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                        VIERINGEN                    AANVANG: 10.00 UUR 

DATUM   VOORGANGER   KOOR             LOKATIE 

Zo.    07 apr.   Parochiaan    samenzang   kerk 

Wo.   10 apr.   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.    14 apr.   Pastor G. Tol    Sound of Life   kerk 

Wo.   17 apr.   parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.    21 apr.   parochiaan    samenzang   kerk 

Wo.   24 apr.   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.    28 apr.   Pastor J. v .d. Linden   Cantorij   kerk 

Wo.   01 mei   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.    05 mei   parochiaan    samenzang   kerk 

Wo.  08 mei   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Do.   09 mei   Parochiaan        (Hemelvaart) samenzang   tuin  

Zo.   12 mei   Pastor G. Tol    Cantorij   kerk 

Wo.  15 mei   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.   19 mei   Pastor B. Stuifbergen (Pinksteren) Hermitage   kerk 

Wo.  22 mei   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.   26 mei   parochiaan    samenzang   kerk 

Wo.  29 mei   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.   02 juni   parochiaan)    samenzang   kerk 

Wo.  05 juni   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

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

 

 

AGENDA: 
Di.     09 apr.   Kerkschoonmaak  13.30 uur – 15.00 uur. 

Wo.   24 apr.   Bijbelgroep o.l.v. pastor Tol. Aanvang 20.00 uur in de Mariakamer. 

Za.    27 apr.   Lourdesactie oud papier van 9.00 uur – 11.30 uur. 

Di.     14 mei   Kerkschoonmaak  13.30 uur – 15.00 uur. 

Zo.    19 mei   Gemengd Koor Hermitage zingt tijdens de viering. 

Za.    25 mei   Lourdesactie oud papier van 9.00 uur – 11.30 uur. (laatste maal). 

 

 

 

Nog geen bericht uit Rome. 

Het is nu ruim 14 maanden geleden dat we ons beroepschrift naar de Curie voor de Clerus in Rome gestuurd 

hebben. Eind juli vorig jaar liet de Curie ons weten binnen drie maanden met een beslissing te komen.  

Het wachten was op antwoord op de door de Curie gestelde vragen aan onze bisschop in Haarlem.  

In de vergadering van afgelopen vrijdag 5 april is besloten om de Curie per brief te vragen zo spoedig mogelijk 

met een besluit te komen. De geloofsgemeenschap van de OLV van Goede Raad wil graag bouwen aan 

haar toekomst. Zonder besluit van de Curie is dat niet mogelijk. 

 

Idolette Verkerk en Bets van Rookhuizen. 

mailto:idolette001@hotmail.com


 2 

Het is op 19 mei a.s. Pinksteren. Pastor Stuifbergen gaat voor in de viering. 

Wij hebben het Hermitagekoor uit Zaandam uitgenodigd om bij ons te komen zingen. 

‘Per 1 januari 2013 heeft het Hermitagekoor een nieuwe dirigent. Haar naam is Natalja Yakovleva.  

Onder haar bezielende leiding werkt het koor aan een nieuw programma en aan een nieuw elan. 

Het Hermitagekoor bestaat uit een 20-tal enthousiaste zangers, die zich aangetrokken voelen tot de Russische 

koormuziek. Diverse zangwijze en muzieksoorten zijn in het programma opgenomen. Deze bevat zowel 

Slavisch-Byzantijnse kerkzang als ook volksliederen en profane muziek uit verschillende periodes en stijlen.’ 

U bent dan ook van harte welkom op deze bijzondere Pinkster-viering! 
 

Herdenkingsreis naar Zöschen wordt dit jaar gehouden van donderdag 23 mei tot en met maandag 27 mei. 

De herdenking in Zöschen is op zondag 26 mei om 14:00 uur. 

