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                        VIERINGEN                    AANVANG: 10.00 UUR 

DATUM   VOORGANGER   KOOR             LOKATIE 
Zo.    16 febr,   I. Verkerk    Samenzang   kerk 

Wo.  19 febr.   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.    23 febr,   Pastor van der Linden   Samenzang   kerk 

Wo.  26 febr.   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.    02 maart  Pastor Tol    Cantorij   kerk 

Wo.  05 maart  Parochiaan     (aswoensdag)  samenzang   bovenzaal par.centrum 

Zo.    09 maart  Pastor Stuifbergen   SOUND  OF LIFE  kerk 

Wo.  12 maart  Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.    16 maart  Pastor P. Jacobs   Cantorij   kerk 

Wo.  19 maart  Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.    23 maart  I. Verkerk    Samenzang   kerk 

Wo.  26 maart  Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.    30 maart  Pastor van der Linden   Cantorij   kerk 

Wo.  02 april   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.    06 april   Pastor Stuifbergen   Cantorij   kerk 

Wo.  09 april   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

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

  

Communie aan huis: Gerard de Reus tel.  0251-210165 

 

AGENDA: 

wo.  26 febr.   19.30 uur Bijeenkomst van de Bijbelgroep o.l.v. Paul Frankhuizen 

wo.  05 maart 10.00 uur Askruisje door pastor Tol na de dienst van 10.00 uur 

di.    11 maart 13.30 uur Kerkschoonmaak 

wo.  26 maart 19.30 uur Bijeenkomst van de Bijbelgroep o.l.v. Paul Frankhuizen  

di.    08 april   13.30 uur Kerkschoonmaak    

 

 

VASTENACTIE  2014 

Na Aswoensdag,  die wij zullen vieren in de bovenzaal van het parochiecentrum  

en waar u het askruisje van pastor Tol na afloop van de viering kunt ontvangen,  

begint de vastentijd. 

U, als geloofsgemeenschap, wordt gevraagd om mee te doen met de vastenactie.  

Het plan is om de voedselbank te steunen met houdbare producten die u op de 

communiebank legt voordat u de communie ontvangt. 

6 weken lang vragen wij u solidair te zijn uw medemens in nood.  

Als we er allemaal aan meedoen, maken wij van alle kleine beetjes een grote hoop. 

 
Bets van Rookhuizen. 

 

 

mailto:idolette001@hotmail.com


 2 

 

BIJEENKOMST “HERINNERINGEN UIT ONS RELIGIEUS LEVEN” MET Paul Frankhuizen. 2 februari 

Om 2 uur ’s middags zat ‘het Trefpunt’ vol met mensen om de lezing van Paul te horen. Bets van Rookhuizen 

(altijd weer Bets!) was in de naastgelegen keuken bezig met de koffie. Een aantal mensen had plaatjes, 

kerkboeken en relikwieën meegenomen en die werden op een apart tafeltje geplaatst. Paul zelf had een tafel 

met beelden, wijwaterbakje, kruisbeeld, eerste Communie cadeautjes uitgestald om te bewonderen en 

herinneringen op te halen. Het ontroerde mij toen Paul vertelde waarom hij beelden kocht. Die ouwe hippie 

(zoals hij zichzelf graag noemt) kan het niet over zijn hart verkrijgen dat een beeld wordt stuk gegooid, terwijl 

duizenden mensen hun gebeden via dat beeld naar Goed hadden gezonden. Aan de wand (school) platen waarin 

een tijdsbeeld werd herkend. Bijvoorbeeld de afbeelding van een priester die de H. Mis opdroeg met zijn rug 

naar de kerk gekeerd en andersom een priester met zijn gezicht naar de gelovigen. Een plaat van eerste 

Communiekantjes, een feest van herkenning. Paul hield zijn betoog, met veel kennis van zaken. Daarna kwamen 

de meegebrachte voorwerpen voor beoordeling en aanvullende kennisgeving aan de beurt. Nostalgie en een les 

kunstgeschiedenis. Wordt herhaald! Paul, dank je van harte. Berti de Goede. 

 
VERJAARDAG PASTOR TOL 5 JANUARI 

Het Nieuwe Jaar 2014 is 5 dagen oud als wij op zondag naar de kerk gaan om de Mis te vieren en tevens de 

verjaardag van Pastor Tol. Nog niet zo erg lang geleden dacht pastor Tol van zijn pensioen/emeritaat te kunnen 

genieten, maar God heeft hem teruggeroepen naar zijn kerk, het werk was nog niet af. Hij werd min of meer 

gedwongen weer die kansel op te gaan en wij danken hem daarvoor, want wij hebben die woorden zo hard nodig 

om sterk te blijven en de moed niet te verliezen. Telkens weer valt het me op hoe bevlogen deze man op het 

altaar staat en als hij dan spreekt over de Heilige Geest, dan zie je dat de Geest over hem komt. De preek 

(bezinning) zit vol met ‘nadenkertjes’ en dat bedoel ik niet oneerbiedig, het tegendeel. Dingen die je raken en 

waar je thuis over na gaat denken. Je voelt het goede in je naar boven komen en als de pastoor dan zo bevlogen 

preekt, wordt zijn gezicht bijna jongensachtig. Een man met een groot geloof.  Pastor Tol, nogmaals van harte. 

