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Beste vrienden en allen die zich betrokken voelen bij de Buurtkerk O.L.Vrouw van Goede Raad.  
Hierbij de vijfde nieuwsbrief met HEEL  BELANGRIJKE  ONDERWERPEN.  
Allereerst wat er a.s. zaterdag staat te gebeuren.  Een heel spectaculaire Monumentendag !!  

KOMT ALLEN,  U ZULT WAT BELEVEN !!! 
 

In de berichtgeving van het Historisch Genootschap Midden Kennemerland over Open Monumentendag  
van aankomende zaterdag wordt de Goede Raadkerk om ons onbekende reden niet vermeld.  
De deuren van de Goede Raadkerk staan op Open Monumentendag van 10:00 tot 17:00 uur wijd open  

en de koffie staat klaar. 
 

Om deze dag bijzonder luister bij te zetten attenderen wij u gaarne op het volgende: 
 
 

De Goede Raadkerk weer bij de tijd. 
In het artikel “Beverwijk is de tijd kwijt” van Raimond Bos opgenomen in 
de Beverwijker van 11 augustus 2011 vraagt de schrijver zich af wanneer 
het uurwerk van de Goede Raadkerk weer volledig in ere hersteld zal 
worden. De verbogen wijzer werd op last van het parochiebestuur op  
11 februari 2010 van de toren verwijderd. 
 

De Stichting Behoud Goede Raadkerk en de groep vrijwilligers die het 
uurwerk van de Goede Raadkerk gaande houden hebben de wijzer de 
afgelopen maanden laten repareren en van nieuw bladgoud laten 
voorzien. Op Monumentendag, zaterdag 10 september 2011 om 12:30 
uur wordt de wijzer met behulp van een hoogwerker weer op zijn plaats 
teruggebracht.  
 

    Het terugplaatsen wordt begeleid door een doedelzakspeler  
          van de Saint Andrews Piping Society uit Zaandam. 
 

Het uurwerk van de Goede Raadkerk is in 1927 geleverd door de Firma 
Eijsbouts uit Asten en is nog in originele staat zoals zoveel in deze kerk.  
Het uurwerk wordt iedere 3 à 4 dagen door de vrijwilligers handmatig 
opgewonden.  
 

Het is tijd voor een wijzer beleid…….    met dit unieke Rijksmonument. 

 

 
 

Ook dit jaar verlenen de vrijwilligers van de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Raad weer hun medewerking  
op OPEN MONUMENTENDAG. Zowel het kerkhof – de binnentuin als de kerk zijn te bezoeken. 
U kunt zien dat de Goede Raad kerk door het ontbreken van zuilen, een uniek karakter heeft, architect 
Kropholler, de ontwerper en bouwer van onze kerk, heeft hierdoor een ruimtelijk karakter gecreëerd. 
Vanaf elke zitplaats is het priesterkoor duidelijk zichtbaar, waardoor een ieder zich betrokken voelt bij de 
diensten, het interieur is na bijna 100 jaar praktisch ongewijzigd gebleven, waar vindt je nog zo’n kerk ? 
Buiten de kerkelijke diensten om is de kerkzaal uitstekend te gebruiken voor veel andere activiteiten. 
Dit jaar bieden wij een prachtige binnentuin en kerkhof, een kerk met expositie van Beelden-devotionalia, 
platen en afbeeldingen van vroeger, postzegels van kerken, informatie over architect A.J. Kropholler, onze 
Maria Grot, de Doopvont, Doopboeken, Oude foto’s, Liturgische kleding, reliëf van de Heilige Familie, alles met 
opluistering van o.a. prachtige orgelmuziek. 
Monumentendag heeft als thema:  ‘NIEUW GEBRUIK -- OUD GEBOUW’. 
Voor de Goede Raad is het thema: ‘WAARDEVOL GEBRUIK – OUD GEBOUW’. 
 



   

Gebedsvieringen 
 

 
Zondag  18 september  a.s. 

is er om 10.00 uur een  
Eucharistie-viering  

waarin pastor Tol voorgaat. 
 

 

 
Zondag 9 oktober  a.s. 

om 10.00 uur  
zal pastor Stuifbergen voorgaan 

in een Gebedsviering. 
 

 

en mag ik U namens beide ‘Herders’  van harte uitnodigen 
bij deze ‘bronnen van inspiratie’ aanwezig te zijn,  

en ademloos te luisteren naar de woorden uit de Evangeliën.  
 

Na afloop kunt u weer onder het gezellig samen-zijn, genieten van onze heerlijke koffie/thee, 
met uiteraard een overheerlijke zondagse traktatie. 

 

                                 Activiteit……………Wilt U meer weten over de Bijbel ? 
 
 

Onze Bijbelgroep is ’n kring van mensen die op een                               ontspannen manier met elkaar willen 
praten over de Bijbel en het Geloof. We willen                                    samen open en eerlijk nadenken over 
vragen op dit gebied. De Bijbelgroep staat onder                                 leiding van Elroy Kaak. Hij gaat in op de 
achtergronden van de Bijbel en welke betekenis                             deze hebben voor het leven van hier en nu.  
Er is voldoende ruimte om van gedachten te wisselen.                               Een ieder is van harte welkom. 

Wij komen weer samen op 28 september om 20:00 uur 
in de Mariakamer van het Parochiecentrum. Ingang Galgenweg 

 
Terugblik 

 

Maria-Hemelvaart,   (Zondag 14 augustus j.l. )  

Wij kunnen weer terugblikken op een geweldig mooie 
viering, waarin U wederom in grote getale bij 
aanwezig was. Gezien de weersomstandigheden 
konden we de met de lichtprocessie niet door de tuin,  
maar hebben we processie met de ruim honderd 
kaarsjes  – want met zovelen was U gekomen -   
door de kerk gelopen, halt houdend bij de Mariagrot, 
waarbij we na het Lourdeslied en de mooie woorden 
van pastor Tol, de zegen mochten ontvangen.  
Na afloop was er ruim de tijd om onder ’n heerlijke 
‘Lunch’, welke de gastvrouwen uit eigen keuken 
hadden verzorgd, met eenieder nog even gezellig  
na te praten.  
 

Lieve mensen, hartelijk dank voor dit mooie samen-zijn! 
 
 

 

 Rome 
In het vorige Bulletin brachten wij U op de hoogte 
van de brief welke wij bij de nuntius in Rome 
overhandigd hebben;  en daarna per pakket -post 
enig (beeld)-materiaal verzonden hebben. 
Inmiddels is er wederom een schrijven verzonden 
met het verzoek, zo spoedig mogelijk een 
kennisgeving van goede ontvangst aan ons toe te 
laten komen. Helaas moeten wij U mededelen dat 
wij op dit verzoek nog geen antwoord hebben 
mogen ontvangen.  
In het vertrouwen dat de kardinaal in Rome het 
geleverde materiaal zeer goed zal bestuderen en 
ons niet nodeloos lang in onwetendheid laat, 
zullen wij nog steeds verder gaan met onze strijd 
om onze Goede Raad Kerk te mogen behouden   

 
 

Nog steeds wordt er dagelijks om 10.00 uur in het Parochiecentrum de Rozenkrans gebeden. 

U bent uiteraard van harte welkom om ook úw intenties bij Maria neer te leggen en een kaarsje op te steken . 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SUB  TUUM  PRAESIDIUM 
 

Onder uw bescherming  
nemen wij onze toevlucht 
Heilige Moeder van God 
Vergeet ons smeken niet  

in onze nood 
maar bevrijd ons altijd  

van alle gevaren 
Gij, glorievolle en gezegende Maagd Maria  

  
 


