
 1 

 

 

 

 

 

 

 

  N i e u w s b r i e f 

 

     Jaargang  : 3 
 

 

 Nummer  : 3 
 

 

 Datum : 7 – 6 - 2013 

   Onze  Lieve Vrouw van Goede Raad 

   Arendsweg 61 – 1944 JA  Beverwijk 

   Tel.: 0251-223608  
 

   Redactie: 

   I. Verkerk,  0251 - 221612 /  06-46730102 

   e-mail:  idolette001@hotmail.com 

   www.onzelievevrouwvangoederaad.nl 
 

                        VIERINGEN                    AANVANG: 10.00 UUR 

DATUM   VOORGANGER   KOOR             LOKATIE 
Zo.   09 juni   Pastor B. Stuifbergen   Sound of Life   kerk 

Wo.  12 juni   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.   16 juni   I. Verkerk    samenzang   kerk 

Wo.  19 juni   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.   23 juni   Pastor Tol    Cantorij   kerk 

Wo.  26 juni   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.  30 juni   I. Verkerk    samenzang   kerk 

Wo. 03 juli   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.   07 juli.   Pastor Tol    samenzang   kerk 

Wo. 10 juli   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.  14 juli   Pastor B. Stuifbergen   samenzang   kerk 

Wo. 17 juli   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.   21 juli   I. Verkerk    samenzang   kerk 

Wo.  24 juli   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.   28 juli   Pastor v. d. Linden   samenzang   kerk 

Wo. 31 juli   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.  04 aug.   I. Verkerk    samenzang   kerk 

Wo. 07 aug.   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.   11 aug.   Pastor Tol    samenzang   kerk 

Wo.  14 aug.   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Do.  15 aug.   Maria Hemelvaart   samenzang   tuin/kerk  

Zo.   18 aug.   Pastor B. Stuifbergen   samenzang   kerk  

Wo.  21 aug.   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

 Zo.  25 aug.   Pastor v. d. Linden    samenzang   kerk 

Wo.  28 aug.   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

 

 

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

 

 

 

AGENDA: 
Di.     18 juni   Kerkschoonmaak  13.30 uur – 15.00 uur. 

Za.22  & Zo. 23 juni Groei en Bloei  Open Tuinendag 

   Processietuin &  Kerkhof te bezichtigen  10.00-16.00 uur 

Di.     20 augustus Kerkschoonmaak  13.30 uur – 15.00 uur. 

Wo.   28 augustus  Bijbelgroep o.l.v. Paul Frankhuizen. Aanvang 19.30 uur in de Mariakamer. 
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Terugblik 

Pinksteren, 19 mei 2013.  

De verwachtingen waren hooggespannen bij zowel het Hermitagekoor als bij ons.  

Het koor, heeft sinds januari j.l. een nieuwe dirigent, de zangpedagoog, zangeres  

(soliste) en nu dus ook dirigent,  Natalja Yakovleva.  

Er kwamen veel mensen naar de kerk om het koor te horen/zien optreden.  

Het Hermitagekoor bestaat uit een 22 enthousiaste zangers, die zich aangetrokken  

voelen tot de Russische koormuziek. En wat ging het goed en wat zong het koor prachtig !  

Slavisch-Byzantijns kerkzang in een Katholieke viering op Pinksteren.  

Mooie Geest-gedachte . Bertus Stuifbergen die voorging, gaf – indachtig het songfestival -   

twaalf punten aan het koor en een van onze parochianen zei dat het koor en hun zang diep  

in haar hart binnen kwam.  

We hebben er allemaal van genoten en ze beloond met een spontaan applaus.  

Voor herhaling vatbaar ! 

 
Het decreet: 

Ja, er is bericht uit Rome gekomen en in het kort komt het hierop neer:  

het hiërarchisch beroep van klagers (parochianen van De Goede Raad) is afgewezen bij  

gebrek aan juridische en feitelijke motivering en bevestigt de decreten van de bisschop  

van Haarlem-Amsterdam.  

Het nieuwe gebruik van de kerk mag worden gedaan door medische en fysiotherapeutische  

faciliteiten, een bibliotheek een recreatieruimte en er dient een kapel of gebedsruimte te  

komen. En met dit laatste zijn we natuurlijk erg blij! 

Wilt u het decreet zelf nog eens bekijken? Er liggen exemplaren in het parochiecentrum. 

 

100 jaar Goede Raad. 

Een groep mensen is al bezig met de voorbereidingen van dit eeuwfeest.  

Die groep is op zoek naar (oude) foto’s, naar anekdotes en uw persoonlijke verhaal over  

iets dat u of uw familie, heeft meegemaakt in, over, met de Goede Raad.  

Als u iets heeft, ik kom het graag bij u ophalen en ik zal zorgen dat het bij “de groep”  

terechtkomt. Mijn tel.nr. is: 231 561. (Berti de Goede) 

 

“Mijn geniale broer” 

Dit is de titel van een documentaire die Roy Dames, oud-parochiaan, filmer en fotograaf, 

heeft gemaakt als eerbetoon aan zijn broer Harry, die op zeer jonge leeftijd door de  

NASA werd gevraagd onderzoek te doen naar de planeet Jupiter. Op 22-jarige leeftijd  

overleed Harry aan een hersentumor.  

Het onderzoek is uiteindelijk door een ander uitgevoerd.   

De première van de film vond plaats in de Goede Raad kerk op dinsdagavond 28 mei j.l.  

onder belangstelling van zo’n driehonderd genodigden. 

Nooit hebben de ouders van Roy verteld waaraan Harry was overleden en dat is een van  

de redenen waarom dit trauma nooit is verwerkt. Roy móest deze film maken !   

Roy heeft een voorliefde voor mensen in de marge van de samenleving.  

Hij maakte documentaires over daklozen, asielzoekers, loverboys,  prostituees en verslaafden. 

,,Ik voel me aangetrokken door dat soort mensen”,  zegt Dames ,, Hoe vergaat het ze?  
dat boeit me. Ik wil het zelf begrijpen en begrijpbaar maken zonder te oordelen. 
Staande ovatie voor Roy Dames ! 

De E.O. heeft de film op woensdag 29 mei uitgezonden op Nederland 2. 
Berti de Goede. 


