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  VIERINGEN                     AANVANG: 10.00 UUR 

DATUM  VOORGANGER KOOR LOKATIE  

Zo. 31 mei  Pastor van der Linden  (60 jaar priester) SOUND  OF LIFE Sancta Maria  

Wo. 03 juni  Parochiaan samenzang Sancta Maria 

Zo. 07 juni  Pastor Stuifbergen samenzang Sancta Maria 

Wo. 10 juni  Pastor Mathew samenzang Sancta Maria 

Zo. 14 juni  Pastor Tol                         (58 jaar priester)          SOUND  OF LIFE Sancta Maria 

Wo. 17 juni  Parochiaan samenzang Sancta Maria 

Zo. 21 juni  Pastor Henk Niesten CANTORIJ Sancta Maria 

Wo. 24 juni  Parochiaan samenzang Sancta Maria 

Zo. 28 juni  Idolette Verkerk samenzang Sancta Maria 

Wo. 01 juli  Parochiaan samenzang Sancta Maria 

Zo. 05 juli  Pastor Tol samenzang Sancta Maria 

Wo. 08 juli  Pastor Mathew samenzang Sancta Maria 

Zo. 12 juli  Pastor Stuifbergen samenzang Sancta Maria 

Wo. 15 juli  Parochiaan samenzang Sancta Maria 

Zo 19 juli  Pastor Paul Jacobs samenzang Sancta Maria 

Wo. 22 juli  Parochiaan samenzang Sancta Maria 

Zo. 26 juli  Idolette Verkerk samenzang  Sancta Maria 

Wo. 29 juli  Parochiaan samenzang Sancta Maria 

Zo. 02 aug.  Pastor Tol samenzang Sancta Maria 

Wo. 05 aug.  Parochiaan samenzang Sancta Maria 

Zo. 09 aug.  Pastor Stuifbergen samenzang Sancta Maria 

Wo. 12 aug.  Pastor Mathew samenzang Sancta Maria 

Za. 15 aug.  Maria ten Hemelopneming 

Zo. 16 aug.  Pastor van der Linden samenzang Sancta Maria 

Wo. 19 aug.  Parochiaan samenzang Sancta Maria 

Zo 23 aug.  Pastor Paul Jacobs SOUND  OF LIFE Sancta Maria 
 

Maan-, dins- donder-, vrij- en zaterdag wordt om 10.00 uur de rozenkrans gebeden.  Iedere 2de woensdag      

van de maand is er een Eucharistieviering, de andere woensdagen een gebedsdienst met communierite. 

 
 Wist u dat… 

* Pastor van der Linden op 3 juni a.s. in Sancta Maria weer Bijbeluitleg  geeft. Aanvang 19.30 tot 21.00 uur  

* Pastor van der Linden op 4 juni a.s. 60 jaar priester is en wij dit vieren op 31 mei 2015. 

* wij, als de wiedeweerga, de koffiekamer als 2e kerkzaal hebben moeten inrichten om alle mensen een plaats 

te geven, die ’s zondags naar Sancta Maria komen, voor de viering.  

* wij dit blijkbaar goed gedaan hebben, gezien de vele complimenten, waarvoor dank.  

* het daar net zo stil is als in de kerkzaal en met dezelfde devotie wordt gebeden en gezongen. 

* er 18 parochianen meegaan naar de Passiespelen in Tegelen, samen met de Apostelkerk en de Jozefkerk van 

Velsen-Noord. 

* door uw bijdrage de geluidsinstallatie en een plasmascherm gerealiseerd konden worden. Dank! 

* we drie ledenvergaderingen hebben georganiseerd en dat er nu ieder voor- en najaar een op het programma 

 staat. 
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Pinksteren wordt gevierd op de vijftigste dag na Pasen en is het feest van de inspiratie. Op afbeeldingen 

wordt deze inspiratie verbeeld door vlammen boven de hoofden van de volgelingen van 

Jezus. Heel belangrijk in onze geloofstraditie is de Heilige Geest. De levensadem Gods´ 

die ons inspireert en leidt. Het is belangrijk om regelmatig te bidden tot de Heilige 

Geest. De Heilige Geest, vaak afgebeeld als een duif, komt veelvuldig voor in de Heilige 