We willen zuinig op u zijn, want we kunnen u nog lang niet missen. Aan het einde van de viering zet het orgel het 

Lang zal hij leven in en de kerkgangers zingen dit van harte mee. Daarna hebben we genoten van ‘iets lekkers’  

bij het 8e sacrament (de koffie).  Berti de Goede. 

 
Beste parochianen, 

Een kleine club is bezig om materiaal te verzamelen om in 2015 een boek uit te geven over het 100-jarig 

bestaan van de parochie Onze Lieve Vrouw van Goede Raad. Wij willen u van harte oproepen het ons te 

melden als u foto’s, verhalen/anekdotes heeft. ONZE DANK IS GROOT en het boek wordt MOOI!. 

Telefoonnummers: Cor Bart 243000 of Berti de Goede 231561. 

 

  

 

          

 

     Mensen. 

1.  Het leven van vele mensen. 

 Bestaat uit vele goede wensen. 

 Doch soms door het lot bepaald. 

 Worden wensen achterhaald. 

 2.  De moed niet laten verdwijnen. 

  Want de zon blijft schijnen. 

  Zodat de zorgen gaan zwichten.  

  Als de zon deze gaan verlichten. 
 

3. En zwaarmoedigheid toch komen. 

 Zo verstoren vele goede dromen. 

 De nieuwe dag met nieuwe morgen.. 

 Geeft nieuw licht op oude zorgen.. 

 

 4. Zo wordt het oude lot dan bepaald. 

  Door nieuwe wensen achterhaalt. 

  Zoals de aarde zoekt draaiend rond. 

  Naar een dag met goud in de mond. 
 

   Gerard de Reus.  



Per adres: Vinkenbaan 3 1944 MD  Beverwijk                      Giften zijn aftrekbaar voor de belasting.                   
www.onzelievevrouwvangoederaad.nl 

 
   
 
 
 
      
 

       Aan geadresseerde. 
 
 

    “Maak de Goede Raadkerk weer beresterk” 
 

Met deze slogan startte in de zomer van 2008 de Actie 
Steunbeer. Het doel was om met de giften, die via de Actie 
Steunbeer werden ingezameld, het onderhoud en de 
restauratie van het kerkcomplex van Onze Lieve Vrouw 
van Goede Raad te bekostigen.  

 
 
Nadat de bisschop onze kerk met ingang van 1 oktober 2010 afgesloten had en van gas en 
elektriciteit afgesneden leek het er op dat de strijd voor ons ongunstig zou verlopen. Met de Actie 
Steunbeer was tot eind 2010 een redelijk saldo opgebouwd. Het bestuur van de Stichting Behoud 
besloot daarom begin 2011 de incasso van de toegezegde bedragen stop te zetten. 
 
In de afgelopen jaren zijn er kosten gemaakt voor velerlei posten zoals telefoon, stencilmachine, 
aardgas voor de kerkzaal, onderhoud orgel en verlichting, vluchtwegindicatie, juridische 
ondersteuning, kosten rechtszaak Rome, etc. etc. 
 
Parochianen hebben ons regelmatig gevraagd om de Actie Steunbeer opnieuw te starten. Het bestuur 
van de Stichting heeft daarom onlangs besloten om aan dit verzoek gehoor te geven. 
 
De Actie Steunbeer wordt per direct weer opgestart. Om de administratieve last te verminderen is 
wel besloten om de deelnemende Steunberen te vragen zelf het bedrag van € 5,- per maand, € 15,- 
per kwartaal of € 60,- per jaar over te schrijven. Een hoger bedrag is natuurlijk altijd welkom. Wij 
hopen dat u bereid bent om de Steunbeer weer op te pakken en ons zo te ondersteunen om ons doel, 
behoud van de geloofsgemeenschap en het kerkcomplex van de Onze Lieve Vrouw van Goede Raad 
te kunnen realiseren. 
 
Sinds kort dient het IBAN nummer gebruikt te worden voor het doen van overschrijvingen. 
U wordt verzocht om het rekeningnummer van de Stichting, 1255.71.623 als volgt op uw 
 

overschrijving te vermelden:  NL31 RABO 0125 5716 23 

ten name van:    Stg. tot beh. van OLV van Goede Raad, 
onder vermelding van:  NAAM en “Donatie Steunbeer”. 
 
 
J. Camfferman, voorzitter  
Stichting Behoud Onze Lieve Vrouw van Goede Raad                

Actie Steunbeer 
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