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                        VIERINGEN                    AANVANG: 10.00 UUR 
 

 DATUM            VOORGANGER        KOOR                 LOKATIE 

Zo. 17  juni Parochiaan samenzang kerk 

Wo. 20  juni Parochiaan samenzang kerk 

Zo. 24  juni Pastor G. Tol  Cantorij kerk 

Wo. 27  juni Parochiaan samenzang kerk 

Zo. 01  juli Parochiaan samenzang kerk 

Wo. 04  juli   Parochiaan samenzang kerk 

Zo. 08  juli Pastor G. Tol samenzang kerk 

Wo. 11  juli Parochiaan samenzang kerk 

Zo. 15  juli Parochiaan samenzang kerk 

Wo. 18  juli Parochiaan samenzang kerk 

Zo. 22  juli Pastor G. Tol  samenzang kerk 

Wo. 25  juli Parochiaan samenzang kerk 

Zo. 29  juli Parochiaan samenzang kerk 

Wo. 01  aug. Parochiaan samenzang kerk 

Zo. 05  aug. Parochiaan samenzang kerk 

Wo. 08  aug. Parochiaan samenzang kerk 

Zo. 12  aug. Pastor B. Stuifbergen  samenzang kerk 

Wo. 15  aug. Pastor G. Tol samenzang kerk/tuin 

Zo. 19  aug. Parochiaan samenzang kerk 

Wo. 22  aug. Parochiaan samenzang kerk 

Zo. 26  aug. Pastor G. Tol Cantorij kerk 

Wo. 29  aug. Parochiaan samenzang kerk 

Zo. 02  sept. Pastor G. Tol samenzang kerk 
 

Bovendien wordt  op maan-, dins- donder-, vrij- en zaterdag om 10.00 uur  

de rozenkrans gebeden in de Mariakamer. 

 

Kerkschoonmaak 

Dinsdag 19 juni a.s. zal van 13.30 tot 15.00 uur de kerk worden schoongemaakt. 

Helpende handen zijn van harte welkom!     Informatie bij Bets van Rookhuizen 06 100 565 48. 
 

Groei en Bloei:  landelijk evenement  op 23 en 24 juni.  

De Goede Raad doet ook mee aan de landelijke actie en stelt zijn tuin open op deze dagen tussen 11.00 – 

16.00 uur. De tuin is te bezichtigen via de ingang aan de Galgenweg. U bent van harte welkom! 
 

Dopjes 

Wij sparen dopjes. De actie loopt aardig. Veel scholen en clubs hebben zich gemeld. Wij zijn er achter 
gekomen dat het een actie is van de school voor blindengeleidehonden in België.  

 

Bliksemafleiders 

De bliksemafleiders in de kerk en bijgebouwen zijn, na diefstal van het koper, vervangen door 

aluminium draden. Deze werken ook prima en zijn minder kostbaar; dus niet interessant voor het 

dievengilde. 
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Maria Hemelvaart 15 augustus 

De H. Eucharistie viering begint om 10.00 uur  

en bij goed weer is er een processie 

naar de grot in de tuin van de kerk.  

Ter afsluiting bieden wij u 

een lunch aan in onze prachtige tuin.  

Het belooft een bijzondere happening te worden 

en wij heten u van harte welkom. 

Graag voor deelname opgeven, mondeling in  

het Parochiecentrum of  telefonisch:  22 36 08. 

 

 Tuin Goede Raad 

 Zacht zonlicht, een kostbaar goud 
 dat het gebladerte doorboort 
 in mooie regels wordt verwoord 
 dat dit een plek is waar je van houdt 
 

 De tuin straalt lieve vrede 
 het gezang van vogels onverlet 
 vlinders in gracieus ballet 
 alles brengt respect hier mede 
 

 De tuin is mooi, natuur is puur 
 met een grot gebouwd door mensenhanden 
 het schept met hierboven nauwe banden 
 en moet beschermd voor de lange duur. 
 

                                                 Berti de Goede 
                                           5 juni 2012 

 
 

De leerlingen van basisschool De Anjelier 

Een gouden kans voor de Goede Raad. De stagiaires die een voor de Anjelier een speurtocht 

moesten organiseren, hadden gevraagd of zij ook met de kinderen de kerk in mochten. 

Op Sacramentsdag konden wij de kinderen de boodschap van Christus doorgeven  

(Er voor elkaar te zijn). Om ons hieraan te herinneren, gaf hij voedsel van hemzelf in de Eucharistie. 

Via de processietuin verlieten de kinderen het complex van de Goede Raad. 

 

Vakantie 

Wij houden u op de hoogte als een dag uitvalt omdat onze voorgangers ook graag  

een paar dagen op vakantie willen. 

 

Terugblik bezoek parochianen en anderen aan Zöschen 

Een 40-tal mensen herdachten in Zöschen 

de Beverwijkers die op 16 april 1944  

bij een razzia zijn opgepakt. 

Hieronder een dichterlijke impressie van het bezoek. 

 

  

 Vrijheid en Vrede 

 Reis naar Duitsland 
 om te herdenken 
 jongens die op 16 april 1944 
 zijn weggeplukt, weggerukt 
 uit hun vertrouwde omgeving 
 we beleven indrukwekkende momenten 
 ontroerende en vrolijke – 
 we geloven in 
 vrijheid en vrede. 

 
 

 

  
  
 
 Namen op monumenten  
 gestorven zo ver van huis 
 hun foto’s op een lange tafel 
 jongens, kinderen nog 
 waxinelichtjes en witte rozen 
 zij staan symbool voor 
 vrijheid en vrede 

 
 Samen aan tafel 
 met liefde en vriendschap 
 is gebakken en gekookt 
 door onze Duitse vrienden 
 ook zij hebben geleden 
 wensten vurig 

 vrijheid en vrede 
 
 Dat is wat  ‘gewone’  mensen willen  
 samen praten, eten, drinken 
 geen Wereldoorlog 
 geen Afghanistan 
 maar samen herdenken  

 samen bidden voor 
 vrijheid en vrede 

  
Berti de Goede 

25-05-2012 

 