Schrift. U kent ongetwijfeld het volgende verhaal: De apostelen zijn in een kamer 

bijeen, ze zijn bang en weten niet wat te doen. Maria is in hun midden. Opeens een hoop 

lawaai en een stormwind steekt op. Daar daalt de Heilige Geest op hen neer; tongen van 

vuur zweven boven hun hoofden: de Heilige Geest, de Trooster en Helper in ons. Opeens spraken ze allerlei 

vreemde talen. Ze kregen de opdracht de boodschap van God in alle landen van de wereld te verspreiden. Dit 

wordt gezien als het begin van de christelijke kerk.                                                                       Berti de Goede. 
 

Terugblik 

Op zondag 26 april hebben wij 100 jaar verering van Maria als Moeder van Goede 

Raad voor de stad Beverwijk mogen vieren met een feestelijke Eucharistieviering 

in Sancta Maria. Speciaal voor deze viering was een afbeelding van het 

genadeschilderij van de Moeder van Goede Raad uit Wörth in Beieren aanwezig. 

Aansluitend hebben wij de noveen gebeden van de Moeder van Goede Raad, met de 

intentie: om zegen over onze geloofsgemeenschap en voor het verkrijgen van een 

permanente Genadekapel in de Goede Raad kerk. Deze noveen werd afgesloten op  

13 mei: dit is de feestdag van O.L.V. van Fatima. Die dag hadden wij voor het eerst 

weer een Eucharistieviering op woensdag. De noveen werd goed bezocht door de 

parochianen. De smaak had men nu goed te pakken, want meteen na 

Hemelvaartsdag werd de Pinksternoveen ingezet. De intentie voor deze noveen was: ‘Voor behoud van de 

Wereldvrede’. Dat dit geen overbodige luxe is om voor te bidden, kunnen wij dagelijks via het journaal 

waarnemen: talloze bootvluchtelingen, de serieuze bedreigingen van IS om over de hele wereld te willen 

heersen en met name de Christenen letterlijk een kopje kleiner te willen maken, de machtsdreigementen 

vanuit Rusland en China. Wat dat betreft is de boodschap van Maria in Fatima nog volop actueel. Maria roept 

de mensheid daarin op om toch vooral de rozenkrans te bidden om een dreigende derde wereldoorlog af te 

wenden. Nu zult u misschien denken: wat haalt het nu uit om tientallen keren het Weesgegroet te herhalen, 

hoe zou dit een oorlog of andere ellende kunnen voorkomen? De geschiedenis leert ons dat Christenen met de 

rozenkrans als geestelijk wapen, meer kunnen bereiken dan met het zwaard. Een goed voorbeeld daarvan is de 

overwinning van het Christendom op de oprukkende islam bij de slag van Lepanto op 7 oktober 1571. Aan 

Christelijke zijde werd de overwinning toegeschreven aan het bidden van de Rozenkrans. Sindsdien wordt 7 

oktober als feestdag gevierd van O.L.V. van de Rozenkrans.  
 

Iedere dag om 10.00 uur, behalve op zondag, bidden wij samen de Rozenkrans voor alle persoonlijke noden en 

de noden van de wereld, afgewisseld met meditatieve muziek. Doet u met ons mee? Samen bidden gaat vaak 

wel zo makkelijk. En na afloop bent u van harte welkom voor een kopje koffie. De groep rozenkransbidders is 

groeiende. Voegt u zich ook bij het biddende ‘leger’ van Maria?  U bent van harte welkom!          Elma van Vianen. 
                                                                                                                                                             
 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen, nieuwtjes en 

dagelijkse vieringen. en meld u dan nu aan voor onze Nieuwsbrief.   

Stelt u geen prijs meer op toezending van onze Nieuwsbrieven en wilt u dat uw adres of 

mailadres uit het adressenbestand verwijderd wordt, dan graag even een berichtje of 

mailtje met die wens naar :  

Geloofsgemeenschap O.L.Vrouw v. Goede Raad - Wilgenhoflaan 2a – 1944  TD  Beverwijk.  

Of naar: idolette001@hotmail.com  ,en vallen wij u niet meer lastig. 

mailto:idolette001@hotmail.com

