
 1 

Parochiaan 

 

 

 

 

 

 

 

  N i e u w s b r i e f 

 

   Jaargang  :  4 
 

 

 Nummer  : 4 
 

 

 Datum :  23 - 8 - 2014 

  Kapel “Onze  Lieve Vrouw van Goede Raad” 

   Arendsweg 61 – 1944 JA  Beverwijk 

   Tel.: 0251-223608  
     NL31 RABO 0125 5716 23 Stg.tot beh. Van  Goede Raad 

   Redactie:    I. Verkerk,  0251 - 221612 /  06-46730102 

   idolette001@hotmail.com 

   www.onzelievevrouwvangoederaad.nl 

 

                        VIERINGEN                    AANVANG: 10.00 UUR 

DATUM             VOORGANGER KOOR    LOKATIE 
 

Zo.    07 sept.   Pastor Tol      CANTORIJ   kapel 

Wo.  10 sept.   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 

Zo.    14 sept.   Pastor Bertus Stuifbergen     CANTORIJ   kapel 

Wo.  17 sept.   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 

Zo.    21 sept.   Kiki Kint                                    CANTORIJ   kapel 

Wo.  24 sept.   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 

Zo.    28 sept.   Pastor van der Linden                       SAMENZANG   kapel 

Wo.  01 okt.   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 

Zo.    05 okt.   Pastor Tol       SOUND OF LIFE  kapel 

Wo.  08 okt.   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 

Zo.    12 okt.   Pastor Paul Jacobs      SOUND OF LIFE  kapel 

Wo.  15 okt.   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 

Zo.    19 okt.   I. Verkerk                                                  CANTORIJ   kapel 

Wo.  22 okt.   Parochiaan       samenzang   Mariakame 

Zo.    26 okt.   Pastor van der Linden                             BETWEEN   kapel 

Wo.  29 okt.   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 

 

 

GOEDE RAADKAPEL 

 

Na 8 jaar en een paar maanden dat het complex Goede Raad in de verkoop ging is er nog steeds 

geen duidelijke koper.  

Wel is duidelijk dat er volgens het decreet “Vatikaan, 15 april 2013” : 

De koper van de kerk zal een gebedsruimte in de kerk maken. 

In het licht van het nieuwe gebruik van de kerk zijn diverse medische en fysiotherapeutische, een 

bibliotheek, een recreatieruimte voorzien.  

In de koopovereenkomst zijn zekerheidsstellingen opgenomen die de noodzakelijke garantie 

waarborgen met het oog op het gebruik van de kerk. 

Zolang Het bisdom en het parochiebestuur Eloy niet hun plannen ten aanzien van navolging van het 

decreet invullen, beschouwen wij de kerk van de Goede Raad als een kapel. 
Wij hopen dat er a.s. dinsdag goede oplossingen naar voren worden gebracht en dat het gesprek niet 

een voortzetting is van het kaasschaaf beleid. 
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UITNODIGING TOT DEELNAME AAN EEN ALPHA-CURSUS 

Wie zich in het Christelijk geloof in God, Vader, Zoon en Geest wil verkennen, vernieuwen of verdiepen 

kan zich opgeven voor een Alpha – cursus die van start gaat op dinsdag 16 september.  

Aanvang 18.30 – 21.00 uur. De cursus duurt 10 weken en wordt gegeven in de “Grenspost”  

gelegen naast de Apostelkerk aan de van Riemsdijklaan 120, te Beverwijk. 

Men begint met een gezamenlijke warme maaltijd. 

Hierna wordt er gezamenlijk geluisterd naar een inleiding over een geloofsonderwerp. 

Tot slot wordt er nagepraat onder het genot van een kopje koffie of thee. 

De cursus is gratis. Een vrijwillige bijdrage mag. 

Op de leestafel achter in de kerk kunt u kaartjes met informatie vinden. 
 

KLEDINGBANK: “Een tweede leven voor uw kleding”. 

De Stichting Kledingbank IJmond is er voor inwoners van de gemeenten Beverwijk, 

Heemskerk, Castricum.  

Personen met een bijstand, Wajong of WIA uitkering of mensen die in de schuldhulpverlening zitten, 

komen in aanmerking om gebruik maken van de kledingbank 

Kledingbank IJmond krijgt geen subsidie van de gemeenten. 

Heeft u kleding of schoeisel wat nog goed bruikbaar is en puilt u kledingkast uit. 

U kunt het zelf rechtstreeks inbrengen iedere dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 en 12.30 uur 

bij de Ambachtstraat 11, achter de zwarte markt. 

Echter kunt u het ook brengen bij de Goede Raad, Arendsweg 61, tussen 9.30 uur – 11.30 uur. 

Wij zullen zorgen dat uw kleding bij de kledingbank terecht komt. 
 

PLASTIC DOPJES VOOR HULPHONDEN 

De dopjes actie is een groot succes. Maandelijks wordt er een afgeladen auto met dopjes naar 

Alkmaar gebracht waar de dopjes in een sociale werkplaats worden gesorteerd. 

De dopjes worden in een grote loods opgeslagen en van daaruit vervoerd naar een recyclefabriek. 

Daar worden van de dopjes weer nieuwe plastic artikelen gemaakt. 
 

AGENDA: 

di.    09 sept.  13.30 uur                Kerkschoonmaak 

za.   13 sept.   ) 10.00 uur – 16.00 uur   Open monumentendag    -  Wim Niesten 14.30-15.30 uur 

zo.   14 sept.  )  10.00 uur – 16.00 uur   Open monumentendag 

zo.   12 okt.    10.00 uur      Sound of Life 

di.    14 okt.   13.30 uur        Kerkschoonmaak.  

 

Regenboog. 
De kleuren van de regenboog. 
In toekomst een hernieuwd teken. 
Zichtbaar in de wolken hoog. 
Een belofte die niet kan breken. 
 

Kleuren schitteren in de lucht. 
Als diamanten en saffieren.  
De aarde wentelt in een zucht. 
Alsof zij een feest wil vieren. 
 

Een kleurenteken van verbond. 
Aan de aarde eens gegeven. 
Geeft zon goud in de mond. 
Begin van een nieuw leven. 
 

Ga mee naar de regenboog. 
Zoekend de toekomst als reden. 
De liefde gekleurd in die boog. 
Moge stralen, licht en vrede.   Gerard de Reus. 

 


