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VIERINGEN    IN   DE   SANCTA MARIA     AANVANG: 10.00 UUR 

  DATUM            VOORGANGER                                 KOOR  
   Zo.   27 aug.   Pastor J. van der Linden   samenzang 

   Wo.  30 aug.   Parochiaan                                   samenzang 

   Zo.   03 sept.   Pastor G. Tol     CANTORIJ  

 Wo. 06 sept.               Parochiaan                                    samenzang  

 Zo. 10 sept.                  Idolette Verkerk   CANTORIJ 

 Wo. 13 sept.              Pastor Mathew                                   samenzang  

 Zo. 17 sept.              Pastor B. Stuifbergen   SOUND OF  LIFE 

 Wo. 20 sept.  Parochiaan   samenzang 

 Zo. 24 sept.              Pastor P. Jacobs   CANTORIJ 

 Wo. 27 set.               Pastor Mathew                                   samenzang  

 Zo. 01 okt.               Pastor G. Tol      CANTORIJ  

 Wo. 04 okt.               Parochiaan                                   samenzang  

 Zo. 08 okt.                                Pastor B. Stuifbergen    CANTORIJ 

 Wo. 11 okt.               Pastor Mathew                                                                             samenzang                                                                

 Zo. 15 okt                                  Idolette Verkerk    SOUND OF  LIFE  

 Wo.  18 okt.               Parochiaan   samenzang  

 Zo. 22 okt.               Pastor  P. Jacobs                               CANTORIJ  

 Wo.  25 okt.                                  Pastor Mathew                                                                               samenzang  

 Zo. 29 okt.               Pastor B. Stuifbergen                                                   samenzang 

   Wo   01 nov.                                  Parochiaan (Allerheiligen)                            samenzang  

 Do.   02 nov.      (19.00 UUR)          Idolette Verkerk (Allerzielen)                               samenzang 

   Zo.   05 nov.  Pastor G. Tol                                     CANTORIJ  

Maan-, dins- donder-, vrij- en zaterdag wordt om tien uur de rozenkrans gebeden. Iedere 2de  en 4de woensdag van de 

maand is er een Eucharistieviering. De andere woensdagen een gebedsdienst met communierite. 

AGENDA: 

24 sept.        13.30 uur          Klaverjassen  opgeven bij Fred (0612 644 188) 

27 sept.        19.30 uur              Bijbeluitleg o.l.v. Pastor Stuifbergen  (Pastor v.d. Linden is helaas verhinderd) 

 

# # # # # # # # # # 

 

                      

Donderdag 15 juni en zondag 18 juni 2017                                                                                                                                      

zijn twee data waarop ik met dankbaarheid terug kan kijken.                                                     15 juni                                                           
 

Het zijn data, waarop ik echt iets van een bevestiging voel  

voor de lange jaren in uw midden.  

Ik voel, dat het zo goed geweest is.   

Er heeft zich heel wat afgespeeld tussen 1960 en 2017.                                                              1957         –         2017 

Dat wil ik nu niet allemaal terughalen. Dat ligt nu achter ons.                                                                                                                   

Wij bouwen nu samen aan de Geloofsgemeenschap, die uit ons zelf is voortgekomen.                                                                                                                                           

 
Ik denk veel terug zoals het gegaan is in de eerste jaren van het christendom:   

mensen voelden zich vanuit hun geloofsovertuiging aangetrokken tot elkaar.  

Het is één grote familie, die zondags samenkomt.  

Lief en leed wordt samen gedeeld. Vanuit die kracht kan je dan de komende week weer aan! 

 
Beste mensen, nogmaals dank voor al uw goede wensen en alle cadeaux, die ik van u mocht ontvangen. 

                                       Vol goede moed gaan we de toekomst tegemoet.                                  

                                                                                                                                                                               Pastor G. Tol.
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Beste mensen,  

Onze geloofsgemeenschap wordt draaiende gehouden door het vele werk van een 

klein aantal vrijwilligers. Ondersteuning is altijd van harte welkom!   

Maar ook uw financiële ondersteuning is van harte welkom.  

Toen wij in 2015 in Sancta Maria kwamen hebben zich 200 leden aangemeld voor onze 

vereniging.  

Iets meer dan de helft van de leden betaalt een vrijwillige ledenbijdrage.  

Een aantal bedenkt de collecte ruimhartig.  
 

Zonder deze inkomsten hebben wij geen toekomst. 

Helpt u ons ook? 

Een vrijwillige bijdrage kunt u doen op de bankrekening van onze Stichting. 

Zie voorzijde van deze nieuwsbrief. Uw bijdrage is voor de belasting aftrekbaar. 

 

 
                                                                 VERKOOP  GOEDE RAADKERK 
Op 23 augustus hield de bezwarencommissie van de gemeente Beverwijk een hoorzitting over het achterstallig 

onderhoud door St. Eloy. De advocaat verraste ons met de melding dat de Goede Raadkerk verkocht is.  

Bart Vuijk  zocht uit dat het hele complex minus het kerkhof (1.771 m2) verkocht is aan Kees Nelis.  

Wij kennen de plannen van Kees Nelis niet, maar uit de koopovereenkomst lezen we dat de geloofsgemeenschap 

niet terug kan keren zonder toestemming van de bisschop want:   "een verbod om het verkochte   

(en de aard- en nagelvaste en roerende zaken al dan niet gerelateerd aan de eredienst) te gebruiken voor de  

eredienst en/of voor godslasterlijke doeleinden en/of het verkochte onwaardig te gebruiken, e.e.a. ter uitsluitende 

beoordeling van de Bisschop van Haarlem-Amsterdam". 
 

