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Stichting tot behoud van de Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk 
 
 

De doelstelling is het in stand houden van het kerkcomplex en de 
geloofsgemeenschap van de Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk. 
 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen. 
 
Voorzitter         : 
Secretaris         : 
Penningmeester: 
Bestuursleden   : 

 
Jan Camfferman 
Marijke de Jong 
Piet Bosman 
Simon van Rookhuizen, Cor Kuijs, Wijnand Prins, Cor Bart. 

 
Secretariaat van de Stichting tot behoud 
p/a Noorderwijkweg 67 
1943 DH  Beverwijk 

 
 
Comité tot behoud van de Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk 

 
Voorzitter                    : 
Secretaris                    : 
Leden van het comité   : 

 
Simon van Rookhuizen 
Cor Bart  
Rina en Ad Berg, Bets en Simon van  

Rookhuizen, Lydia Beentjes, Lia Pennycook, Gerda Koedijk, Idolette Verkerk, 
Gerard Groen, Frans Magdelijns, Nellie Bart. 
Toos Bakker is helaas door haar ziekte verhinderd maar nog steeds lid van het 
Comité. 

 
Secretariaat van het Comité tot behoud 
p/a Jan Pleeginghof 6 
1944 PP Beverwijk. 
0251 – 243 000 
e-mail adres:   cor.bart@onzelievevrouwvangoederaad.nl
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VOORWOORDVOORWOORDVOORWOORDVOORWOORD    

Mag ik mij even voorstellen! 

Voor u ligt een NIEUW INFORMATIEBLAD vanuit de Stichting en Comité tot 
behoud van de Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk. 
 
Om u toch van alle belangrijke ditjes en datjes op de hoogte te houden binnen 
onze geloofsgemeenschap heeft het Comité besloten dit Nieuwsblad uit te 
moeten brengen, zodat wij tot het behoud van Onze Lieve Vrouw van Goede 
Raad-kerk een Daad kunnen stellen.  
Met dit blad willen wij al diegene die net als wij onze kerk ook een warm hart 
toedragen; op de hoogte houden van alle aanvullende activiteiten en informatie 
in en rond onze kerk en geloofsgemeenschap hetgeen om (technische e/o 
praktische) reden niet meer in het parochieblad St. Eloy geplaatst kan worden. 
 
Om misverstanden te voorkomen wijzen wij u er met klém op dat dit blad  
GEEN PAROCHIEBLAD  is !, maar enkel een nieuwsbulletin over in en rondom 
onze kerk(genoodschap).  
 
Wilt U ons ook met Raad & Daad bijstaan in de wens onze kerk te behouden?? 
Laat het ons (en de Bisschop) even weten! U doet er velen een groot plezier 
mee! 
 
namens de Redactie: 
Idolette Verkerk. 

� � 
 

  
 Een levende steen 
 
 Kom en zie een levende steen 
 niet gewenst toch gebruikt als hoeksteen. 
 Eeuwigheidsfundament 
 schragend het bestaan van alles 
 Kom weest niet traag in het ontvangen; 
 ruil uw doodsheid in voor leven. 
 Wordt gelijk Hij een levende steen 
 gebruikt in het bouwwerk Gods, 
 uitstralende liefde, weerkaatsend ontvangen warmte. 

    Sia Verheij-Olree. 
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"Laat u als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis…" 
(1 Petrus 2, 5) 
 

 

De apostel Petrus schrijft aan ons dat 
Jezus Christus de hoeksteen is waar alles 
op rust. Zij die wel eens met kinderen of 
kleinkinderen Lego gespeeld hebben, 
weten uit ervaring hoe belangrijk de 
hoekstenen zijn om een hecht fundament 
aan het bouwsel te geven. Petrus had dat 
ook om zich heen gezien in de steden 
waar hij doorheen trok om het Evangelie 
te verkondigen, in de bouwkundige 
bedrijvigheid. Want ook in die tijd werd er 
al heel wat gebouwd. De mensen die nu 
vakantie vieren in Turkije kunnen al die 
bouwwerken bewonderen: tempels, 
zuilengalerijen, amfitheaters en nog veel 
meer, wat na 2000 jaar nog recht 
overeind staat! 
Welnu, zegt Petrus, zo’n hoeksteen is 
Jezus. Die zorgt er voor, dat het geloof 
goed gesteund wordt en zelfs na 2000  

jaar nog overeind blijft. Hij is ook de hoeksteen bij uitstek om het bouwwerk 
van ons persoonlijke leven te schragen. En wij, die in Hem, geloven, worden 
dan "levende stenen" genoemd. Tezamen vormen wij het "geestelijke huis" , je 
zou dat de kerk kunnen noemen. Kijken we eens naar een groot gebouw: alle 
stenen, met elkaar opgestapeld en samengevoegd, rustend op de hoekstenen, 
geven het gebouw de vorm. Bij een kerkgebouw is dat meestal een kruisvorm. 
Lévende stenen zijn in één bouwwerk. Je gelooft met elkaar, met de Kerk van 
alle eeuwen, de Gemeente van vroeger, van nú en van straks! 

       Ds. Ph. Kroes. 

 
 

 

MEULEMANMEULEMANMEULEMANMEULEMAN    
UW SPECIAALZAAK IN GROENTE & FRUITUW SPECIAALZAAK IN GROENTE & FRUITUW SPECIAALZAAK IN GROENTE & FRUITUW SPECIAALZAAK IN GROENTE & FRUIT    

Groot assortiment in panklare producten,    
salades, maaltijden en soepen 

Plantage 140 Beverwijk 0251 226224 
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De zee.De zee.De zee.De zee.    
Water, glinsterend in zonneschijn. 

Met horizon en land als vloedlijn. 

Geboren in scheppende natuur. 

Golven bepaald door, de maan,  

dag, en uur. 

    
Het strand, de zee “”kust”” het land. 

Gedachten langs de waterkant. 

Golven in branding spat uiteen. 

Geluid van de zee om me heen. 

    
Het geluid van ruisende golven. 

Voor altijd geloven in morgen. 

Glinsterende van horizon tot kust. 

Geef mijn hart, jouw dynamische 

rust. 

    
Water symbool van nieuw leven. 

Wil voeding zijn, en dit geven. 

Zeewind als adem mij omwoelen. 

Die gevoelens niet bekoelen. 

    

 

Wind spelend in mijn gezicht. 

