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                      VIERINGEN                     AANVANG: 10.00 UUR 

DATUM VOORGANGER KOOR LOKATIE  
Wo.   24 febr. Parochiaan samenzang Sancta Maria 

Zo.     28 febr. Pastor H. Niesten Samenzang Sancta Maria 

Wo.   02 mrt. Parochiaan samenzang Sancta Maria 

Zo.      06 mrt. Pastor G. Tol              CANTORIJ Sancta Maria 

Wo.   09 mr. Pastor Mathew        Samenzang Sancta Maria 

Zo.      13 mrt. Pastor B. Stuifbergen SOUND OF  LIFE Sancta Maria 

Wo.    16 mrt Parochiaan samenzang Sancta Maria 

Zo.      20 mrt Pastor J. van der Linden   (Palmpasen) CANTORIJ Sancta Maria 

Wo. 23 mrt. Parochiaan samenzang Sancta Maria 

VR.     25 mrt.  (15.00 u.) Parochiaan            (Goede Vrijdag) CANTORIJ Sancta Maria 

Zo.      27 mrt Pastor G. Tol                  (Paas) CANTORIJ Sancta Maria 

Ma.    28 mrt. Pastor van der Linden   (2de Paasdag) Samenzang Sancta Maria 

Wo.   30 mrt. Parochiaan                  samenzang Sancta Maria 

Zo.      03 apr. Pastor Tol                       (Beloken Pasen) CANTORIJ Sancta Maria 

Wo.    06 apr. Parochiaan samenzang Sancta Maria 

Zo.     10 apr. Parochiaan           SOUND OF  LIFE Sancta Maria 

Wo.    13 apr. Pastor Mathew        Samenzang Sancta Maria 

Zo.     17 apr. Pastor H. Niesten CANTORIJ Sancta Maria 

Wo. 20 apr. Parochiaan samenzang Sancta Maria 

Zo.  24 apr. Pastor J. van der Linden CANTORIJ Sancta Maria 

Wo. 27 apr. Parochiaan samenzang Sancta Maria 

Zo. 01 mei Pastor G. Tol              CANTORIJ Sancta Maria 
 

Maan-, dins- donder-, vrij- en zaterdag wordt om tien uur de rozenkrans gebeden. Iedere 2de woensdag van de maand is 

er een Eucharistieviering de andere woensdagen een gebedsdienst met communierite. 

 

UITNODIGING TOT BIJWONING VAN DE 4DE LEDENVERGADERING 

VAN DE GELOOFSGEMEENSCHAP VAN DE O.L.V. VAN GOEDE RAAD 

OP MAANDAG 21 MAART, AANVANG 19.30 UUR 

LOCATIE: SANCTA MARIA, WILGENHOFLAAN 2A TE BEVERWIJK 
 

Op deze ledenvergadering worden uiteraard het jaarverslag en de Jaarrekening 2015 en begroting 2016 

besproken. Het bestuur heeft nagedacht en gesproken over de toekomst van onze geloofsgemeenschap.             

Wij vragen u deze avond met ons mee te denken over onze toekomst. Wij vinden dit erg belangrijk en verwachten 

een  grote  opkomst.  Wilt  u  aangeven  dat  u  komt  op  de  lijst  die  in  de  koffiekamer  hangt?   

Dan zorgen wij  dat  er  voldoende  plaats  is. 
  

 

Mededelingen bestuur:  KERKBIJDRAGE 
 

Beste mensen, het jaar 2015  is voorbij. Het bestuur wil u vragen om de door u toegezegde jaarlijkse bijdrage 

contant te betalen aan de penningmeester of over te maken op het hieronder vermelde bankrekening nummer.  

Bankrek.nr:  NL31 RABO 0125 5716 23  t.n.v.  Stg. tot beh. van OLV van Goede Raad - onder vermelding van donatie 2016.   

                 

Ook dit jaar zullen wij weer de eindjes aan elkaar moeten knopen en onze verplichtingen voldoen zoals het betalen 

van huur, gas, licht en water enz. 

Geadviseerd wordt een maandelijkse bijdrage van 5 euro per maand.  Of ineens 60 euro per jaar. 

Voor echtparen 7,50  euro of 90 euro per jaar.  

          Het bestuur. 
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Stille omgang   Het Gezelschap van de Stille Omgang, afd. Beverwijk en Omstreken maakt U er op attent dat de Stille 

Omgang naar Amsterdam dit jaar wordt gehouden in de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 maart. 

Men begint om 20:45 uur met een kort Sacramentslof in de Apostelkerk (hoek Plesmanweg/van Riemsdijklaan)  in Beverwijk 

en vertrekt vandaar met de bus om 21:15 uur.  Terugkomst ca. 01:30 uur.  Een buskaart kost € 12,00 per persoon.  

Verkoop buskaarten t/m 1 maart bij: O.L.Vr.v.Goede Raad - Wilgenhoflaan 2a  te Beverwijk  voorm. Klooster ‘Sancta Maria’ 

Wij bevelen deelname van harte aan. 
 

