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                        VIERINGEN                    AANVANG: 10.00 UUR 

DATUM   VOORGANGER   KOOR             LOKATIE 
Zo.    03 febr..   Pastor G. Tol (Blasius-zegen) Cantorij   kerk 

Wo.   06 febr.   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.    10 febr.   Parochiaan    samenzang   kerk 

Wo.   13 febr.   Pastor G. Tol (Aswoensdag)  Cantorij   kerk     (11.00 uur) 

Zo.    17 febr.   Pastor J. v.d .Linden   Between (Velsen-Nrd.) kerk 

Wo.   20 febr.   parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.    24 febr.   parochiaan    samenzang   kerk 

Wo.   27 febr.   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.    03 mrt.   Pastor G. Tol    Cantorij   kerk 

Wo.   06 mrt.   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.    10 mrt.   Pastor J..v.d. Linden    Cantorij   kerk 

Wo.  13 mrt.   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.   17 mrt .   Pastor B. Stuifbergen   Sound of Life    kerk 

Wo.  20 mrt.   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.    24 mrt.   Pastor G. Tol (Palmpasen)  Cantorij   kerk 

Wo.   27 mrt.   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Do.    28 mrt.   Pastor G. Tol (Witte donderdag) Cantorij   kerk     (11.00 uur) 

Vr.     29 mrt.     (KRUISWEG  AANVANG 15.00 UUR)   kerk 

Zo.    31 mrt.   Pastor G. Tol (Pasen)  Cantorij   kerk 

Wo.   03 apr.   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 
 

Maan-, dins- donder-, vrij- en zaterdag wordt om 10.00 uur de rozenkrans gebeden in de Mariakamer. 

 

AGENDA: 
Di.    12 febr.   Kerkschoonmaak  13.30 uur – 15.00 uur. 

Wo.  13 febr.   Solidariteitsmaaltijd aansluitend na de viering van 11.00 uur. 

Za.    23 febr.   Lourdesactie oud papier van 9.00 uur – 11.30 uur. 

Wo.   27 febr.   Bijbelgroep o.l.v. pastor Tol. Aanvang 20.00 uur in de Mariakamer. 

Vr.    01 mrt.   Optreden “Chor Neukieritzsch” uit Duitsland. (15.00 uur) 

Di.    12 mrt.   Kerkschoonmaak  13.30 uur – 15.00 uur. 

Wo.  20 mrt.   Bijbelgroep o.l.v. pastor Tol. Aanvang 20.00 uur in de Mariakamer. 

Do.   28 mrt.   Paasmaaltijd aansluitend na afloop van de viering van 11.00 uur. 

Za.   30 mrt.   Lourdesactie oud papier van 9.00 uur – 11.30 uur. 

 

SOLIDARITEITSMAALTIJD 13 FEBRUARI                      -                      PAASMAALTIJD  28 MAART 

Gelieve voor deelname aan de solidariteits- en Paasmaaltijd onderstaand strookje in de bus achter in de kerk 

te deponeren. 

 
--- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik neem deel aan de solidariteits- en/of Paasmaaltijd op respectievelijk 13 februari en 28 maart. 

(doorhalen wat niet van toepassing is.)  

 

 

 

Naam:------------------------------------------------------tel:-------------------------------------------------------------- 

mailto:idolette001@hotmail.com


 

 

A A N K O N D I G I N G   -  C O N C E R T   

door het gemengde koor “ CHOR NEUKIERITZSCH “ UIT DUITSLAND 
  

     VRIJDAG  1 MAART  15.00 UUR  
 



Het koor is opgericht in 1889, telt 30 leden en staat sinds 1995 onder leiding van musicus Viktor Vetter.  

Bij de herdenking van de slachtoffers van de Razzia van Beverwijk en Velsen-Noord in mei 2006  

in Neukieritzsch heeft dit gemengde koor de herdenking opgeluisterd.  

Begin maart zijn ze in Amsterdam voor “Cantate Amsterdam”.  

Van deze gelegenheid maken ze graag gebruik om Beverwijk te bezoeken 

en een concert te geven in de Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk. 

Het koor heeft een breed repertoire. 

Naast liederen uit operettes en musicals zingen ze ook volksliederen en kerkmuziek.  

De sopranen, alten, tenoren en bassen zingen graag meerstemmig. Het concert is vrij toegankelijk.  

Na afloop wordt er een deurcollecte gehouden ter dekking van de kosten.  

U vindt het koor op Internet onder: http://www.chor-neukieritzsch.homepage.t-online.de/index.htm  
 

                              *   *   *   *   * 
 

OP DE NACHTMIS OP 24 DECEMBER 2012 OM 21.00 UUR IN ONZE KERK 
 

Het moment dat ik de kerk binnen kwam was een bijzonder moment.  

De kerk is natuurlijk prachtig, maar was nu feeëriek verlicht met – naar ik later hoorde –  

247 kaarsen en die weerspiegelden in de ogen van de mensen.  

Blije gezichten omdat de kerstnacht in eigen kerk gevierd kon worden. 

Pastor Tol stak zijn blijdschap niet onder stoelen of banken om zo’n grote opkomst.  

De adventskrans was ontdaan van zijn paarse linten en vrolijk versierd met kerststerren en uiteraard   

de kaarsen. De kerststal stond te pronken links op het altaar.  

Een aantal (antieke) kerststalletjes was opgesteld links en rechts van de zijpaden.  

Het orgel speelde uitbundig en we waren blij met onze eigen cantorij.  

We vierden de geboorte van het kind, het was een zalig kerstfeest.  
 

                          *   *   *   *   * 
 

ORGELCONCERT 
 

Nog maar kort geleden, 13 januari, de herinnering gevierd aan Henk Bart  

door een orgelconcert op zondagmiddag. Henk, in 1934 benoemd,  

was de vaste organist van de OLV van Goede Raad.  

Henk is in 1973 gestorven achter het orgel van onze kerk. 

Anja van de Ploeg speelde die zondagmiddag o.a. werken van Bach, Mendelssohn en César Franck.  

De kleinzoon en naamgenoot van Henk Bart speelde een Praeludium en Fuga van Bach.  

Henk senior heeft de liefde voor muziek en orgel overgebracht op zijn zoon Gerard,  

onze huidige organist en dirigent en kleinzonen Henk en Laurens. 
             Berti de Goede. 

                              *   *   *   *   * 
 

PLASTIC DOPJES 
 

Het inzamelen van de plastic dopjes is een groot succes. De derde afdracht staat voor de deur. 

Jan Bierhoop, baas van hulphond Tess, bedankt U allen die zich hiervoor hebben ingezet. 

Hij hoopt dat allen blijven sparen en de dopjes bij de kerk afleveren (ingang Galgenweg) 

dagelijks tussen 9.30 en 11.30 uur.  

Dankzij uw bijdrage zal een gehandicapte medemens van een hulphond kunnen worden voorzien. 

Jan wenst u allen een zalig 2013 toe. 

http://www.chor-neukieritzsch.homepage.t-online.de/index.htm