Brengt leven weer in evenwicht. 

Kijk in verte…. de blauwe lucht. 

Hoor de golven, vertrouwde zucht 

 
Ren langs de zee als gelukkig kind. 

Schaterend,… de lach, de wind. 

Scheiding, licht, water…en zee. 

Draag dankbaarheid als zegen mee. 

    
En mocht de wind eens dagen.  

En golven tot grote hoogte jagen. 

Kijk naar je enorme kracht. 

En ik houd op land de wacht. 

    
 

Vind dat jij het hebt verdiend. 

Te zijn, mijn natuurlijke vriend. 

Rende naar einder, speelde wat kon. 

Bedankt water, wind, & warme zon. 

                                                                                                                        
                                                                                                                            Gerard de ReusGerard de ReusGerard de ReusGerard de Reus            

 

 Communie  thuis.  
 In de wijkparochie O.L.Vr.v.Goede Raad bestaat al jaren,  
 voor mensen die niet naar de kerk kunnen komen, ”door ziekte of 
 andere oorzaak”,  de mogelijkheid om de communie (op Uw aanvraag)  
 aan huis te ontvangen. 
 Wanneer U dit óók graag wilt, schroom dan niet, ook al is het maar 
 voor een korte periode geheel vrijblijvend contact op te nemen met: 
 Gerard de Reus, telefoonnummer: 210165   
 om een afspraak daarover te maken. 
 

 ================================================= 
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Waarom is de Stichting tot behoud van de Goede Raad opgericht ?Waarom is de Stichting tot behoud van de Goede Raad opgericht ?Waarom is de Stichting tot behoud van de Goede Raad opgericht ?Waarom is de Stichting tot behoud van de Goede Raad opgericht ?    
 

Een comité is géén rechtspersoon, kan zich niet inschrijven bij de Kamer van 
Koophandel en kan daarom ook geen bankrekening openen. Een bankrekening 
is geld in te zamelen om de Goede Raadkerk tot in lengte van jaren te kunnen 
onderhouden en te behouden. Omdat het comité door het parochiebestuur niet 
echt serieus genomen werd heeft het besloten om een Stichting op te richten 
met hetzelfde doel als het comité namelijk: 

Behoud van de Geloofsgemeenschap én het kerkcomplex van 
de Goede Raadkerk aan de Arendsweg in Beverwijk. 

Er wordt weer terecht reclame gemaakt voor de actie kerkbalans. Het 
parochiebestuur van St. Eloy zal u vragen om uw jaarlijkse bijdrage te storten. 
Het parochiebestuur vertelt er niet bij dat uw kerkbijdrage gebruikt wordt voor 
de hele parochie van St. Eloy. Geld uitgeven voor het noodzakelijke onderhoud 
aan de Goede Raadkerk wordt echter, al sinds vele jaren, niet meer door het 
parochiebestuur gedaan.  

Wenst u dat uw bijdrage en wekelijkse (spreekwoordelijke) DUIT IN HET ZAKJE 
uitsluitend gebruikt zal worden voor het in stand houden van de Goede 
Raadkerk dan rest u niets anders dan uw bijdrage te storten op: 
 

Bankrekeningnummer: 1255 71 623 

t.n.v. Stichting behoud Goede Raad Beverwijk. 

 
  

H A A R M O D E 
FRANK BOSMANFRANK BOSMANFRANK BOSMANFRANK BOSMAN    

 

 
 

 
    

Protesteren bij de BisschopProtesteren bij de BisschopProtesteren bij de BisschopProtesteren bij de Bisschop    
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tegen de voorgenomen sluiting van Onze Goede Raadkerk.tegen de voorgenomen sluiting van Onze Goede Raadkerk.tegen de voorgenomen sluiting van Onze Goede Raadkerk.tegen de voorgenomen sluiting van Onze Goede Raadkerk.    

Het parochiebestuur van St. Eloy heeft begin 2006 besloten de Goede Raadkerk 
aan de Eredienst te onttrekken. Zo wordt dat in mooie woorden gezegd. Het 
betekent niets meer en niets minder dan dat de Goede Raad voor U op slot gaat. 
Geen H. Missen meer in deze kerk. Ook de overige activiteiten worden stopgezet. 
Natuurlijk zal het parochiebestuur u mededelen dat u gebruik kunt maken van de 
Regina Caeli en de Agathakerk aan de Breestraat. Op 12 januari bleek de Regina 
Caeli al uit haar voegen te barsten met 110 bezoekers tijdens de familieviering.  

Als u het niet eens bent met de sluiting van de Goede Raadkerk dan rest u niets 
anders dan nu DIRECT pen en papier te pakken en een brief te schrijven aan onze 
Bisschop in Haarlem,  Wat kunt u bijvoorbeeld schrijven aan onze Bisschop? 

    adres:  Bisdom Haarlem 
     t.a.v. Mgr. Dr. J.M. Punt 
     Postbus 1053 
    2001 BB  Haarlem. 

Geachte Mgr. Punt, 

Ik ben parochiaan van de Wijkparochie Onze Lieve Vrouw van Goede Raad aan de 
Arendsweg in Beverwijk.  

Het parochiebestuur heeft besloten om deze kerk aan de Eredienst te onttrekken. 
Ik wil u er met klem op wijzen dat het parochiebestuur mij op géén enkele wijze 
betrokken heeft bij deze beslissing. Op 22 juni 2006 was er een informatie avond 
waar het parochiebestuur allerlei feiten, cijfers en redenen presenteerde die hun 
beslissing moest onderbouwen. Naar mijn mening zijn de door het parochiebestuur 
van St. Eloy genoemde feiten, cijfers en redenen onjuist, echter het 
parochiebestuur wil niet naar onze argumenten luisteren. Onze wijkparochie heeft 
veel vrijwilligers die ontzettend veel werk verzetten. Ook financieel is het de beste 
wijkparochie van Beverwijk. De restauratiekosten worden door het parochiebestuur 
schromelijk overdreven. Niet 3,3 miljoen Euro; maar minder dan 1 miljoen Euro is 
nodig om onze kerk weer tip top in orde te maken. Als de Goede Raad sluit dan 
verdwijnt een bloeiende Geloofsgemeenschap uit Beverwijk. Het openhouden van 
de Regina Caeli is ook geen oplossing. Zaterdag 12 januari barstte de Regina Caeli 
met 110 bezoekers uit haar voegen De veiligheid van deze bezoekers wordt zo in 
de waagschaal gesteld. De Goede Raadkerk stond dat weekend nodeloos leeg, een 
onverkwikkelijke situatie! 
Ik verzoek u dringend het besluit om onze kerk aan de Eredienst te onttrekken 
terug te nemen.  

