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  N i e u w s b r i e f 

 
   Jaargang  :  4 
 
 
 Nummer  : 5 
 

 

 Datum :  23 - 10 - 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.    26 okt.   Pastor van der Linden                             BETWEEN   kapel 
Wo.  29 okt.   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 
Zo.    02 nov.   Pastor Tol        “ALLERZIELEN”                  CANTORIJ   kapel   
Wo.  05 nov.   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 
Zo.    09 nov.   Pastor B. Stuifbergen                 SOUND OF LIFE  kapel 
Wo.  12 nov.   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 
Zo.    16 nov.   Pastor Paul Jacobs                             CANTORIJ   kapel 
Wo.  19 nov.   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 
Zo.    23 nov.   Pastor van der Linden                             CANTORIJ   kapel 
Wo.  26 nov.   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 
Zo.    30 nov.   i. Verkerk       CANTORIJ   kapel 
Wo.  03 dec.   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 
Zo.    07 dec.   Pastor Tol                              CANTORIJ   kapel 
Wo.  10 dec.   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 
Zo.   14 dec.   Pastor Kiki Kint                    SOUND OF LIFE  kapel 
Wo.  17 dec.   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 
 
Maan-, dins- donder-, vrij- en zaterdag wordt om 10.00 uur de rozenkrans gebeden in de Mariakamer.  
 
KINDERNEVENDIENST 
Iedere zondag zal er voor de kinderen een kindernevendienst worden gehouden in de Mariakamer. 
  
COMMUNIE AAN HUIS: Gerard de Reus tel.  0251-210165 
 
BEDE AAN PAUS FRANCISCUS 
Roy Dames, documentairemaker en oud-parochiaan, heeft een 8 minuten durende videofilm met een bede aan 
Paus Franciscus samengesteld. Naar mijn bescheiden mening is hem dat uitermate goed gelukt. Ridder Cor heeft 
er voor gezorgd dat de website automatisch naar voren komt als iemand in Rome You Tube aanklikt. Zo kunnen 
we zien dat er bijna 2.5000 keer in Rome naar de videobede is gekeken.  
Wilt u de film ook graag zien, ga dan naar internet:   http://youtu.be/LB4fQox9oWs  
In de film zijn foto’s verwerkt van de bouw van de kerk, die een bizarre geschiedenis kent.  
Op 2 juni 1914 werd gestart met de bouw. Van 1 augustus tot 5 oktober 1914 lag het werk stil vanwege het 
uitbreken van de 1ste wereldoorlog. Vele arbeiders en leidinggevenden werden vanwege de mobilisatie 
opgeroepen voor het leger. De eerste steen werd daarom pas gelegd op 21 oktober 1914.  
Op 10 mei 1940 viel het 25 jarig bestaan in het water door het uitbreken van de 2de wereldoorlog.  
 
10 mei 2015 bestaat de Goede Raadkerk én de Goede Raad Geloofsgemeenschap 100 Jaar.  
Of we dat ín ónze kerk mogen vieren hangt af van de Paus, de bisschop, Eloy, onze verdediging (advocaat) én 
de beslissing van de rechter na het Kort Geding van 26 november aanstaande. Goede Raad? Het blijft bizar!!! 
 
COLLECTE VOOR DERDEN 
Voor de maand augustus werd overgemaakt aan de Stichting MIVA – Breda    €      192,00 
Voor de maand september werd overgemaakt aan “Artsen zonder grenzen”   €      179,50 
Voor de maand oktober werd overgemaakt aan MISSIO voor Myanmar    €      176,39 
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HONDERD JAAR GELEDEN… 
21 oktober 1914      -     DE EERSTE STEEN VOOR DE GOEDE RAADKERK     -      21 oktober 2014 

 
 
 
AGENDA: 
wo.  29 okt. 20.00 uur Bijeenkomst van de Bijbelgroep o.l.v. Pastor van der Linden. 
zo.   02 nov. 10.00 uur ALLERZIELEN  Eucharistieviering. Voorganger pastor Tol. 
  Tijdens deze viering gedenken wij  onze dierbare overledenen. 
  Wij zullen de namen noemen van hen die ons het afgelopen jaar  

zijn ontvallen. Het gedachteniskruisje kan na afloop door de nabestaanden 
worden meegenomen. 

di.    11 nov. 13.30 uur Kerkschoonmaak 
zo.   23 nov. 10.00 uur FEEST VAN CHRISTUS KONING 
  Pastor van der Linden gaat voor in een Eucharistieviering. 
wo.  26 nov. 20.00 uur Bijeenkomst van de Bijbelgroep o.l.v. Pastor van der Linden. 
di.    09 dec.  13.30 uur Kerkschoonmaak 

 
 
-   UITSLAG ENQUETE   -  

 Er zijn totaal 211 formulieren ingeleverd:  
 
waarvan:         9 personen gaven aan in te stemmen met het voorstel van Eloy. 
  202 personen stemden niet in met het voorstel. 
toelichting:  
  65 personen hebben de moeite genomen om een toelichting te geven op hun stemgedrag.  
     Hun reactie is te lezen op de website van de o.l.v. van Goede Raad. 
 
 
KORT GEDING:     Eloy-Goede Raad bij de rechtbank Haarlem adres Jansstraat  81, 2011 RW Haarlem. 
 
Op woensdag 26 november om 11:00 behandelt Rechtbank Haarlem het Kort Geding dat aangespannen is 
door het parochiebestuur St. Eloy tegen haar eigen geloofsgemeenschap van de OLV van Goede Raad. 
U wordt van harte uitgenodigd om bij het kort geding aanwezig te zijn.  
Zet uw gegevens op de lijsten die achter in de kerk liggen of bel met het parochiecentrum 0251 – 223 608.  

Neem uw legitimatie mee, anders komt u niet het gerechtsgebouw binnen. 

! ! ! Wees op tijd aanwezig i.v.m. de toegangscontrole.! ! ! 
 
 

           KERKSLUITING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik loop naar buiten, 
wanneer de zon is onder gegaan, 

de sterren als kristal, 
flonkerend aan de hemel, 

daar sta jij, 
als schaduw 

tegen het maanlicht. 
Kijkend naar boven, 
de rust in het donker, 
stil en onopvallend, 

zwijgend 
En ik… met één gedachte, 

waarom? 
 

 Het fleurige spel 
van sterren, 

maan en wolken, 
handen 

omhoog geheven, 
kijkend 

naar boven 
zwijgend 

met één gedachte 
onze kerk moet sluiten 

en vraag me af 
God, … 

waarom? 
 

  


