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VOORGANGER

Zo.

02 dec.

Pastor G. Tol

Samenzang

Wo.

05 dec

Zo.

09 dec.

Diaken Marcel de Haas

Samenzang

Pastor B. Stuifbergen

Sound of Life

Wo.

12 dec.

Zo.
Wo.

16 dec.
19 dec,

3de Advent

Parochiaan

Samenzang

Pastor J. van der Linden
Pastor Mathew

Cantorij
Samenzang

Zo.

23 dec.

4de Advent

Idolette Verkerk

Cantorij

Ma. 24 dec.

Kerstavond

Pastor R. Hopman

21:00 uur

Sound of Life

Di. 25 dec.

1ste Kerstdag

Pastor G. Tol

10:00 uur

Cantorij

Zo.

1ste Advent

KOOR

2de Advent

30 dec.

Ma. 31 dec.

Van Oud naar Nieuw

Deken T. Cassee

Samenzang

Idolette Verkerk

Samenzang

Wo.

02 jan.

Diaken Marcel de Haas

Samenzang

Zo.

06 jan.

Pastor G. Tol

Cantorij

Wo.
Zo.

09 jan.
13 jan.

Pastor Mathew
Idolette Verkerk

Samenzang
Sound of Life

Wo.

16 jan.

Parochiaan

Samenzang

Zo.

20 jan.

Pastor J. van der Linden

Samenzang

Wo.
Zo.

23 jan.
27 jan.

Pastor Mathew
Pastor B. Stuifbergen

Samenzang
Cantorij

Wo.

30 jan.

Parochiaan

Samenzang

Zo.

03 febr.

Pastor Tol

Cantorij

Blasiuszegen

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.
Vanwege de verhuizing van pastor Mathew
is er in de maand december alleen op Woensdag 19 december een Eucharistieviering.

Woensdag
Maandag
Maandag
Maandag
Woensdag
Zondag
Maandag
Maandag
Woensdag
Dinsdag
Zondag
Woensdag

28 nov.
03 dec.
24 dec.
24 dec.
26 dec.
30 dec.
31 dec.
07 jan.
09 jan.
22 jan.
27 jan.
30 jan.

19.00 uur
14.00 uur
---------21.00 uur
---------13.30 uur
10.00 uur
14.00 uur
12.00 uur
15.00 uur
14.30 uur
19.00 uur

Bijbeluitleg o.l.v. pastor v.d. Linden - Maaltijd vooraf
Bestuursvergadering
GEEN ROZENKRANS BIDDEN i.v.m. Kerstnachtviering
Kerstviering (plaatsbespreking wenselijk)
GEEN ROZENKRANS BIDDEN (2e Kerstdag)
Klaverjassen met aansluitend een maaltijd
Viering van Oud naar Nieuw
Bestuursvergadering
Pastor Tol met collega’s lunchen bij van der Valk (90) jaar.
Pastoraatgroep vergadering
Filmmiddag: “The Note Book”
Bijbeluitleg o.l.v. pastor v.d. Linden - Maaltijd vooraf

(Opgeven bij Fred)

(Opgeven bij Fred)

(Opgeven bij Fred)
(Opgeven bij Fred)

COLLECTE VOOR DERDEN
De collecte van 18 november die bestemd was voor de Voedselbank Beverwijk bedroeg € 270,00
Waarvoor onze hartelijke dank.
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Van de pastores tafel
De beste wensen
Niet iedereen zal het hebben, maar het kan mij overkomen dat ik ’s nachts wakker wordt ; alles goed en best,
maar dan kan het in mijn hoofd heel erg gaan malen! Allerlei gedachten struikelen over elkaar.
Graag wil ik die gedachten los laten, maar dat lukt niet altijd.
Ergens las ik: het loslaten van je gedachten is een Sabbat voor je hersens! Daar ben ik het helemaal mee eens.
Die zin wil ik graag opnemen in mijn avondgebed.
Het is verdorie al weer December! De laatste maand van 2018 !
De Adventskrans is weer in de kerk en elke Zondag steken we één kaarsje meer aan. We zijn in verwachting, kijken
uit naar Kerstmis, een echt feest van Licht; niet alleen in de kerk kijken we uit naar dit Lichtfeest, ook daarbuiten;
kijk maar in de straten, overal zien we mensen; lichtende sterren, slierten lampjes en zelfs verlichte herten
ophangen. Hoe korter de dagen worden hoe meer lichtjes willen we aansteken.
Bij de Germanen vieren ze de Zonnewende, bij de Romeinen de geboorte van Zon, bij de Christenen de geboorte
van het Kind, dat later “Licht van de wereld” genoemd zal worden.
Zo gaan we afscheid van het Oude Jaar nemen en sprokkelen we tijd om een Nieuw Jaar te beginnen.
Voor het nieuwe jaar doet de schrijver ‘Olav Hauge,’ een verzoek ( geldt ook voor Kerst) :
“Kom niet met de hele waarheid, kom niet met de zee voor mijn dorst, kom niet met de hemel als ik om licht vraag,
maar kom met een flinter, een druppel, een glimp……”
Namens het pastoraal team, Bets van Rookhuizen, Idolette Verkerk, Fred Windijk en Nelleke Rolink,
wens ik U allen een flinter waarheid, een druppel voor de dorst
en een glimp licht met Kerstmis en het Nieuwe Jaar.
Pastor Bertus Stuifbergen

Kerstvieringen
Evenals voorgaande jaren vieren wij Kerstmis in Sancta Maria. Op 24 december om 21:00 uur gaat Ron Hopman
voor en Sound of Life luistert deze viering op. Op 25 december om 10:00 uur gaat pastor Tol voor en de Cantorij
ondersteunt de samenzang. De leden ontvangen begin december het bekende inschrijfformulier met het verzoek
om aan te geven of men naar een Kerstviering komt en zo ja naar welke viering.
Indien er meer vraag is dan plaats in Sancta Maria dan bellen wij u en zoeken een oplossing.
Vanaf zondag 25 november kunt u ook telefonisch plaatsen aanvragen via 0251 - 243 000.
Heeft u 10 december nog geen formulier ontvangen laat het ons dan weten via bovenstaand telefoon nummer
of mailt u naar cor@fambart.nl

Bloemetje van de maand

Het is zover !
‘ Lang Leve de Klompenkerk ‘
Het boek met deze titel ligt op dit moment bij de drukker.
De presentatie en de start van de verkoop van dit prachtige
boek is gepland op:

zaterdagmiddag 22 december
om 14:00 uur

IN DE GOEDE RAADKERK
aan de Arendsweg.

Oktober
Familie van Hesselingen
November
Mevrouw Mieke Bart

De redactie, het bestuur en de pastoraatsgroep

Zalig Kerstmis
en een Gezegend Nieuw Jaar.
wensen u een

Met hartelijk dank aan Kees Nelis
die ons enthousiast toestemming gaf
en zijn medewerking toezegde!
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