontvangen en tot delen. We hopen dat
u beiden gaat doen. Wij willen tijdens deze 40dagentijdcampagne aandacht
besteden aan vijf voorbeeldprojecten van Kerk in Actie
1 Rampenpreventie in Madagaskar
2 Bijbelgenootschap van de Golfstaten
3 Diaconale vakantieweken
4 Leven ondanks hiv/aids - Zuid-Afrika
5 Regionale project: Stichting Stadstuinieren, Voedselbank Schiedam
6 Kerken op het platteland staan op eigen benen - Bangladesh
De 40 dagentijd/vastentijd is een tijd van bezinning en soberder leven. Het zou
heel mooi zijn wanneer u het geld dat u overhoudt door in deze periode
soberder te leven doneert aan het project van de oecumenische werkgroep
MOV/ZWO in deze 40 dagentijd. Steun dit werk!
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken naar
IBANnummer NL04INGB 0000023325
t.n.v. Vastenaktie Schiedam, Vlaardingen, Maassluis te Vlaardingen.

2

Nieuws over La Granja
Een jubileum: 30 jaar banden van Vlaardingen met de Filippijnen
Sinds 1992 hebben we als huidige Willibrord deelgemeenschap met de Pax
Christikerk en de Heilige Lucas kerk al een band met de Filippijnen. En dan
gaat het in het bijzonder om wat wij hier doen voor de twaalf kleuterschooltjes
in La Granja. Maar, daar ging wat aan vooraf, namelijk een officiële
stedenband van de gemeente Vlaardingen met Bacolod, de hoofdstad van het
eiland Negros, hetzelfde eiland waarop La Granja ligt. De start van die band
was in 1985. Achteraf bezien was het relatief snel bekeken met de
stedenband, vooral omdat de gemeente die het project financierde kort
samengevat de stekker er in 1991 uit trok.
Maar de basis van de huidige kerkenband stamt wel uit die periode. Vanuit de
stedenband, die we overigens al snel vriendschapsband gingen noemen, was
in het kader van de Vastenaktie in 1989 pater Terence Nueva pastoor van de
de St. Vincent Ferrer parochie in La Granja zes weken lang onze gast. In de
contacten daarna groeide wederzijds het idee om een kerkenband te
beginnen. Deze band werd officieel bekrachtigd in 1992. In Vlaardingen werd
een werkgroep, de kerkenbandgroep, opgericht om de band vanuit en naar de
verschillende parochies te begeleiden. En dat doen we nu al weer bijna 25
jaar. Maar….de banden met de Filippijnen bestaan dus dit jaar dertig jaar. We
hebben ons afgevraagd of we dat nog speciaal moeten vieren. De conclusie
was: dat doen we niet officieel, zeker niet omdat we vorig jaar nog een zeer
geanimeerde bijeenkomst hadden met veel belangstelling voor de opening
van de fototentoonstelling over het circusproject vanuit Vlaardingen, eind 2013
in La Granja.
Maar, we laten die 30 jaar ook niet helemaal ongemerkt voorbij gaan. We
gaan weer eens een nieuwsbrief uitbrengen waarin we een heleboel mensen
zowel uit La Granja als uit Bacolod vragen een verhaaltje te schrijven over
henzelf. Wat is er voor hen veranderd de laatste 30 jaar, wat was het
belangrijkste, ook voor hen persoonlijk, heeft die band of die school iets
betekend, waar maken ze zich zorgen over etc. Wij zijn zelf uiteraard heel
benieuwd wat er terugkomt. Zo rond de zomer zal de nieuwsbrief uitkomen.
Uiteraard zorgen wij dat er voldoende exemplaren achter in de kerk liggen.
Namens bestuur, leerkrachten, ouders en leerlingen van de St Vincent Ferrer
School in La Granja , dank voor uw betrokkenheid!
Kees Clement, lid van de werkgroep kerkenband La Granja/Vlaardingen
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La Granja (collectes)
Beste medeparochianen,
Het jaar 2015 is voor de schooltjes in La Granja goed begonnen.
Op 18 januari bracht de deurcollecte € 233,40 op en die van
1 februari € 241,16.
Bovendien mochten wij buiten deze collectes een extraatje van € 43,00
ontvangen.
Namens de leden van de Kerkenband La Granja/Vlaardingen
hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
Corrie Giese-Blok

