
 1 

Parochiaan 

 

 

 

 

 

 

 

  N i e u w s b r i e f 

 

   Jaargang  :  4 
 

 

 Nummer  :  6 
 

 

 Datum :  17 - 12 - 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.    21 dec.   Pastor van der Linden                             CANTORIJ   kerk 

Wo,   24 dec. Pastor Tol     “Kerstavond”     SOUND OF LIFE  kerk  (22:00 uur)   

Zo.    28 dec.   I. Verkerk                    CANTORIJ   kerk   

Wo.   31 dec.         I. Verkerk ‘Van Oud naar Nieuw’ samenzang  kerk  (10:00 uur) 

Zo.    04 jan.   Pastor Tol               CANTORIJ    kerk 

Wo.  07 jan.   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 

Zo.    11 jan.   Pastor B. Stuifbergen                               SOUND OF LIFE  kerk                              

Wo.  14 jan.   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 

Zo.    18 jan.   Pastor van der Linden      CANTORIJ   kerk 

Wo.  21 jan.   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 

Zo.    25 jan.   I. Verkerk       CANTORIJ   kerk 

Wo.  28 jan.   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 

Zo.    01 febr.   Pastor Tol                              BETWEEN   kerk 

Wo.  04 febr.   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 

Zo.   08 febr..   Pastor Paul Jacobs                   SOUND OF LIFE  kerk 

Wo.  11 febr.   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 

 

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

 

 

AGENDA 
 

Wo.   31 dec. 10.00 uur Speciale viering in de kerk uit dankbaarheid voor de  

               bijna 100 jaar waar wij onze vreugde en verdriet deelden  

     met onze schepper. 

Wij zullen in deze viering ons vertrouwen in Hem uitspreken. 

Hij die zorgt voor zijn schapen en hen nooit in de steek zal  

laten. 

Zo,    04 jan.            11.00 uur     Na de viering van 10.00 uur, waarin Pastor voorgaat, kunnen  

     wij hem feliciteren met zijn 87ste verjaardag. 

di.     13 jan.            13.30 uur     Kerkschoonmaak. 

Wo.   28 jan. 19.30 uur     Bijeenkomst van de Bijbelgroep o.l.v. Pastor van der Linden. 
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Op 10 december 2014 hebben wij het vonnis van de rechtbank Haarlem ontvangen. 

 

Het vonnis:  
1e.  Wij dienen binnen twee dagen Eloy onherroepelijk, onvoorwaardelijk en volledig  

toegang te verschaffen tot het kerkgebouw en het parochiecentrum. 

 

2e. Wij dienen binnen twee dagen de sleutels van het kerkgebouw en het parochiecentrum  

aan Eloy over te dragen. 

 

3e.  Wij dienen uiterlijk per 1 maart 2015 het kerkgebouw en het parochiecentrum te  ontruimen  

en ontruimd te houden. 

 

4e. Wij dienen de proceskosten vastgesteld op € 2.188,79 aan Eloy te betalen. 

 

5e. De rechter neemt aan dat Eloy zich aan de afspraak houdt dat de geloofsgemeenschap   

haar 100-jarig bestaan op 10 mei 2015 in de Goede Raadkerk kan vieren. 

 

6e. De rechter stelt dat er geen tijdsbestek of datum genoemd is in de decreten waarbinnen   

de toegezegde devotieruimte gerealiseerd dient te worden. Daarom mogen wij de  

Goede Raadkerk niet als onze devotieruimte beschouwen voordat deze gerealiseerd is. 

 

Na overleg met onze advocaat en op aangeven van pater Putman zijn op donderdagavond 11 december  

de sleutels van kerkgebouw en parochiecentrum overgedragen aan deken Cassee.  

 

Hoe nu verder: 
Sinds 22 april 2006 is de Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van Goede Raad een informele vereniging.  

Op 12 november 2014 is de vereniging bij de Kamer van Koophandel geregistreerd. 

 

Na de viering van 30 november heeft het grootste deel van de ± 90 aanwezigen aangegeven samen verder te 

willen gaan als zelfstandige geloofsgemeenschap. Het verenigingsbestuur heeft de opdracht aanvaardt en zoekt 

naar huisvesting voor alle dagelijkse activiteiten inclusief de zondagse vieringen in de onmiddellijke nabijheid. 

 

Net zoals het houden van vieringen in de Goede Raadkerk kosten met zich meebrengt, brengt ook de huisvesting 

op een andere plaats kosten met zich mee. Om deze alleen uit collecte opbrengsten te dekken is erg onzeker en is 

geen basis om met een verhuurder een overeenkomst te kunnen sluiten. Wij vragen een ieder die zich aan wil 

sluiten bij onze vereniging om een aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren in het parochiecentrum. 

 

Zodra we zicht hebben op een ruimte met de daarbij behorende kosten dan schrijven wij een ledenvergadering uit 

waarin de oplossing voorgelegd wordt en de leden geven aan of ze akkoord gaan. De benodigde ledenbijdrage zal 

ook in deze ledenvergadering vastgesteld worden. 

 

Wilt u hierover mee beslissen ? Meldt u dan aan als lid. 

(Inschrijfformulier in de bijlage). 

 
 

 

 
  

  