Vrijdag de 24e mei gaan we met de bus naar Dresden om daar in het Historisch Militair Museum de digitale 

bewerking van de gevangenenboeken van het kamp Zöschen te presenteren. In totaal zijn er 5.327 

gevangenen van 18 nationaliteiten geregistreerd in deze gevangenenboeken. Omdat er kaarten 

aangeschaft moeten worden voor het concert en de rondleiding in de Frauenkerk van Dresden wil men in 

Duitsland graag een schatting van het aantal benodigde kaarten. Ook voor het hotel moeten we een 

voorreservering opgeven. Het zou mooi zijn als we me een volle bus naar Duitsland rijden, dat drukt uiteraard 

de kosten. Wilt u ons per e-mail of telefoon (0251 – 243000) laten weten of u overweegt om mee te gaan met 

deze herdenkingsreis. Mocht u vragen hebben, schroom niet, bel of mail naar Cor fam@bart.nl. 

 

TERUGBLIK: 

SOLIDARITEITSMAALTIJD 13 februari en 28 maart. 

Solidair met elkaar, solidair met onze medemens. Na een Eucharistieviering waarin pastor Tol voorging togen 

wij naar de bovenkamer van het parochiecentrum. Met Aswoensdag was het snert en op Witte Donderdag 

werd ons Spaghetti Bolognese voorgeschoteld. De opbrengst van de maaltijd was na aftrek van de kosten 

voor het Noodfonds. 
 

BIJBELGROEP. 27 februari en 20 maart. 

Pastor Tol heeft jarenlang de Bijbelgroep geleid. Hij heeft in Paul Frankhuizen een enthousiaste opvolger 

gevonden. Paul deelt met verve zijn kennis met de groep. Hij is een grote aanwinst en Paul neemt een van zijn 

beelden mee om zijn verhaal beter tot een ieder te laten doordringen. 

De volgende bijeenkomst is op woensdag 24 april. Aanvang 20.00 uur in de Mariakamer. 

U kunt zich opgeven voor deelname bij de gastvrouwen in het parochiecentrum. 
 

CHOR NEUKIERITZSCH UIT DUITSLAND  1 maart 

Het koor kon alleen op vrijdagmiddag zingen in de Goede Raadkerk. Een onmogelijke tijd dachten wij. 

Toch maar doen. Wij boden het koor een lunch aan en om 3 uur zouden zij een concert in de kerk geven. 

Dat er een kleine 200 mensen kwamen luisteren was boven verwachting. Het koor zong prachtig en als laatste 

zong het koor samen met de mensen in de kerk voor de vrede. “Dona nobis pacem”.  
 

Filmopname voor de documentaire “DE WEG NAAR DE HEMEL”  

Het gaat over twee broers. Zij groeien samen op en de oudste is zijn broeders hoeder. De oudste studeert 

sterrenkunde. De twee broers hebben met elkaar diepgaande gesprekken. Helaas overlijd de oudste broer 

aan een tumor in de hersenen op 24 jarige leeftijd. De jongere broer moet alleen verder met alleen de 

herinnering aan zijn broer Harrie. 

De opnames zijn gemaakt rond de Goede Raadkerk. De laatste opnames waren op 23 en 24 maart jl.  

Eind mei zal de EO deze film uitzenden.  

De première zal rond half mei gehouden worden in de Goede Raadkerk. 
 

DE GOEDE WEEK 

Op maandag en dinsdag bezochten de schoolkinderen de kerk en werden langs de kruiswegstaties geleid 

door Nelleke Rolink en Paul Frankhuizen. Zij mochten allemaal een kaars aansteken bij Maria en een stil gebed 

doen opstijgen naar de hemel. Na een bekertje limonade en een paaseitje trokken de kinderen met een 

gewijd palmtakje terug naar school. 

Witte Donderdag, de dag van het laatste avondmaal, ging pastor Tol ons om 11.00 uur voor in een 

Eucharistieviering. De altaartafel werd leeg gemaakt.  

Op Goede Vrijdag werd de Kruisweg van Jezus herdacht. Zijn lijden en sterven, zoals was voorspeld. 

Statie is stilstaan ook bij ons eigen lijden en sterven. 

Paasmorgen  10.00 uur.  Ondanks het uur tijdsverschil en de kou kwamen velen naar de kerk om Pasen  

te vieren. Pastor Tol boeide de kerkmensen weer met zijn inspirerende overweging.  

Het koor,  begeleidt door het orgel en viool steeg boven zichzelf uit.  

Paul Frankhuizen liet de mensen meegenieten van zijn laatste aanwinst:  een Neogotische Kruisweg  

uit Frankrijk”.  

mailto:fam@bart.nl