Eerste H. communie
15 Kinderen van de H. Lucaskerk, de Pax Christikerk en de Jacobuskerk
zijn volop bezig met de voorbereiding op hun Eerste H. Communie.
Zondag 17 mei doen zij hun Eerste H. Communie tijdens een
feestelijke viering met medewerking van kinderkoor Okido in de Pax
Christikerk.
De viering begint om 11.00 uur.
We wensen de kinderen een fijne dag en een goede toekomst.
Wij stellen de communicanten aan u voor:

Arthur Nuyttens
Juliette Nuyttens
Louise Sombra
Veerle Blankenstein
Shunaiska Martina
Railykson Martina
Giovanni Romeijn

Tjibbe Burggraaf
Robin Strack van Schijndel
Davy Strack van Schijndel
Raycharella Brute
Keely van Blarcum
Keegan Boks
Thomas Wijning
Andrew Imade
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Het Vormsel
Al enige tijd bereiden 20 jongeren uit onze parochie De Goede Herder zich
voor op het sacrament van het vormsel. Zij bereiden zich voor met het
werkboek “ In vuur en vlam” van het Bisdom en doen dat in de Pax Christikerk
in Vlaardingen.
De 10 jongeren uit de Willibrord deelgemeenschap zijn:
Liselot, Clara, Sebastiaan, Karlijn, Maydjely,
Maydjira, Livia, Davy, Robin en Deshanira.
Zij worden op 31 mei gevormd in een gezamenlijke viering in de
H. Lucaskerk. Deze viering zal om 10.00 uur beginnen.
De vormheer is Bisschop van den Hende, en koor de Balance zal de viering
opluisteren met hun zang.
We wensen alle jongeren en hun ouders een hele mooie inspirerende
viering toe!
Inzameling.
We gaan met de jongeren begin juli nog naar een project in Rotterdam om te
helpen met voedsel uitdelen aan armen en daklozen.
Hiervoor willen we graag houdbare levensmiddelen gaan inzamelen om mee
te nemen. Wilt u hieraan een bijdrage leveren? Dan kunt u vanaf 31 mei
houdbare levensmiddelen, denk aan rijst e.d. inleveren achter in de kerk.
Alvast bedankt !
Namens de werkgroep vormsel
Cora Snoeren.

Sam’s kledingactie
Sam’s kledingactie wordt gehouden t.b.v. Mensen in Nood.
U kunt uw kleding inleveren op zaterdag 18 april,
bij de Pax Christi kerk.
Van 10.00 tot 12.00 uur.
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Vervoer voor en door parochianen in
Vlaardingen?
Het gebeurt enkele keren per jaar dat in de Willibrord deelgemeenschap ‘n
viering in één van de kerken in Vlaardingen gehouden wordt. De andere kerk
is dan gesloten. Dit is bijvoorbeeld met Willibrord zondag in november, enkele
vieringen in de goede week en de Zondag-plus viering.
De gemiddelde leeftijd van onze kerkgangers ligt ruim boven de 50 jaar. Voor
de meesten is het mogelijk op eigen gelegenheid naar de ‘eigen kerk’ te
komen. Maar als die ‘eigen kerk’ gesloten is, kan de afstand naar de andere
kerk in Vlaardingen net te groot zijn. Het is dan jammer dat mensen daardoor
niet in de gelegenheid zijn om naar de speciale viering in de andere kerk te
gaan.
WIJ WILLEN GRAAG WETEN OF ER BEHOEFTE IS AAN
‘VERVOER DOOR EN VOOR PAROCHIANEN’.