Op maandag 23 oktober is de najaar-ledenvergadering. Wij hopen dat wij dan beter nieuws hebben. 

 

Met vriendelijke groet, het bestuur. 
 

UITNODIGING  

TOT BIJWONING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

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

OP MAANDAG  23 OKTOBER  AANVANG 19.30 UUR 

LOCATIE: SANCTA MARIA, WILGENHOFLAAN 2A TE BEVERWIJK 

 

 Verlangen. 
 

 God mag ik U wat vragen. 

 Wat U verlangt alle dagen?. 

 Het woelt zo in mijn leven. 

 Hoe U mijn liefde te geven? 

 

  Gevoelens niet te benoemen. 

  Kan ze ook niet beroemen. 

  Ik weet het soms niet meer. 

  Door zielenpijn en harte zeer. 

 

  U zijt alles in mijn leven. 

  Vraag U wilt mij vergeven? 

  Ik wil in Uw liefde O Heer. 

  Uw kind zijn steeds weer. 

 

   Vraag Uw zegen als kracht. 

   Om te doen wat U verwacht. 

   Zo Uw liefde in mijn leven. 

   Als mens te moge beleven. 

 

 
 
 
 
 
 

Bloemetje van de maand 
 
 
 

   Juli  

   overhandigd aan :  

Mevrouw Bets Pirovano - Niesten 

Van harte Beterschap. 

 
   

 Augustus  

 overhandigd aan :  Mevrouw An v.d. Lem :  

 Voor ’n goede start in haar nieuwe huis. 
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                      Van de pastores 
 

 

START  NIEUW SEIZOEN 

De vakantie loopt al naar zijn einde.  

Over een week (4 sept.) gaan de kinderen naar school;  

dan beginnen ook wij weer aan een nieuwe periode in ons Kerkelijk leven.  

We moeten zogezegd helemaal opstarten. 

Het begint al goed.  

Op zondag 10 september  wordt onze aandacht gevraagd voor de 

NATIONALE ZIEKENDAG. 

 

 De vrijwilligers van de Zonnebloem zetten hun zieken in het zonnetje.  

 Ook in onze geloofsgemeenschap willen we dicht staan bij het lief en leed van onze mensen.  

 Omdat we allemaal (de meeste!) al wat ouder zijn,  

 heeft ieder van ons wel hier of daar een mankementje  

 en zo wordt het ook enigszins makkelijk om begrip voor elkaar te hebben; elkaar tot troost te zijn. 

 Bidden we op die zondag voor groeiend herstel van onze zieken en bemoediging / troost voor hen  

 die langer in onzekerheid leven wat betreft hun gezondheid.  

Zo kunnen we leven met een open hart voor de ander. 

 

 

    Op zondag 17 september  start de   VREDESWEEK.   

 

Thema van die week luidt:   “De kracht van de verbeelding”. 

 

 En die verbeelding zullen we heel hard nodig hebben, zeker in deze tijd waarin verdeeldheid sterk groeit.  

 Hoe worden groepen toch uit elkaar gedreven!  “Wij” en  “Zij” !   

 Er wordt soms zo hard getoeterd en met harde woorden gesproken;  onderling, op internet, twitter  

 en andere social media. Daar word je machteloos van. 

 Hoe zoeken we naar verbinding!   

 Hoe overstijgen we die verdeeldheid: niet alleen op wereldniveau, maar ook in onze eigen omgeving. 

 We hebben met z’n allen veel verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in Vrede!,  

 om elkaar te blijven vinden.  

Wensen we elkaar de vrede toe, ook al moet je over de kloof van gramschap springen. 

 

 
OKTOBER:  WERELD MISSIEMAAND 

 

Elk jaar wordt ons gevraagd aandacht te besteden aan het werk van onze missie – zusters, - broeders en – paters.  

Dit jaar zoemen we in op een land in Afrika: nl.: Burkina Faso.  

De betekenis van die naam is heel bijzonder: “Het land van de oprechte (eerlijke) mensen”.   

Dat zal wel waar zijn, maar ook in dat land zijn er praktijken  

die naar onze maatstaven niet door de beugel kunnen.  

Het land ligt in West-Afrika en is volledig door land omsloten.  

Het ligt gedeeltelijk in de Sahelstrook ten zuiden van de woestijn de Sahara.  

Er komt steeds vaker droogt voor. Dat is op zichzelf al een probleem.  

Waar we deze maand echter op gewezen worden, is de praktijk in dat land,  

dat één op de twee meisjes vóór haar 18e jaar wordt uitgehuwelijkt ! 

Polygamie is in dit land wijdverbreid. Mannen hebben vaak twee of drie echtgenotes.  

Vaak zijn het nog kinderen. Eén op de tien meisjes worden vóór hun 15e op deze manier uitgehuwelijkt. 

Géén eigen keuze, niet trouwen met de man waarvan je houdt en… nooit meer naar school ! 

De “Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis” vangen de meisjes op die willen vluchten voor dit noodlot. 

Voor deze situatie wordt onze steun gevraagd ! 

       Zo kunnen we leven 

                         met een hart voor ’n ander. 
              Pastor B. Stuifbergen. 