Met vriendelijke groet,   

 
(Ondertekenen met uw naam en adres.) 
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Noveen Noveen Noveen Noveen     
in de Goede Raadkerk.in de Goede Raadkerk.in de Goede Raadkerk.in de Goede Raadkerk.    

 

 

Tijdens de Gregoriaanse Hoogmis op zondag 3 februari a.s. om 09:30 uur zal 
de Lourdes-noveen door Pastor Tol op plechtige wijze worden geopend door 
het ontsteken van de Lourdes-noveenkaars. 
 
De Lourdes-noveen wordt vanaf maandag 4 februari iedere avond om 19:00 
uur voor voortgezet door Kapelaan Kaleab. De feestelijke sluiting van deze 
noveen vindt plaats op maandag 11 februari om 19:00 uur door Pastoor 
Dresmé. 
 
Deze Lourdes-noveen bestaat o.a. uit voorlezing van een 
stukje geschiedenis van het verhaal van Lourdes, het 
Rozenkransgebed en enige Marialiederen, Na afloop 
wordt er een kopje koffie of thee geschonken. 

 
 
Er is een speciaal boekje gemaakt waarin de noveen van avond tot avond 
beschreven wordt. U vindt daar ook de korte beschrijving van de geschiedenis 
van het verhaal van Lourdes. 
 
Tevens wordt er een kleine Lourdes tentoonstelling ingericht met boeken, 
bidprentjes, relikwieën, een wijwaterketeltje uit 1880 en veel oude 
ansichtkaarten.  
Wij hopen u op zondag 3 februari te mogen begroeten en u al dit moois te 
laten aanschouwen. 
 
Cor Bart 

 

� � 
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LOURDESGROT IN DE PAROCHIEKERKLOURDESGROT IN DE PAROCHIEKERKLOURDESGROT IN DE PAROCHIEKERKLOURDESGROT IN DE PAROCHIEKERK    
ONZE LIEVE VROUW VAN GOEDE RAAD.ONZE LIEVE VROUW VAN GOEDE RAAD.ONZE LIEVE VROUW VAN GOEDE RAAD.ONZE LIEVE VROUW VAN GOEDE RAAD.    

 
Het jaar 2008 is het jubileumjaar van de Maria-
verschijningen in Lourdes. 150 jaar geleden, in 
1858 verscheen Maria aan Bernadette Soubirous, 
en dat willen wij in onze Maria-kerk gedenken. 
In december hadden de heer en mevrouw Bart al 
een prachtig Mariabeeld tijdelijk ter beschikking 
gesteld aan onze wijkparochie; het betreft een 
Lourdesbeeld gemaakt rond 1930 door E. Lapayre, 
hetgeen een voorlopige plaats had gekregen op het 
priesterkoor, de definitieve plaats moest nog 
gezocht worden. 
Om voor iedereen de plaats zo toegankelijk 
mogelijk te maken, werd gekozen achter in de 
kerk, vlak bij onze Maria Kapel, zodat iedereen er 
even langs kan lopen, en een kaarsje op kan 
steken. 
Om zoveel mogelijk het "Lourdesgevoel" over te 
dragen, gingen wij uit van een grot, maar hoe te 
maken ??? 
Van rotspapier en een houten raamwerk was geen 
sprake, i.v.m. de brandweer voorschriften, van   
tempex zou een probleem opleveren met de brandende kaarsen, dus er was 
maar een optie; een echte van steenachtig materiaal, maar wie zou dit kunnen 
maken ??? 
Heel voorzichtig dachten wij aan de heer A.Rijnders (bij de vrijwilligers beter 
bekend als Toon), hij had al zoveel gedaan op creatief gebied voor de kerk 
zoals o.a. het reliëf van de Heilige Familie gerestaureerd, (wat achter in de kerk 
staat), ruim 25 jaar de Kerststal opgebouwd met zelfgemaakte aanvullingen, 
het beschadigde kruisbeeld hersteld en de fresco's op de rondboog bijgewerkt. 
Dus Toon maar eens gepolst, want het was een grote klus, gelukkig kwam er 
een positief antwoord en werd er direct gestart. 
Het staalwerk haalde hij bij iemand uit de voortuin, waar toch verbouw werd, 
en de ROTSBOUWKUNDIGE ging aan de slag, iedere dag van 9 tot ruim 4 uur 
in een koude kerk, maar gewoon doorgaan met een grote creativiteit. 
Het werd echt een Lourdeshoekje waar een ieder in alle rust een kaarsje op 
kan steken en waar tijdens de NOVEEN veel rond deze plaats gebeden zal 
worden. 

                                                                                     Ad Berg. 
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LourdesLourdesLourdesLourdes----filmfilmfilmfilm 

Op zondagmiddag 3 februari van 14:00 uur tot ongeveer 16:30 uur, zal in de 
Jozefzaal de klassieke speelfilm “Het Lied van Bernadette” worden vertoond. 
Deze prachtige zwart-wit film uit 1943 vertelt het verhaal van Bernadette 
Soubirous aan wie Maria is verschenen in Lourdes. Deze film is een absolute 
aanrader. In verband met het aantal zitplaatsen (50) gelieve van te voren een 
plaats te reserveren door contact op te nemen met het Parochiecentrum, 
telefoon nummer 0251 – 22 36 08. 
 

                                                                
 

 

 

 

Het gelijk.    

Het “Gelijk” stak de trofee omhoog en riep. 
 En de winnaar is…..???En de winnaar is…..???En de winnaar is…..???En de winnaar is…..???    

De “Winnaar” wees naar de ”Verliezer” en sprak verdrietig. 
>>Hij.>>Hij.>>Hij.>>Hij.    

De ”Verliezer” wees naar de ”Winnaar”en sprak verdrietig . 
>>Hij.>>Hij.>>Hij.>>Hij.    

Ze gaven elkaar de hand en wenste elkaar veel goeds toe.  
En gingen zo ieder zijns weegs.En gingen zo ieder zijns weegs.En gingen zo ieder zijns weegs.En gingen zo ieder zijns weegs.    