Bent u één van de mensen, waarvoor die andere kerk net te ver weg is om op
eigen gelegenheid naar toe te gaan?
Zou u wel met iemand willen meerijden? Laat het zo spoedig mogelijk aan ons
weten via de secretariaten (telefonisch of per e-mail, zie achterzijde van dit
Vaartje)
Daarnaast willen we graag weten wie incidenteel (hoeft dus niet elke keer)
medeparochianen op wil halen en na de viering ook weer naar huis wil
brengen. U kunt dit doorgeven aan een van de secretariaten (zie achterzijde
van dit Vaartje)
Per keer wordt gekeken wie met wie mee kan rijden.
Wij hopen voor de eerstkomende gezamenlijke viering op 22 maart deze
meerijden-service in te kunnen zetten. Tegen die tijd ontvangt u nader bericht
hierover.
De pastoraatsgroepen.
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VIERINGENROOSTER MAART T/M JUNI 2015 VAN DE GOEDE
HERDER PAROCHIE, DEELGEMEENSCHAP WILLIBRORD,
Versie 15-02-2015
VLAARDINGEN
Vlaardingen-Noord
Vlaardingen-Zuid
Datum
PAX CHRISTI KERK
HEILIGE LUCAS KERK
Zondag 11.00 uur
zondag 09.30 uur
zo 01-03

zo 08-03

zo 15-03

zo 22-03

zo 29-03

Woord- en Communieviering;
pastor M. Heikens
m.m.v. koor Liriko,
deurcollecte voor La Granja
Kinderwoorddienst / 10+,
Wereldwinkel
Themaviering Vastenactie met
kerkcollecte
Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek
m.m.v. Pax Christi Cantorij, Amnesty
Kinderwoorddienst / 10+
Anders-dan-anders-viering
Voorganger: pastor C. Koeleman
m.m.v. Combo,
Food for all
Pax Christi kerk gesloten

maa 30-03

Palmzondag
Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek
Gezinsviering m.m.v. kinderkoor
Okido; wereldwinkel
Pax Christi kerk gesloten

do 02-04

Pax Christi kerk gesloten

vr 03-04

Goede Vrijdag
15.00 uur, Kruiswegviering
Voorganger werkgroep 3D
m.m.v. Pax Christi Cantorij

Eucharistieviering;
pater E. Clarenbeek
samenzang
wereldwinkel

Woord- en Communieviering;
diaken T. v.d. Meer
m.m.v. Willibrordkoor
Eucharistieviering;
pater E. Clarenbeek
Samenzang
11.00 uur, Zondag Plus
Eucharistieviering;
pater A. Kunnekkadan
m.m.v. Willibrordkoor
kerkcollecte Vastenactie
Palmzondag
Woord- en Communieviering;
pastor C. Koeleman
m.m.v. Willibrordkoor
19.30 uur, Boeteviering
Voorganger: pastor C. Koeleman;
Samenzang
19.30 uur, Witte donderdag
Eucharistieviering;
pater E. Clarenbeek
m.m.v. zanggroep Impuls
Goede Vrijdag
15.00 uur, Kruiswegviering,
Voorganger L. Meijer
Samenzang
’s avonds geen viering
in de H. Lucaskerk

19.30 uur, voorganger
pater E. Clarenbeek
m.m.v. The Balance
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Vlaardingen-Noord
PAX CHRISTI KERK
Zondag 11.00 uur

Vlaardingen-Zuid
HEILIGE LUCAS KERK
zondag 09.30 uur

Za 04-04

21.30 uur, Paaswake
Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek
m.m.v. The Balance
Deurcollecte voor
pater H. Erdhuizen

zo 05-04

Pasen
Woord- en Communieviering;
pastor M. Heikens
m.m.v. koor Liriko, Amnesty
Deurcollecte voor
pater H. Erdhuizen

zo 12-04

Woord- en Communieviering;
werkgroep 3D
Samenzang,
deurcollecte voor La Granja
Woord- en Communieviering; pastor
C. Koeleman
m.m.v. zanggroep Impuls
Kinderwoorddienst / 10+
17.00 uur, Viering patroonsfeest De
Goede Herder
Na de viering gezellig samenzijn
Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek
samenzang

