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                 VIERINGEN   IN  DE  SANCTA  MARIA                         AANVANG: 10.00 UUR 

DATUM              VOORGANGER                                  KOOR   

Zo. 03 febr. Maria Lichtmis Pastor G. Tol              Blasiuszegen Cantorij 

Wo. 06 febr.   Diaken Marcel de Haas                                             Samenzang 

Zo. 10 febr.   Pastor B. Stuifbergen          Sound of Life 

Wo. 13 febr.   Pastor Mathew   Samenzang 

Zo. 17 febr.   Pastor J. van der Linden  Samenzang 

Wo. 20 febr.,   Parochiaan   Samenzang 

Zo. 24 febr..   Idolette Verkerk  Cantorij 

Wo. 27 febr.   Pastor Mathew   Samenzang 

Zo. 03 mrt.   Pastor G. Tol    Cantorij 

Wo. 06 mrt. Aswoensdag Diaken Marcel de Haas  Samenzang 

Zo. 10 mrt.   Idolette Verkerk   Sound of Life 

Wo. 13 mrt.   Pastor Mathew   Samenzang 

Zo. 17 mrt.   Pastor J. van der Linden  Samenzang  

Wo. 20 mrt.   Parochiaan   Samenzang 

Zo. 24 mrt.   Pastor B. Stuifbergen  Between 

Wo. 27 mrt.   Pastor Mathew  Samenzang 

Zo. 31 mrt.   Pastor Mathew   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. 

 

 

 

 

 

Woensdag 30 jan. 19.00 uur Bijbeluitleg o.l.v.  pastor v.d. Linden  - Maaltijd vooraf- (opgeven bij Fred) 

Zondag 03 febr. 13.30 uur Klaverjassen                           - met aansluitend een maaltijd-     (opgeven bij Fred) 

Maandag 04 febr. 14.00 uur Bestuursvergadering 

Dinsdag 26 febr. 15.00 uur Pastoraatvergadering 

Woensdag 27 febr. 19.00 uur Bijbeluitleg o.l.v.  pastor v.d. Linden  - Maaltijd vooraf -        (opgeven bij Fred) 

Maandag 04 mrt. 14.00 uur Bestuursvergadering 

Zaterdag 16 mrt. 20.15 uur Stille Omgang Amsterdam                   (Buskaarten verkrijgbaar o.a. bij Sancta Maria) 

Maandag 25 mrt. 19.30 uur LEDENVERGADERING Geloofsgemeenschap G.R. 

Woensdag 27 mrt. 19.00 uur Bijbeluitleg o.l.v.  pastor v.d. Linden  - Maaltijd vooraf -        (opgeven bij Fred) 

Zondag 31 mrt. 14.30 uur Filmmiddag: ”Philomena”   (opgeven bij Fred) 

             

 

Stille Omgang Amsterdam:   

Het gezelschap van de Stille Omgang, afd. Beverwijk en omstreken maakt u er op attent  

dat de Stille Omgang te Amsterdam dit jaar wordt gehouden   

in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart 2019 

Men begint om 20.15 uur met een kort sacrament lof in de Apostelkerk (hoek Plesmanweg/van 

Riemsdijklaan) in Beverwijk en vertrekt vandaar met de bus om 20.45 uur. Terugkomst ca. 01.00 uur. 

Een buskaart kost € 12,50 per persoon. 

Verkoop buskaarten t/m 3 maart bij: O.L.Vr. v. Goede Raad Wilgenhoflaan 2a te Beverwijk. 

(voormalig klooster Sancta Maria).                            Wij bevelen deelname van harte aan .                                                                                                          
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Van de pastores tafel 
 

Kalenderpraat  

Het kerkelijk jaar ziet er een beetje anders uit dan het zakelijke boekjaar dat op 1 Januari begint.  

In  zo’n boekjaar zitten seizoenen; ook in het kerkeli jke jaar kennen we iets dat lijkt op seizoenen;  

denk aan  Advent en Kersttijd;  en vastentijd en Paastijd etc. 

Als u dit stukje leest zijn we net uit de Kersttijd; u zult zeggen, dat zijn we allang!  

Nee, de Kersttijd loopt van 25 december tot en met 2 februari, dat is dus 40 dagen !  

Tel het maar na;  en op 2 Februari vieren we het feest van Maria Lichtmis,  

de dag dat Maria en Jozef een offer gaan brengen in de tempel in de vorm van twee duifjes.  

Dat doen ze uit dankbaarheid voor de geboorte van hun  zoon Jezus.  

Met deze herinnering  sluiten we dus de Kersttijd.  

Hoe heet dan de periode ná 2 februari ?  Ik zou er nu geen naam aan kunnen geven.  

Wel weet ik dat op 6 maart de periode begint van de z.g. 40-dagen tijd,   

de voorbereiding op het Paasfeest.  

Dit jaar valt het Paasfeest betrekkelijk láát: 21 april!!   

Hoe zou je dan déze periode kunnen noemen?  Een beetje frivool  zou ik willen zeggen:  

de voorbereiding op het carnaval-feest in het weekend van 2 en 3 maart.  

In onze streek doen we daar niet zo aan; hoewel….. Dikke Dinsdag op 5 maart.  (Vastenavond)                   

Pastor Bertus Stuifbergen 
 

Bloemetje van de maand 

 

 

 

 

December 2018 

Toon & Grad Rijnders 
 

Januari 2019  

Jos Dijcks.  

   Februari  2019 

   Ria Roelofsen.  

 

Het boek dat u zéker moet lezen !        
Honderd jaar geschiedenis ’Goede Raad’’ kerk. 

 

 Het langverwachte boek over onze meer dan 100-jarige geschiedenis van de Onze Lieve Vrouw van Goede Raad kerk 

draagt de titel:   “Lang leve de Klompenkerk”   en  ligt vol spanning  gereed om gelezen te worden!! 

Ook u kunt voor het luttele bedrag van € 18,00  de trotse eigenaar worden van dit geweldige naslagwerk. 

 

Gij stoer en sterk kerkgebouw. 

Vernoemd naar hemelse vrouw. 

Waar Klokken wars van naam. 

Luid roepen:“ Kropholler,s” faam. 
 

‘’In loco pascuae’’ staat de naam. 

Waar U voorgoed, kwam te staan. 

En op dat gekochte ‘’Hooiweidje’’ 

Werd de bouw, een heel karweitje. 
 

Waar bouwers van het eerste uur. 

Elkaar bevochten te zwaard en vuur. 

En oorlog stormen moesten deren. 

Maar dit, ten goede konden keren. 
 

Op 21 oktober 1914 zoals voorzegt. 

“In augusta temporum” 

Dan toch, de eerste steen gelegd. 

Een bouw met vele opponenten. 

Werd betaald met gewone centen.        

                                                                          ➢➢➢ 

 

Honderd jaren in het verschiet. 

Wakend over het tuinders gebied. 

Waar tuinders zondags na hun werk. 

Op klompen gingen naar hun kerk. 
 

En het angelus klok" Gabriel" 

Luiden als of een Gods bevel. 

De klok waarop geschreven staat. 

Eert de Vrouw van Goede Raad. 
 

Tijden bieden het leven normen. 

Geloven nu met andere vormen. 

Met dank zij U nu erkent. 

Als een prachtig”” Monument””. 
 

In armoede en vele zorgen. 

Bouwend een kerk voor morgen. 

Zag U, vele komen en gaan. 

Zij bezorgden U, die eer en faam. 

 
     Gerard de Reus. 

 