Het ”Gelijk” keek verbaast naar de Zon.  
Die bleef schijnen.Die bleef schijnen.Die bleef schijnen.Die bleef schijnen.    

De Aarde begon aan een nieuwe omwenteling, zuchtend.  
Het zij zo.Het zij zo.Het zij zo.Het zij zo.    

                               Gerard de Reus.Gerard de Reus.Gerard de Reus.Gerard de Reus.    
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Met de bus naar LourdesMet de bus naar LourdesMet de bus naar LourdesMet de bus naar Lourdes    
 

Het comité tot behoud van de Goede Raadkerk organiseert, bij voldoende 
belangstelling, een busreis naar Lourdes. Deze reis mag u niet verwarren met 
de jaarlijkse reis naar Lourdes die georganiseerd wordt door de Lourdesactie. 
Het is dus géén Bedevaart-reis; en derhalve geven wij U aan, dat deze reis niet 
geschikt is voor mensen die niet goed ter been zijn! 
 
Afhankelijk van het aantal deelnemers en de verzorging liggen de kosten van 
een 7 daagse reis rond de € 600,-. Voor een éénpersoonskamer moet rekening 
gehouden worden met een toeslag van ongeveer € 150,-. De minimum 
deelname is 20 personen.  

Hoe kunt u zich inschrijven? 
Om er zeker van te zijn dat er géén inschrijvingen in een verkeerde brievenbus 
terechtkomen kunt u zich mondeling of telefonisch opgeven voor deze busreis 
bij Bets van Rookhuizen. Of bij een van de vrijwilligers na de kerkdiensten in de 
Goede Raadkerk. Ook tijdens de filmmiddag van 3 februari a.s. kunt u zich 
opgeven. 
 
De reis is gepland in de laatste volle week van de maand september 2008. 
Het voorlopig reisschema ziet er als volgt uit: 
1e dag:  Reis Beverwijk – Vierzon in Frankrijk 
2e dag: Reis Vierzon – Lourdes 
3e dag: Verblijf in Lourdes 
4e dag: Verblijf in Lourdes 
5e dag: Verblijf in Lourdes 
6e dag: Terugreis Lourdes – Nevers 
7e dag: Terugreis Nevers – Beverwijk 

 
 
 

 

       

 

 

SLUITINGSLUITINGSLUITINGSLUITING        van van van van     de de de de     GOEDEGOEDEGOEDEGOEDE RAAD  RAAD  RAAD  RAAD     wijkparochie.wijkparochie.wijkparochie.wijkparochie.????????    

 
 
12 

 
Belachelijk voor woorden. Twee weekenden per maand geen kerkdienst in de 
Goede Raad wijkparochie, dit wordt bewust zo geregeld door Pastoor  
J. Dresmé.  In het weekend van 12 op 13 januari was de Goede Raadkerk 
gesloten, maar op maandag de 14e januari kon Pastoor Dresmé wél een H. Mis 
in de Goede Raadkerk opdragen ter ere van zichzelf! Hij is namelijk jarig op die 
dag. Een kerkelijk feest wordt normaliter op de dichtstbijzijnde zondag gevierd, 
maar Pastoor Dresmé vond dat kennelijk niet nodig. Hij droeg dat weekend 
slechts één H. Mis op in de kerken van St. Eloy. 
 
Ieder weekend wordt er minimaal één H. Mis in de Regina Caeli opgedragen en 
op de weekenden dat de Goede Raad gesloten is zelfs TWEE H. Missen, op 
zaterdag én op zondag.  
Op zaterdag 12 januari was er een prachtige kinderdienst in de Regina Caeli, 
met kinderkoor, en met als voorganger Pastor Kaleab. Een overvolle dienst met 
110 bezoekers in een kleine en benauwde ruimte. Dit is onverantwoord!  
De Brandweer moet nagaan of dit wel mag. Zo’n dienst hoort thuis in een 
ruimer kerkgebouw zoals de Goede Raadkerk, sinds 20 december vorig jaar 
voorzien van een officiële gebruikersvergunning. 
 
Wanneer wordt het BISDOM en het DEKENAAT wakker !!! Deze situatie kan 
niet langer voortduren. De Parochianen van de Goede Raad zijn het beu, wij 
eisen opening van zaken omtrent de financiële situatie van St. Eloy en de Echte 
redenen van hun besluit onze Goede Raad te sluiten. 
  
G.W.Groen  
Parochiaan. 

� � 
 

 UITVAARTBEGELEIDING 

JJAANN  VVAANN  EEEERRDDEENN  

AFSCHEIDSCENTRUM 
Plesmanweg 400, 

1945 WV  Beverwijk 

WAAR AFSCHEIDNEMEN ECHT MOGELIJK IS 
Tel.: 0251-254135 DAG EN NACHT BEREIKBAAR 

Erkend lid van de NUVU 
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Uit de keuken (parochie centrum) 

van de Goede Raad. 

Deze keer wil ik het hebben over het receptenboek.  

In het nieuwe kookboek van Eloy werden de 
ingrediënten die je stopt in de Goede Raad-soep   

niet geplaatst. Een half A5je was wat werd toebedeeld aan de Goede Raad die 
volgens Eloy van het menu dient te verdwijnen. Het dieet moet worden 
aangescherpt. Mijn recept (agenda) was overbodig en niet belangrijk. 
Maar zolang er nog uit de Goede Raadpan soep wordt opgeschept, zijn wij een heel 
andere mening toegedaan. Daarom zijn wij naar een andere uitgever (Comité en 
Stichting) gestapt. Deze wilde mijn recepten graag plaatsen vandaar dit nieuwe 
kookboek met Goede Raad recepten.  
Met Pasen (23 maart) hebben wij om 10.00 uur een viering op het menu staan 
waarin pastor Tol voorgaat en het N.H. Byzantijns Mannenkoor zal hierbij haar 
muzikale medewerking verlenen.  
Natuurlijk danken wij ook de adverteerders die deze 1ste uitgave hebben mogelijk 
gemaakt.   
       Bets van Rookhuizen. 

 
 

Uit:   Uit:   Uit:   Uit:   ,   Woensdag 30 januWoensdag 30 januWoensdag 30 januWoensdag 30 januari 2008ari 2008ari 2008ari 2008    
VerzuilingVerzuilingVerzuilingVerzuiling    

Als gemengd gehuwde was ik blij met het tweede Vaticaans Concilie. 