19.00 uur, Paaszaterdag
Woord- en Communieviering;
pastor M. Heikens
Gezinsviering voor de gehele parochie
m.m.v. kinderkoor Okido
Deurcollecte voor
pater H. Erdhuizen
Pasen
Eucharistieviering;
pater A. Kunnekkadan
m.m.v. Willibrordkoor,
wereldwinkel
Deurcollecte voor
pater H. Erdhuizen
Eucharistieviering;
pater E. Clarenbeek
m.m.v. Willibrordkoor

Datum

zo 19-04

za 25-04

zo 26-04

zo 03-05

zo 10-05

do 14-05

Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek
samenzang
Deurcollecte voor
pater H. Erdhuizen
Woord- en Communieviering;
werkgroep 3D
m.m.v. koor Liriko,
deurcollecte voor La Granja
Amnesty
Hemelvaartsdag
Eucharistieviering;
pater E. Clarenbeek;
samenzang
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Eucharistieviering;
pater E. Clarenbeek
samenzang
H. Lucas kerk gesloten

Woord- en Communieviering;
parochiaan C. Siebel
m.m.v. Willibrordkoor
Eucharistieviering; pastor H. Egging
m.m.v. The Balance;
wereldwinkel
Eucharistieviering;
pater A. Kunnekkadan
m.m.v. Willibrordkoor
Deurcollecte voor
pater H. Erdhuizen
H. Lucas kerk gesloten

Datum
zo 17-05

zo 24-05

zo 31-05

zo 07-06

zo 14-06

zo 21-06

zo 28-06

Vlaardingen-Noord
PAX CHRISTI KERK
Zondag 11.00 uur
Eucharistieviering; pastor H. Egging
m.m.v. kinderkoor Okido
1e H. Communie voor communicanten
uit St. Jacobus, H. Lucas en
Pax Christi kerk
Kerkcollecte Ned. Missionarissen
Pinksteren
Woord- en Communieviering;
pastor C. Koeleman
m.m.v. Pax Christi Cantorij
Deurcollecte Pinksteractie Missie en
Diaconie
Eucharistieviering;
pater A. Kunnekkadan
m.m.v. zanggroep Impuls

Kerkenbandviering
Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek
m.m.v. koor Liriko,
Kinderwoorddienst / 10+
Deurcollecte voor La Granja
Woord- en Communieviering;
pastor M. Heikens
samenzang

Themaviering
Woord- en Communieviering;
werkgroep 3D
m.m.v. zanggroep Impuls
Eucharistieviering; pastor H. Egging
Gezinsviering
m.m.v. kinderkoor Okido
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Vlaardingen-Zuid
HEILIGE LUCAS KERK
zondag 09.30 uur
Woord- en Communieviering;
parochiaan C. Siebel
samenzang
Kerkcollecte Ned. Missionarissen

Pinksteren
Eucharistieviering;
pater E. Clarenbeek
m.m.v. Willibrordkoor
Deurcollecte Pinksteractie Missie en
Diaconie
10.00 uur, Vormselviering
Eucharistieviering;
Mgr. J.H.J. van den Hende en
pastor M. Heikens
m.m.v. The Balance
Woord- en Communieviering;
diaken T. v.d. Meer
Samenzang
wereldwinkel
Kerkenbandviering
Eucharistieviering;
pater E. Clarenbeek
m.m.v. Willibrordkoor
Deurcollecte voor La Granja
Woord- en Communieviering;
pastor C. Koeleman
m.m.v. The Balance
Woord- en Communieviering;
L. Meijer
m.m.v. Willibrordkoor

Vieringen op andere locaties
De Meerpaal

Zaterdag om 18.00 uur. Extra vieringen op:
2-4 (Witte donderdag) 18.00 uur en
4-4 (Paaszaterdag om 19.00 uur). Geen viering op:
7-3, 28-3, 11-4, 9-5, 16-5, 30-5 en 20-6.