Maandag  

Dinsdag 

Zondag 

 

Maandag 

Vrijdag 

Maandag 

…………. 

…………. 
…………. 

Woensdag 

Woensdag 

Woensdag  

14 maart 

15 maart 

20 maart 

 

21 maart 

25 maart 

28 maart 

………… 

…………. 
…………. 

30 maart 

06 april 

27 april 

14:00  uur 

15:00  uur  

15:00  uur 

 

19:30  uur 

15,00  uur 

10:00  uur 

…………………… 

…………………… 
………………….. 

19.30 / 21.00  uur 

14.00 / 16.00  uur 

19.30 / 21.00  uur 

is er weer een BESTUURSVERGADERING.  

komt de PASTORAATGROEP uur weer bij elkaar.   

FILM  “De 40 dagen van de apostel Petrus” 

Aansluitend een solidariteits-maaltijd.   Opgeven svp bij Fred Windijk.! 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

GOEDE VRIJDAG - Kruiswegviering  

2E PAASDAG  -  EUCHARISTIEVIERING  – Pastor vd. Linden 

Aansluitend een PAAS BRUNCH  na de viering  

Wilt u hiervoor gezellig bij ons aanschuiven   
gaarne opgeven bij Fred Windijk.!  

BIJBELGROEP - olv pastor J. vd Linden 

Repetitie koor  “Enjoy Singing” 

BIJBELGROEP - olv pastor J. vd Linden 

 
 

 

KERST  Het was voor het bestuur een hele ommekeer omdat na de laatste ledenvergadering werd besloten om de 

Kerst in eigen kapel te houden. Er waren al vergaande stappen ondernomen om samen met de protestantse 

gemeente in de Vredevorstkerk een gezamenlijke viering te houden. 

Nu moest het roer om en om het ordelijk te laten verlopen moest er het een en ander worden gedaan. 

Het bleek dat één viering te weinig was en pastor Tol was bereid om op Kerstmorgen ook voor te gaan in een 

viering. Voor de Kerstavond kregen wij muzikale steun van Henk Bart, kleinzoon van Henk Bart, onze voormalige 

organist en zoon van Gerard Bart onze huidige dirigent /organist. 

Al met al konden wij terugzien op een vredige en mooie Kerstviering en het bestuur is dankbaar voor de inzet van 

velen. 
 

. . . Wij op zondag 10 januari Pastor Tol voor z’n verjaardag in het zonnetje hebben gezet. 

Het cadeau, namens de geloofsgemeenschap geschonken, mocht hij (nog even virtueel) in ontvangst nemen…   

…  een eigen Stola.!   

Op zondag 7 februari heeft hij deze ontvangen en vol trots aan alle aanwezigen getoond.  

Wij hopen dat hij deze stola nog maar lang bij ons tijdens de vieringen mag dragen. 
 

. . . Wij op zondag 14 februari ons 1- jarig  jubileum in Sancta Maria gevierd hebben in een mooie viering met 

pastor Paul Jacobs en prachtige muzikale ondersteuning door Sound of Life. ’s-Middags werd het nog even gevierd 

met ’n Loterij en Bingo onder het genot van ’n hapje en ’n drankje. Hartelijk dank aan de organisatoren. 
 

. . . Er vanaf 6 april iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, met een halfuurtje pauze tussendoor een 

nieuw koor “Enjoy Singing” in Sancta Maria  komt repeteren. Het afwisselende repertoire bestaat uit Engels- en 

Nederlandstalige popmuziek. Het koor staat onder de enthousiaste leiding van Wim Duin. Hij is dirigent, componist, 

tekstschrijver, arrangeur, zanger en muzikant en heeft inmiddels zo’n 20 jaar ervaring in het leiden van pop- en 

kerstkoren.   Wilt u meer weten over dit koor, kijk dan op: www. korenduin.nl 

  

 
De                         die werd gehouden op zondag  14 februari jl.  in het kader van ons 1ste jaar  in Sancta Maria  

heeft het mooie bedrag van € 300,-- opgebracht. Dit bedrag zal worden overgemaakt aan de Stichting        

“Blessed Generation” te Kenia. Dankzij het hulpprogramma van deze stichting hebben meer dan 700 

(wees)kinderen in Kenia weer een kans.  De stichting bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Giften zijn dan ook meer dan 

welkom. 

Hierbij de uitslag van de trekking op 14 februari van deze loterij: 

1ste prijs  is gevallen op lot nr 75 rose (Bioscoop arrangement) 

2de prijs  is gevallen op lot nr 08 rose ( Dinerbon t.w.v. € 35,- bij eethuis Donna Louise.)   

3de prijs viel op lot nr. 61 rose (boodschappenmand)  

4de prijs viel op lot nr. 25 geel.  

5de prijs was voor lot nr. 93 wit.     Alle winnaars van harte gefeliciteerd !  