De 8 Meibeweging was voor mij een prima alternatief. We voelden ons één 

kerkgemeenschap. Als parochiaan voelde je je verantwoordelijk voor die 

gemeenschap. Sinds ons kerkgebouw gesloten is, kan ik dat gemeenschaps- 

gevoel nergens meer vinden, althans niet in de Rooms-katholieke kerk. En als 

ik dan ook nog lees wat er allemaal aan gedaan wordt om de Nederlandse 

gelovigen 'in het gareel te houden' en de afbraak van het rk-geloof tegen te 

gaan dan word ik helemaal onpasselijk. Moet het binnenhalen van 

buitenlandse missionarissen ons zielenheil redden (binnenland 15 januari)? 

Gaat men liever door met echte roomsen, die doen wat er van de preekstoel  

(en vanuit Rome) wordt verkondigd? Dan moeten het wel mensen zijn die 

goed bij kas zitten, want alleen zij mogen binnenkort de kerkgebouwen in 

stand houden. (voorkant, 17 januari). Ik geef geen geld meer aan een 

gemeenschap waarbij ik me niet gehoord of betrokken voel. Ik krijg het gevoel 

dat men op mensen zoals ik niet meer zit te wachten. Wij zijn lastig! Waar men 

ooit eenheid predikte, zie ik weer een verzuiling ontstaan. 

                            Aldus: de VolkskrantAldus: de VolkskrantAldus: de VolkskrantAldus: de Volkskrant 
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 Wist U dat…… 

- Het plan om onze kerk te sluiten is genomen door een Eloy-bestuur, 
waarin maar één vertegenwoordiger van onze wijkparochie aanwezig 
was, die bovendien niet in ons parochiegebied woont en zonder enige 
ruggespraak met de rest van het Wijkparochie-bestuur. 

- Wij nog maar twee vieringen in de maand mogen hebben en dat in die 
andere weekeinden twee vieringen in de Regina zijn, dus twee keer 
een voorganger, koster, enz. In onze kerk was één viering voldoende 
geweest voor zowel Goede Raad, Regina en Jozef. 

- Als een begrafenisondernemer een uitvaart meldt, mag dit niet meer 
rechtstreeks via onze gastvrouwen, maar moet dit eerst aan een 
Agatha-vrijwilliger gemeld worden, die op zijn beurt dan één van onze 
gastvrouwen inlicht, die dan weer de begrafenisondernemer moet 
bellen, voordat zij weer het gebruikelijke werk kan doen. Dus twee 
extra onnodige telefoontjes. Wat zou hier de reden van kunnen zijn!!!! 
Voor Wijk aan Zee geldt dit niet. 

- Ons kinderkoor niet meer ingeroosterd staat in onze kerk. 
- De Eerste Heilige Communie vindt niet meer plaats bij ons. 
- De Wijkparochieraden zijn opgeheven. Er is een 1ste penningmeester 

(Jozef) en een 2de penningmeester (Odulphus). 
- Nog niet aan de kerkhofploeg medegedeeld (uiteraard), maar die valt 

onder de Regina Caeli. 
- Er een nieuwe beheerder (administratief) is aangewezen, de 2de 

penningmeester. Uiteraard wederom zonder overleg. 
- Onze kapel niet open mag zijn op de zondagmorgen als er bij ons geen 

viering is. 
- Plotseling twee Poolse vieringen in de maand zijn in de Agatha, zonder 

dat de volledige roostercommissie dit wist. De Goede Raad mag 
absoluut niets organiseren zonder toestemming van deze commissie. 

 

               
                                              C. Bart. 
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Hallo kinderen, 
 
Op Woensdagmiddag 12 maart 
van 14.00 uur tot ongeveer 
15.30 uur willen wij met jullie 
een palmpasenstok gaan 
maken. 
We willen de middag beginnen 
met een kort verhaaltje over 
palmpasen en daarna gaan we 
aan de slag. 
Wij zorgen voor de stokken, 
crêpe-papier en het 
broodhaantje, jullie voor de 
spullen die je wilt gebruiken. 

 
Je kunt denken aan bijvoorbeeld: wat fruit, chocolade-paaseitjes, 
doppinda’s ( daar kun je dan een ketting van maken ) kleine 
koekjes, spekjes etc. Misschien weten jullie zelf nog wel leuke 
dingen om de stok mee te versieren. Zorg wel dat alles (leuk) 
verpakt is en dat je het kunt ophangen aan je stok. 
 
Wie kun je verrassen met een mooi versierde palmpasenstok? 
Het is de bedoeling dat je stok maakt voor iemand anders. 
Iemand die ziek is of alleen. Vooral oudere mensen vinden het 
leuk om op deze manier verrast te worden. 
Als je niemand weet, dan kun je van ons een adres krijgen waar 
je de palmpasenstok dan naar toe kunt brengen. Het is wel de 
bedoeling om na ongeveer 2 weken de (lege) stokken weer op te 
halen en terug te brengen naar het parochiecentrum of bij mij 
(Noorderwijkweg 70). 
 
Lijkt het je leuk om zo’n palmpasenstok te maken voor iemand of 
wil je nog meer informatie? 
Bel dan gerust. Tel: 226628 
 
Misschien zien we je de 12de. 
 
Vriendelijke groeten. Gerda Koedijk. 
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UW   BIJDRAGE  IN   DE   COLLECTES   (t/m 31.12.07) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

De afgelopen periode bedroeg de opbrengst van de collecten:  

                               1e collecte      2e + kaarsenmandje 
                €            €  

01 dec za  102,48   Ouderenviering 

09 dec zo  263,79  171,60  Gregoriaans 
15 dec za    29,40    29,25   

24 dec ma 1354,50  267,24 1)  Kindermis 

24 dec ma 1302,92  2)  Nachtmis 

25 dec di   253,80    54,53 3)  Kerstmorgen 

30 dec zo     80,30    62,90  

31 dec ma     62,26    50,72  Oudejaarsavond 
 

1) Geen tweede collecte. 
2) Geen tweede collecte en kaarsenmandje. 
3) Geen tweede collecte. 

