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                        VIERINGEN                    AANVANG: 10.00 UUR 
DATUM   VOORGANGER             KOOR             LOKATIE  

*100 jaar*                     VIERING VAN DE GOEDE RAADKERK                     *100 JAAR* 
Zo.    15 febr.                Voorganger:        Pastor Tol, Pastor  Cantorij                                    Kerk 
Wo.  18 febr.   Parochiaan           (aswoensdag)  Cantorij   Kerk 
Zo.    22 febr,   Pastor van der Linden               samenzang   Sancta Maria 
Wo.  25 febr.   Parochiaan                samenzang   Sancta Maria 
Zo.    01 maart  Pastor Tol                Cantorij   Sancta Maria 
Wo.  04 maart  Parochiaan                     samenzang   Sancta Maria 
Zo.    08 maart  Pastor Stuifbergen               SOUND  OF LIFE  Sancta Maria 
Wo.  11 maart  Parochiaan                samenzang   Sancta Maria 
Zo.    15 maart  Pastor P. Jacobs              Cantorij                Sancta Maria 
Wo.  18 maart  Parochiaan               samenzang   Sancta Maria 
Zo.    22 maart  I. Verkerk               Samenzang   Sancta Maria 
Wo.  25 maart  Parochiaan               samenzang   Sancta Maria 
Zo.    29 maart  Pastor van der Linden (Palmzondag)            Cantorij                Sancta Maria 
Maan-, dins- donder-, vrij- en zaterdag wordt om 10.00 uur de rozenkrans gebeden. 
 

Vanaf 19 februari a.s. in het klooster van de Sancta  Maria. 
 
 
 
REACTIE VAN DE REDACTIE, 
 
Het gaat er dan toch van komen. 
Lang hebben wij gestreden voor het behoud van onze geloofsgemeenschap en ons Kerkcomplex. 
De kerk met alles erop en eraan zullen wij 1 maart moeten achterlaten.  
Gelukkig kunnen wij de ruimte van het voormalige klooster Sancta Maria huren van Pré Wonen  
en zijn blij om in onze nieuwe locatie verder te  kunnen blijven vieren. 
 
De locatie is uitermate geschikt voor onze activiteiten: Vieringen / Rozenkrans bidden / Koffie drinken;  
en alle andere activiteiten die ons samenbindt. 
  

Het 100 jarig bestaan van de Goede Raadkerk vieren wij op 15 februari nog in de kerk. 
 

Woensdag 18 februari  aanvang 10.00 uur   (begin 40-dagentijd)  
hebben wij een laatste gebedsdienst in de kerk en kunt u na afloop van de viering het askruisje ontvangen.  
 

Aansluitend gaan wij in de voetsporen van het Joodse volk op weg naar het beloofde land,  
In ons nieuwe onderkomen ‘Sancta Maria’  gaan wij bouwen aan onze nieuwe toekomst.   
 
‘s Avonds houden wij daar om 20.00 uur onze eerste ledenvergadering.  

Zie hiervoor de nadere informatie op de achterkant van deze Nieuwsbrief. 
‘UITNODIGING LEDENVERGADERING’. 

 



 2

AGENDA: 
wo.  18 febr.     10.00 uur Askruisje door pastor Tol na de dienst van 10.00 uur. 
                                               Aansluitend gaan wij naar het vm. klooster Sancta Maria. 
  20.00 uur Ledenvergadering van de geloofsgemeenschap Goede Raad. 
wo.  25 febr.  19.30 uur Bijeenkomst van de Bijbelgroep o.l.v. Pastor van der Linden 
di.    10 maart  13.30 uur Schoonmaak klooster Sancta Maria 
wo.  18 maart  18.00 uur Solidariteit maaltijd 
wo.  25 maart  19.30 uur Bijeenkomst van de Bijbelgroep o.l.v. Pastor van der Linden  
 
 
Op zondag 15 februari a.s. vieren wij als geloofsgemeenschap ons 100-jarig bestaan. 
 

Niet de laatste Nieuwsbrief, daar gaan we gewoon mee door.  
Wel vindt de laatste viering plaats in onze geliefde kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Raad.  
Op zondag 15 februari zal Pastor Tol in de kerk voor de laatste keer de H. Mis opdragen  
en op 18 februari, het begin van de Vastentijd, kunt u nog het askruisje halen.  
U bent allen van harte welkom! Daarna gaan we in optocht naar ons nieuwe onderkomen in het voormalig 
klooster Sancta Maria. De kerk mocht heten: Onze Lieve Vrouw,  nu is de naam Maria expliciet in de 
naamgeving opgenomen en uiteraard zetten wij die naam voort: de Goede Raad in Sancta Maria.    
Bestaat toeval? 
Daar, in de Wilgenhoflaan,  zullen wij onze vieringen en het bidden van de rozenkrans voortzetten.  
Onze hechte geloofsgemeenschap zal daar opnieuw kunnen opbloeien en we bidden dat dat nog lang het 
geval mag zijn.’ 
                                                                                                       Berti de Goede. 
 
Uitnodiging LEDENVERGADERING: 
 

Bets schreef het al in een voorgaand stukje: alle leden van de Vereniging Goede Raad  
nodigen wij uit voor onze eerste vergadering op 18 februari om 20.00 uur  
in voormalig klooster Sancta Maria. 
U komt toch ook? 

U kunt zich nog steeds aanmelden als lid op het bijgaande formulier.  
U bepaalt zelf de hoogte van uw bijdrage.  
U kunt deze bijdrage storten d.m.v. een automatische periodieke overschrijving  
die u zelf kunt regelen met uw bank.  
Mocht u contant willen betalen dan is dat ook mogelijk bij de penningmeester.  
Zo houdt u zelf de hand op uw knip!  
 
Rozenkrans bidden 
Iedere dag, een aantal jaren lang, hebben we de rozenkrans gebeden en heeft het nou geholpen, vroeg 
iemand me. ‘ Wie weet, is dit wat we nu meemaken: een nieuwe locatie voor de Goede Raad wel de 
allerbeste oplossing voor onze geloofsgemeenschap!  
We moeten het natuurlijk niet beter weten dan God zelf. 
 

Voor u gelezen: Wat is het effect van bidden: 
Bidden kan beslist een positief effect hebben op de fysieke gezondheid,  
maar mogelijk heeft het nog meer impact op het emotionele en mentale welzijn.  
Zo zijn er onderzoeken die aantonen dat in het geval van bidden de geestelijke gezondheid  
er in 92 % van de gevallen op vooruitging. Het uitspreken van helende woorden loont derhalve.  
Je kunt  bidden voor jezelf of een ander. Gericht of ongericht.  Op locatie of op afstand.  
Wat bij jou en de situatie op dat moment past. Meer weten? Bestel dan voor 14,95 euro het boek Helende 
woorden, de kracht van bidden door  Larry Dossey, uitgeverij Altamira Haarlem. 
                                                                                                       Berti de Goede 


