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                        VIERINGEN                    AANVANG: 10.00 UUR 

DATUM   VOORGANGER   KOOR             LOKATIE 
Zo.    06 april   Pastor Stuifbergen   Cantorij   kerk 

Wo.  09 april   Parochiaan    6de bezinningsviering  bovenzaal p.c. 

Zo.   13 april   Pastor van der Linden   VIVACE   kerk  (Palmpasen) 

Wo.  16 april   Parochiaan    7de  bezinningsviering  bovenzaal p.c. 

VR.   18 april   Parochiaan (15.00 UUR)  SPIRIT    kerk  (Goede Vrijdag) 

Zo.    20 april   Pastor Tol    HERMITAGE   kerk  (Pasen) 

Wo.  23 april   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.    27 april   I. Verkerk    Wim Niesten   kerk 

Wo.  30 april   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.    04 mei   Pastor Tol    Cantorij   kerk 

Wo.  07 mei   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.    11 mei   Pastor Stuifbergen   Cantorij   kerk 

Wo.  14 mei   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.   18 mei   I. Verkerk    Cantorij   kerk   

Wo.  21 mei   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.    25 mei   Pastor van der Linden   SOUND OF LIFE   kerk 

Wo.  28 mei   Parochiaan    samenzang   Mariakamer 

Zo.    01 juni   I. Verkerk    samenzang   kerk 

Wo.  04 juni   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: 

di.    01 april   10.00 uur Herdenkingsviering 4 jaar kerk gekraakt in de  Mariakamer.      

di.    08 april   13.30 uur Kerkschoonmaak 

zo.   13 april   10.00 uur koor “VIVACE” uit Pijnacker 

vr.    17 april   15.00 uur koor “SPIRIT” 

zo,   20 april   10.00 uur koor “HERMITAGE” uit Zaandam 

wo.  30 april   19.30 uur Bijeenkomst van de Bijbelgroep o.l.v. Paul Frankhuizen 

di.    13 mei   13.30 uur Kerkschoonmaak 

wo.  14 mei   19.30 uur Infoavond dagje cultureel Amsterdam o.l.v. P.J.Frankhuizen 

zo.   25 mei   10.00 uur koor “SOUND OF LIFE” 

wo.  28 mei   19.30 uur Bijeenkomst van de Bijbelgroep o.l.v. Paul Frankhuizen 

 

 

VASTENACTIE:  VOOR DE VOEDSELBANK  Bets van Rookhuizen 

In de 4de week van de vasten hebben wij uw meegebrachte levensmiddelen voor de voedselbank 

weggebracht. De vrijwilligers daar waren u allen zeer dankbaar. Zij zijn bereid dit persoonlijk te doen. 

Misschien houden wij ze aan hun belofte en hoort u hen hun verhaal aan in onze kerk. Momenteel 

maken zij 180 kratjes klaar. Het zijn er voor één, twee en meerdere personen. Hopelijk kunnen wij nog 

een tweede volle kar naar de voedselbank brengen. Het is aan u. 
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KERKENTOCHT door AMSTERDAM.    Door Paul Frankhuizen en Bets van Rookhuizen 

Voor geïnteresseerden met goede wandelschoenen zal een kerkenpad worden georganiseerd die onder 

leiding staat van Paul Frankhuizen. Het is de bedoeling om de Papagaai, het Begijnenhof en de Kruitberg 

met een bezoek te vereren. 

Woensdagavond 14 mei (19.30 uur) zal in het parochiecentrum een informatieavond worden gehouden.  

Er zal een datum worden vastgesteld. De kosten die het met zich meebrengt en er zal worden verteld wat 

er bezichtigd gaat worden. Voor deelname aan de infoavond kunt u zich telefonisch opgeven Par. centrum 

0251-223608. of via een lijst achter in de kerk. 
            

VOORUITBLIK door Berti de Goede 

VIVACE is een gemengd koor, bestaande uit ruim 40 enthousiaste leden, dat zingt in de parochie Johannes 

de Dooper te Pijnacker. Het koor ondersteunt minimaal 1x per maand de eucharistie- of de Woord- en 

communieviering in de eigen parochiekerk. 

Wij kennen de organist/dirigent: Gerard Bart die ons eigen koor de Cantorij dirigeert en op het orgel 

begeleidt. Wij heten Vivace – dat haar 20-jarig bestaan met een feestweekend viert - van harte welkom in 

onze kerk en wij wensen ze een prachtig weekend en een mooie toekomst toe. 
 

Op Goede Vrijdag om 15.00 uur wordt de Kruisweg gebeden. Dat hebben we eens in de tuin gedaan, toen 

de kerk op slot zat. En hoe naar ook (een dichte donkere kerk) die viering was overweldigend mooi! Maar 

gelukkig kunnen we weer langs onze prachtige kruiswegstaties gaan met onze gebeden. Het koor SPIRIT – 

een oude bekende van de Goede Raad – luistert deze viering op. Spirit, het woord zegt het al, laat het 

spirituele een grote rol spelen bij het zingen. Het koor staat onder leiding van Tess Schram.  

Fijn dat jullie kunnen komen! Welkom parochianen! 
 

Hermitage in de Goede Raadkerk 

  Zij waren al eens eerder te gast in onze kerk: 

het HERMITAGEKOOR uit Zaandam. 

Het koor bestaat uit een 20-tal enthousiaste 

zangers, die zich aangetrokken voelen tot de 

Russische koormuziek. Zij luisteren met Pasen 

de kerkdienst op in onze Goede Raadkerk met 

hun Slavisch-Byzantijnse kerkzang.  

Het koor staat onder leiding van de Russische 

Natalja Yakovleva.  

 
 

Zou het door de lente komen? Alles bruist en borrelt van de nieuwe ideeën. We gaan u nog een koor 

aanbevelen: SOUND OF LIFE. Weliswaar komen zij pas in mei, maar toch belangrijk in deze Nieuwsbrief. 

Zij zingen vaker in onze kerk en ik kan u zeggen dat ik – en velen met mij - altijd weer blij ben als ik zie 

staan dat ze komen. Zij zingen prachtige liederen die door hun mooie teksten erg aanspreken. 

 

WIM NIESTEN (1953) begon op jonge leeftijd al met het schrijven  

van kleine gedichtjes en liedjes.  

Pas op latere leeftijd begon hij met het schrijven van boeken.   

Naast het schrijven heeft hij als hobby zingen. 

Hij treedt op als solozanger met een uitgebreid repertoire.  

In onze kerk heeft Wim al eens eerder de dienst opgeluisterd  

met zijn zang en mooie teksten en dat zal hij op zondag 27 april 

herhalen. . 

In november 2007 debuteerde hij met zijn 1e boek, de roman 

“Het Stille Later”, 
waarmee hij de AKO/FM Nieuwe Schrijversprijs won. 