De deurcollecte tijdens de Kerst voor Solidaridad bedroeg € 577,82.  
Samen  met de KBO-collecte van € 145,55 op 20/12 is dit een mooi bedrag om 
over te maken. 
De opbrengst van het kluisje in de “devotiekapel” bedroeg in de maand 
december € 178,21. Dit bedrag was lager dan normaal en dit is veroorzaakt 
door de diefstal (wederom) van ons kluisje met de opbrengst van 1 week. 
 
 
 
 

 
GRAFMONUMENTVERZEKERING 

Wij verzekeren uw grafmonument tegen alle van buiten komende onheilen en vandalisme. 

Het verzekerde bedrag is de aanschafprijs van het grafmonument inclusief de kosten van de 
plaatsing van het monument en de accessoires die aan het monument bevestigd zijn. 
INFORMEERT U GEHEEL VRIJBLIJVEND NAAR PREMIE EN VOORWAARDEN.  
VRAAG NAAR Martin van der Worp. 

OOK VOOR UW UITVAARTVERZEKERINGEN EN DE NABESTAANDENVRAAGBAAK. 

 
MAGNEET ASSURANTIEN – KENNEMERSTRAATWEG  4 

1815 LA  ALKMAAR 072-5096079  
martin@magneetassurantien.nl 
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VIERINGEN VIERINGEN VIERINGEN VIERINGEN     IN IN IN IN     DE DE DE DE     GOEDE GOEDE GOEDE GOEDE     RAADKERKRAADKERKRAADKERKRAADKERK    
FebruariFebruariFebruariFebruari    
Datum / 

Tijdstip 
 
Viering 

 
Lokatie 

 
Voorganger 

Za.   2 febr. 

10.00 uur 

Ouderenviering 

 

Jozefzaal pastor Tol 

Zo.   3 febr. 

09.30 uur 

Maria noveen  1e dag 

Eucharistieviering  

Gregoriaans 

& Blasiuszegen 

 

Kerk 

 
pastor Tol 

Ma. 4 febr. 

19.00 uur 

 

Maria noveen 2e dag 

 

Kerk 

 

pastor Kaleab 

Di. 5 febr. 

19.00 uur 

 

Maria noveen 3e dag 

 

Kerk  (bij de grot) 

 

pastor Kaleab 

Wo.  6 febr. 

10.00 uur 

 

19.00 uur 

ASWOENSDAG 

Eucharistieviering 
Mariakoor 

Maria noveen 4e dag 

 

Kerk 

 

Kerk  (bij de grot) 

 

pastoor Dresmé 

 

pastor Tol  

Do.   7 febr. 

19.00 uur 

 

Maria noveen 5e dag 

 

Kerk  (bij de grot) 

 

pastor Kaleab 

Vr.   8 febr. 

19.00 uur 

 

Maria noveen 6e dag 

 

Kerk  (bij de grot) 

 

pastor Kaleab 

Za.   9 febr. 

19.00 uur 

 

Maria noveen 7e dag 

 

Kerk  (bij de grot) 

 

pastor Kaleab 

Zo. 10 febr. 

19.00 uur 

 

Maria noveen 8e dag 

 

Kerk  (bij de grot) 

 

pastor Kaleab 

Ma. 11 febr. 

19.00 uur 

Maria noveen 9e dag 

Eucharistieviering 

 

Kerk 

 

pastoor Dresmé 

Wo. 13 febr. 

09.00 uur 

 

Eucharistieviering 

 

Jozefzaal 

 

pastoor Dresmé 

Zo.  17 febr. 

09.30 uur 

 

Eucharistieviering  
Agatha/Mariakoor 

 

Kerk 

 

pastoor Dresmé 

Wo. 20 febr. 

09.00 uur 

 

Eucharistieviering 

 

Jozefzaal 

 

pastoor Dresmé 

Wo. 27 febr. 

09.00 uur 

 

Eucharistieviering 

 

Jozefzaal 

 

pastoor Dresmé 
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VIERINGEN VIERINGEN VIERINGEN VIERINGEN     IN IN IN IN     DE DE DE DE     GOEDE GOEDE GOEDE GOEDE     RAADKERKRAADKERKRAADKERKRAADKERK    

MaartMaartMaartMaart    
Datum / 

Tijdstip 
 
Viering 

 
Lokatie 

 
Voorganger 

Za.   1 maart 

10.00 uur 

 

Ouderenviering 

 

Jozefzaal 

 

pastor Tol 

Zo.   2 maart 

09.30 uur 

 

Eucharistieviering 

 

 

 

pastor Tol 

Wo.  5 maart 

09.00 uur 

 

Eucharistieviering 

 

Jozefzaal 

 

 

Wo.12 maart 

09.00 uur 

 

Eucharistieviering 

 

Jozefzaal 

 

 

Zo. 16 maart 

09.30 uur 

PALMPASEN 

Eucharistieviering 

 

 

 

pastor Kaleab 

Wo.19 maart 

09.00 uur 

 

Eucharistieviering 

 

Jozefzaal 

 

 

Vr.  21 maart 

15.00 uur 

19.00 uur 

 

 

Zo.  23 maart 

10.00 uur 

GOEDE VRIJDAG    

Kruisweg 

Lijdensverhaal 

Agatha/Mariakoor 

 

 

PAASVIERING 

Byzantijns Mannenkoor 

 

pastor Kaleab 

pastoor Dresmé 

 

 

 

 

pastor Tol 

Wo.26 maart   

 09.00 uur       

 

Eucharistieviering 

 

Jozefzaal 
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INTENTIES INTENTIES INTENTIES INTENTIES     

FEBRUARI  en  MAART  2008       GOEDE RAADKERKFEBRUARI  en  MAART  2008       GOEDE RAADKERKFEBRUARI  en  MAART  2008       GOEDE RAADKERKFEBRUARI  en  MAART  2008       GOEDE RAADKERK    

 

Zaterdag 2 februari MARIA LICHTMIS (Blasiuszegen) 
(Zie parochieblad St. Eloy – februari 2008) 
 
Zondag 3 februari         (09.30 uur) Maria noveen 1ste dag  
(Zie parochieblad St. Eloy – februari 2008)  
 aanvullingen: 
Alie Groen de Goede; Maria Gerarda Klijnzoon – Schockman; 
Jan Langendijk; overl. ouders v. Etten – Zonneveld;Herman van Beek 
uit dankbaarheid b.g.v. een 50 jarig huwelijk;  en ook  
uit dankbaarheid b.g.v. een 8 jarig huwelijk.  
 