Vlietlandziekenhuis Zondag om 9.30 uur
Soenda

Woensdag 29 april 2015 om 15.00 uur
Woensdag 24 juni 2015 om 15.00 uur

Kinderwoorddienst en 10+groep
Tijdens de Veertigdagentijd
zal er twee keer kinderwoorddienst en 10+groep zijn.
Op 1 maart en 8 maart zijn jullie weer van harte welkom.
Ook is er een kinderwoorddienst op 19 april en op 7 juni.
Deze zijn in de Pax Christikerk.
De vieringen beginnen om 11 uur.
Op 22 maart is er weer een ZondagPlus viering,
ook dan zal er een activiteit voor de kinderen zijn.
Ook bij deze activiteit zijn jullie van harte welkom!
Deze viering in de H. Lucaskerk begint om
11 uur

Anders-dan-Anders-viering
Iedereen is van harte uitgenodigd in de eerstkomende viering op:

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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HEMELVAARTSDAG ~ DAUWTRAPPEN
De traditie van dauwtrappen op Hemelvaartsdag zetten we weer voort.
Hemelvaartsdag valt (zoals altijd) op donderdag. De datum is dit jaar:
donderdag 14 mei.
U hoeft niet voor dag en dauw op te staan, want het dauwtrappen start om
7 uur ’s ochtends, als de dauw al bijna weg is.
We verzamelen bij Polderpoort, het sportcentrum in de Broekpolder.
Vandaar wandelen we ongeveer anderhalf uur door de mooie natuur van de
Broekpolder. Onderweg staan we enkele minuten stil voor een meditatief
moment.
De wandeling eindigt bij watersport vereniging De Bommeer, waar we
afsluiten met een kopje koffie of thee en voor wie wil een heerlijk stuk
zelfgebakken appeltaart. Aan het dauwtrappen zijn geen kosten verbonden,
maar de consumpties zijn voor eigen rekening. Voor meer informatie kunt u
terecht bij Anne van der Horst, telefoon 4745926.
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VREDE VERBINDT
Vlaardingse Vredesweek - PAX Ambassadestad van Vrede zoekt hulp,
(ook van jongeren vanaf 18 jaar) voor voorbereidingen van
1. Vredespelgrimage op zondag 20 september in de Internationale
Vredesstad Den Haag.
2. College Tour II op de internationale Dag van de Vrede 21 september
in de Stadsgehoorzaal van Vlaardingen,
’s middags voor jongeren – ’s avonds voor volwassenen.
Noteer alvast de data 20 en 21 september
om deze vredesactiviteiten straks te bezoeken.

De Democratiefabriek
Van 16 tot en met 30 maart staat De Democratiefabriek in de Centrale
vestiging van de Bibliotheek Vlaardingen.
De Democratiefabriek is een interactieve, mobiele tentoonstelling waarin jong
en oud op interactieve wijze aan de slag kan met machines en apparaten om
van alles op het gebied van democratie te onderzoeken. Als bezoeker kunt u
tijdens de openingstijden van de bibliotheek langs komen.
Groepen kunnen zich inschrijven via het contactadres: ed.nelleke@zonnet.nl
Meer info:
Nelleke van der Luit, Platform Ander Vlaardingen, 010-4349551 of
ed.nelleke@zonnet.nl. of Jolanda Verbraak, Bibliotheek Vlaardingen,
010-2484586, j.verbraak@vlaardingen.nl

Intenties H. Lucaskerk
Zondag 8 maart 2015
Maria Visser- Schulten
Piet Heinsbroek
Petronella Adriana Maria QuistBogers