Zondag 17 februari        (09.30 uur) 
(Zie parochieblad St. Eloy – februari 2008) 
 
Zaterdag 1 maart             (10.00 uur) 
Petronella Helena Maria Timmer-Stolzenbach; Gerardus Theodorus Admiraal; 
Gerardus Wilhelmus Maria Giezeman; Henk Spanjaard; Petrus Appel. 

Zondag 2 maart             (09.30 uur) 
Overl. ouders Welboren-Baltus; Johanna Maria Dullemans; Maria Hendrika 
Bakkum-Swart; Henk Bart; Alie Groen-de Goede; Petrus Appel; over. ouders 
Gooyer-Schoorl en dochter Jopie v.d.Velde-Gooyer; Maria Margaretha Kuyer en 
dochter Marga; Gerardus Theodorus Admiraal; Petrus Appel;  Cock Hollander; 
Jan Langendijk; overl. fam. Langendijk-Huijzendveld; Gerardus Pieter Aalbregt; 
Henk Spanjaard; Henk Bakker; Piet Kleijne; overl. ouders Rijnders-Ehlert; 
Joannis Kramer en overl. ouders Kramer & Nieman; Johannes Josefus van Son 
en zoon Peter; Maria Gerarda Klijnzoon-Schockman; overl. ouders v. Etten-
Zonneveld; Arie Bruin; Herman van Beek. 
 

Zondag 16 maart                      (09.30 uur) 

Johannes Josefus v. Son en zoon Peter; Petrus Appel; Arie Bruin;  
Overl. fam. Hollander-Duijcks en Prinssen. 
 

Zondag 23 maart      (Paas)        (10.00  uur) 
Overl fam. Langendijk-Huijzendveld; overl. ouders Welboren-Baltus; Johannes 
Josefus v. Son en zoon Peter; Petrus Appel; Maria Gerarda Klijnzoon-
Schockman; Henk Spanjaard; overl. ouders v. Etten-Zonneveld; Arie Bruin; 
Herman van Beek; overl.ouders Rijnders-Ehlert. 
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AAAAKTIVITEITEN   BINNEN  KTIVITEITEN   BINNEN  KTIVITEITEN   BINNEN  KTIVITEITEN   BINNEN      DE  DE  DE  DE  GOEDE RAADGOEDE RAADGOEDE RAADGOEDE RAAD    

Februari   2008 

Vr.    1 febr.  16.00 uur   repetitie koor 'KIKO' Jozefzaal  
                  19.00 uur   misdienaarbijeenkomst Goede Raadzaal 
Za.    2 febr.  10.00 uur ouderenviering Jozefzaal 
Zo.    3 febr.  09.30 uur Eucharistieviering  
   en Blasiuszegen pastor Tol Kerk 
  11.00 uur    koffie na de viering Kerk 
 14.00 uur Film over “Bernadette” Jozefzaal 
ma    4 febr.   09.00 uur    kerkhofploeg in actie Kerkhof 
                   14.00 uur    soos Jozefzaal 
                   19.30 uur    repetitie koor 'Spirit'  Jozefzaal 
di.      5 febr.  09.00 uur    parochieel overleg Huiskamer 
                    19.30 uur    repetitie 'Agatha/Mariakoor' Jozefzaal 
wo.    6 febr.   09.00 uur   kerkhofploeg in actie Kerkhof 
                    10.00 uur    koffie na de viering Jozefzaal 
                    20.00 uur    Bastognegroep Zolder parochiecenter 
do.     7 febr.   14.00 uur   repetitie koor 'Spirit'             Jozefzaal 
                    18.00 uur    inloop 'de Zwervers' Goede Raadzaal 
                    18.45 uur    kindercatechese  zolder parochiecenter 
vr.    8 febr. 16.00 uur    repetitie koor 'KIKO' Jozefzaal 
                    19.30 uur    bijeenkomst 'de Zwervers' Jozefzaal 
                    19.00 uur    Tieners E.G. zolder parochiecenter 
ma  11 febr. 09.00 uur    kerkhofploeg in actie kerkhof 
                   14.00 uur    soos Jozefzaal 
                   19.30 uur    repetitie spirit  Jozefzaal 
di.    12 febr.  19.30 uur    klaverjassen Jozefzaal 
                    19.30 uur    repetitie 'Agatha/Mariakoor' Huiskamer 
wo.   13 febr.  09.00 uur    kerkhofploeg in actie Kerkhof 
                    10.00 uur    koffie na de viering Jozefzaal 
                     20.00 uur    kienen Jozefzaal 
do.   14 febr. 08.30 uur    inloop 'de Zwervers' Goede Raadzaal 
                    14.00 uur    repetitie koor 'Spirit'  Jozefzaal 
vr.    15 febr.  16.00 uur    repetitie koor 'KIKO' Jozefzaal 
                    19.15 uur    vormselvoorbereiding Zolder parochiecenter 
zo.   17 febr.  11.00 uur   koffie na de viering Jozefzaal 
ma.  18 febr.  09.00 uur    kerkhofploeg in actie Kerkhof 
                    14.00 uur    soos Jozefzaal 
                    19.30 uur    repetitie 'Spirit' Jozefzaal 
di.   19 febr.   19.30 uur    klaverjassen Jozefzaal 
                     19.30 uur    repetitie 'Agatha/Mariakoor' Huiskamer 
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wo.   20 febr. 09.00 uur kerkhofploeg in actie Kerkhof 
                    10.00 uur koffie na de viering Jozefzaal 
do.   21 febr. 18.00 uur inloop 'de Zwervers' Goede Raadzaal 
                    18.45 uur kindercatechese Zolder parochiecenter 
vr.    22 febr. 16.00 uur repetitie koor 'KIKO' Jozefzaal 
za.   23 febr. 09.00 uur papierinzameling Kerkplein 
ma   25 febr. 09.00 uur kerkhofploeg in actie Kerkhof 
                    14.00 uur soos Jozefzaal 
                    19.30 uur repetitie koor 'Spirit' Jozefzaal 
di.    26 febr. 10.00 uur repetitie 'Mariakoor' Jozefzaal  
   09.30 uur repetitie 'Agatha/Mariakoor' Jozefzaal 
wo.   27 febr. 09.00 uur kerkhofgroep in actie Kerkhof 
  10.00 uur koffie na de viering Jozefzaal 
  20.00 uur Bijbelgroep Pastorie 
do.   28 febr. 18.00 uur inloop 'de Zwervers' Goede Raadzaal 
  09.00 uur Kerkenwerk Kerk 
  20.00 uur collectantenoverleg Jozefzaal 
 

� � 
Maart  2008 

za. 01 mrt. 10.00 uur   ouderenviering,  Jozefzaal 
zo. 02 mrt. 11.00 uur   koffie na de viering,  Jozefzaal 
ma. 03 mrt. 09.00 uur   kerkhofploeg in actie, Kerkhof 
   14.00 uur   soos,  Jozefzaal 
  19.30 uur   repetitie koor 'Spirit' , Jozefzaal 
di. 04 mrt. 19.30 uur   repetitie 'Agatha/Mariakoor'  Jozefzaal  
wo. 05 mrt. 09.00 uur   kerkhofploeg in actie, Kerkhof 
  10.00 uur   koffie na de viering,  Jozefzaal 
  20.00 uur   Bastognegroep,  Zolder parochiecenter 
do. 06 mrt. 14.00 uur   repetitie koor 'Spirit' ,  Jozefzaal  
  18.45 uur   Kinderkatechese,  Zolder parochiecenter 
  19.00 uur   wandelclub 'de Zwervers',  Goede Raadzaal 
vr. 07 mrt. 16.00 uur   repetitie koor 'KIKO',  Jozefzaal 
  19.00 uur   tieners E.G.  Zolder parochiecenter 
ma. 10 mrt. 09.00 uur   kerkhofploeg in actie, Kerkhof 
   14.00 uur   soos,  Jozefzaal 
  19.30 uur   repetitie koor 'Spirit' , Jozefzaal 
di. 11 mrt. 19.30 uur repetitie Ag./Ma.  Huiskamer 
  19.30 uur klaverjassen,  Jozefzaal  
wo. 12 mrt. 09.00 uur   kerkhofploeg in actie Kerkhof 
   10.00 uur   koffie na de viering,  Jozefzaal 
            20.00 uur    kienen,                               Jozefzaal 
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do. 13 mrt. 08.30 uur   Inloop zwervers,  Goede Raadzaal
  14.00 uur   Spirit,  Jozefzaal 
vr. 14 mrt. 16.00 uur   repetitie KIKO,  Jozefzaal 
  19.15 uur   Vormselgroep,  Zolder parochiecenter 
zo. 16 mrt. 11.00 uur   Koffie na de viering Jozefzaal 
ma. 17 mrt. 09.00 uur   kerkhofploeg in actie Kerkhof 
   14.00 uur Soos in de  Jozefzaal 
  19.30 uur   repetitie Spirit,  Jozefzaal 
di. 18 mrt. 19.30 uur   repetitie Ag./Ma.  Huiskamer 
  19.30 uur   klaverjassen,  Jozefzaal  
wo. 19 mrt. 09.00 uur   kerkhofploeg in actie Kerkhof 
   10.00 uur   koffie na de viering,  Jozefzaal 
do. 20 mrt. 14.00 uur   Spirit,  Jozefzaal 
  18.00 uur   Inloop zwervers,  Goede Raadzaal 
di. 25 mrt. 19.30 uur   repetitie Ag./Ma.koor,  Jozefzaal  
wo. 26 mrt. 10.00 uur   Koffie na de viering,  Jozefzaal 
  20.00 uur   Bijbelgroep,  pastorie 
do. 27 mrt. 08.30 uur  De Zwervers,  Goede Raadzaal 
   09.00 uur   Kerkenwerk Kerk 
  14.00 uur   repetitie koor Spirit  Jozefzaal 
  20.00 uur   collectantenoverleg,  Jozefzaal 
vr. 28 mrt. 16.00 uur   repetitie KIKO,  Jozefzaal 
  19.00 uur   tieners E.G.,  Zolder parochiecenter 
          20.00 uur   Ouders Vormselgroep,  Jozefzaal 
za. 29 mrt. 09.00 uur   Oud papier inzameling,  kerkplein 
ma. 31 mrt. 09.00 uur   Kerkhofploeg in actie Kerkhof 
  14.00 uur   Soos,  Jozefzaal 
          19.30 uur   Spirit,  Jozefzaal 
 

 

 

 J.C.  BELIENJ.C.  BELIENJ.C.  BELIENJ.C.  BELIEN    

Sinds 1921 

Naam voor kwaliteit  en service 

 

 

 Batavus*Raleigh 

 Phoenix*B.S.A. 

 Rih*Burgers 

 Union*Gazelle 

 Schaatsen 

 Helmenspecialist 

RIJWIELEN 

BROMFIETSONDERDELEN 

BREESTRAAT 26 

BEVERWIJK  0251 - 228587 
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Ruimte voor God 
 
voor massa´s mensen 
doet God niet meer mee 
net als de gulden 
voltooid verleden tijd. 
 
Er was een tijd 
dat God volop meedeed 
en ruimte kreeg 
Zijn huis 
stond in het midden van het dorp 
en de kerktoren  
was een baken 
al zichtbaar van ver. 

 
Maar vandaag 
vallen die paar huizen van God  
die in de stad zijn overgebleven 
in het niet bij de kantoorkolossen 
en de toren van de kerk is maar klein 
naast al die torenhoge flats. 
 
 
En als God al 
wat ruimte krijgt in ons leven 
dan is het vaak voor een uurtje in de week 
op zondagmorgen of een paar minuten 
bij het opstaan of slapen gaan. 

 

Nee, veel ruimte krijgt God niet vandaag 
maar veel ruimte heeft Hij ook niet nodig 
Hij maakt zich niet breed 
maar is zo smal als een straal licht 
van de vuurtoren in de nacht 
en zo geeft Hij je licht op je pad 
Hij blaast niet hoog van de toren 
maar blaast zijn Geest 
als levensadem in jou, mens. 

 
 
En als jij Hem dan  
de ruimte geeft in je leven 
en als Hij dan zo vriendelijk en veilig als 
het licht 
zoals een mantel om je heen geslagen 
met je meeloopt in het leven 
dan ontdek je misschien 
tot je verrassing 
dat God niet knelt 
maar je juist ruimte geeft 
en dat waar Hij zijn schreden zet 
naast de jouwe, 
jij, mens, bevrijd, gered, 
weer in het licht geheven wordt. 

 
 
Jan van Vliet 
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