Zondag 15 maart 2015 (vervolg)
Toos Schoenmakers- Beckman
Gerard Bijwaard
Petronella Adriana Maria QuistBogers

Zondag 15 maart 2015
Silverio da Lanca
Clovis Espinoza
Rein Jan van der Hoff
Mia Boshoven- Wessels

Zondag 22 maart 2015
Tiny Kloosterman
Jacobus Theodorus Johannes van
den Boogaard

12

Intenties H. Lucaskerk

(vervolg)

Zondag 29 maart 2015
Antoon van der Velden
Carla de Graaf

Zondag 19 april 2015 (vervolg)
Jacobus Theodorus Johannes van
den Boogaard

Zondag 5 april 2015
Paul Eijkenboom
Piet Heinsbroek
Petronella Adriana Maria QuistBogers

Zondag 26 april 2015
Antoon van der Velden
Carla de Graaf

Zondag 12 april 2015
Clovis Espinoza
Maria Visser- Schulten
Toos Schoenmakers- Beckman
Zondag 19 april 2015
Mia Boshoven- Wessels
Tiny Kloosterman
Rein Jan van der Hoff

Zondag 3 mei 2015
Paul Eijkenboom
Petronella Adriana Maria QuistBogers
Zondag 10 mei 2015
Clovis Espinoza
Johanna Kornelia van MeggelenOtjens
Piet Heinsbroek

Intenties Pax Christikerk
8 maart 2015
Gini van Rooijen – Oud
Roos Biesta – van Dijk
Gerard van den Bergh
Jos van Reisen – Poiesz
15 maart 2015
Hans Greweldinger
Johanna Francisca Theresia van
Vliet – Olsthoorn
Nel van den Boogaard – van Dijk
Corrie van Luyn – Bakker
Coby van Rutten – Janse
Theo Bakker
22 maart 2015
Jan Admiraal

22 maart 2015 (vervolg)
Jan van der Drift
Mena Korswagen – van Hooijdonk
Aad Odijk
29 maart 2015
Theresia Willemina Welschen
5 april 2015
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
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Intenties Pax Christikerk
12 april 2015
Johanna Francisca Theresia van
Vliet – Olsthoorn
Nel van den Boogaard – van Dijk
Roos Biesta – van Dijk
19 april 2015
Wim Swart
Jan Admiraal
Corrie van Luyn – Bakker
Mena Korswagen – van Hooijdonk
Coby van Rutten – Janse
26 april 2015
Jan van der Drift
Theresia Willemina Welschen
Aad Odijk
Theo Bakker
3 mei 2015
Gini van Rooijen – Oud
Tieleke van de Loo – van der Drift
Wim Swart

(vervolg)

3 mei 2015 (vervolg)
Jenny Hartendorp en overleden
familie
Maria Adriana Clerkx – Blank
10 mei 2015
Nel van den Boogaard – van Dijk
Roos Biesta – van Dijk
Gerard van den Bergh
Jos van Reisen – Poiesz
17 mei 2015
Corrie van Luyn – Bakker
Mena Korswagen - van Hooijdonk
Coby van Rutten – Janse
Antoon van der Velden
24 mei 2015
Jan van der Drift
Aad Odijk
31 mei 2015
Theresia Willemina Welschen

Lief en leed in de H. Lucaskerk
Overleden
19 nov. 2014: Jacques van den Boogaard, leeftijd 89 jaar
4 dec. 2014: Maria Visser- Schulten, leeftijd 87 jaar.
13 dec. 2014: Toos Schoenmakers- Beckman, leeftijd 86 jaar
3 febr. 2015: Petronella Adriana Maria Quist- Bogers, leeftijd 79 jaar

Lief en leed in de Pax Christikerk
Overleden
16 dec. 2014: Adrianus Johannes Jozef Odijk, leeftijd 84 jaar
2 jan. 2015: Theodorus Johannes Bakker – Leeftijd 79 jaar.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het verlies van hun dierbaren.
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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)

