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                      VIERINGEN   IN DE  SANCTA MARIA                         AANVANG: 10.00 UUR 

 DATUM              VOORGANGER                                  KOOR   
   Zo. 31  mrt.   Pastor Mathew  Cantorij 

   Wo 03 april   Diaken Marcel de Haas  Samenzang 

   Zo. 07  april   Pastor B. Stuifbergen Cantorij 

   Wo. 10  april   Pastor Mathew  Samenzang 

   Zo. 14 april Palmpasen    Pastor J. van der Linden   Sound of Life 

   Wo. 17  april   Parochiaan  Samenzang 

   Do. 18  april Witte Donderdag Idolette Verkerk  17.00  uur Samenzang 

   Vr. 19  april Goede Vrijdag Idolette Verkerk  15.00  uur Cantorij 

   Zo. 21  april 1ste Paasdag Pastor G. Tol         Cantorij 

   Ma. 22  april 2de Paasdag Pastor J. van der Linden Samenzang 

   Wo. 24  april   Pastor Mathew  Samenzang 

   Zo. 28  april   Idolette Verkerk      Samenzang 

   Wo. 01  mei   Diaken Marcel de Haas Samenzang 

   Zo. 05  mei   Pastor G. Tol  Cantorij 

   Wo. 08  mei   Pastor Mathew  Samenzang 

   Zo. 12  mei   Pastor B. Stuifbergen Cantorij 

   Wo. 15  mei   Parochiaan  Samenzang 

   Zo. 19  mei   Idolette Verkerk  Sound of Life 

   Wo. 22  mei   Pastor Mathew  Samenzang 

   Zo. 26  mei   Pastor J. van der Linden Samenzang 

   Wo. 29  mei   Parochiaan  Samenzang 

   Do. 30  mei Hemelvaart Idolette Verkerk  Samenzang 
 

 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. 
 

 

 

 

 

Maandag 01 april 14.00 uur       Bestuursvergadering 

Dinsdag 09 april 15.00 uur Pastoraatsgroep vergadering 

Donderdag  18 april 18.00 uur Laatste avondmaal  - Sobere maaltijd   (Vastenactie)  (opgeven bij Fred) 

Maandag 22 april 11.00 uur Paasbrunch na de viering   (opgeven bij Fred) 

Woensdag 24 april 19.00 uur Bijbeluitleg o.l.v.  pastor v.d. Linden - Maaltijd vooraf (opgeven bij Fred) 

Zondag 05 mei 13.30 uur Klaverjassen met aansluitend een maaltijd  (opgeven bij Fred) 

Maandag 06 mei 14.00 uur Bestuursvergadering 

Woensdag 22 mei 19.00 uur Bijbeluitleg o.l.v.  pastor v.d. Linden - Maaltijd vooraf (opgeven bij Fred) 

Donderdag 30 mei 10.00 uur        Bij goed weer wordt de viering gehouden in de processietuin van de Goede Raad.   

  

 

                               KERKHOF 

 Het kerkhof achter de kerk is een oase van rust.    

En de Processietuin,  de ‘Hof van Eden’. 

Echter . . . 

de mensen die het kerkhof en de tuin bijhouden kunnen best vrijwilligers gebruiken. 

Bent u diegene die wil helpen in deze periode van groei en bloei ? 

Op maan- en woensdagmorgen kunt u de ‘tuinmannen’ daar vinden. 

Zij zullen u met open armen verwelkomen. 
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Kerkbijdrage 2019 

 

 

 

 

 

Onze geloofsgemeenschap wordt draaiende gehouden door het vele werk van enthousiaste 

vrijwilligers. Ondersteuning is altijd van harte welkom!   

Ook het afgelopen jaar hebben we van velen financiële bijdragen mogen ontvangen. 

Wij zijn u zeer erkentelijk dat u samen met ons de geloofsgemeenschap in stand houdt. 

Het feit dat ook onze geloofsgemeenschap krimpt mogen wij echter niet uit het oog verliezen.  

Daarom doen wij een beroep op hen die nog geen financiële bijdrage leveren,  

om er nog eens over na te denken onze geloofsgemeenschap met z’n allen financieel te dragen. 
 

Een maandelijkse bijdrage van  € 5,00 p. mnd.   Of ineens  € 60,00  p. jr.  

Voor echtparen:  € 7,50 p. mnd.  Of   € 90,00  p. jr.  wordt op prijs gesteld. 
 

 Uw bijdrage is voor de belasting aftrekbaar.  (ANBI-nr.) 
 

 

               Zonder uw bijdrage hebben wij geen toekomst. 
   

Helpt u ons ook? 

U kunt uw bijdrage storten op de aan de voorzijde vermelde bankrekening 

 t.n.v. de Stichting tot behoud van de O.L. Vr. v. Goede Raad. 

Wij zijn u zeer dankbaar voor uw bijdrage. 
 

 

 

                Van de pastores 
 

Er is leven na de dood 

Op de laatste dag van het jaar 2018 hebben wij als familie afscheid moeten nemen van onze zwager Douwe.  

Dat gebeurde in het witte kerkje te Oudorp. Indrukwekkend van eenvoud! Eén van de kleinkinderen van 

Douwe pingelt als afscheid voor opa op zijn gitaar. Hij heeft nog maar net les. Ernstig kijkt hij op het blad muziek 

en met zijn vingers tokkelt hij de noot die hij zojuist heeft gezien. Zo volgen nóg tien tokkels,  prachtig! 
 

De kinderen staan bij het afscheid dicht bij de kist die ze met zijn allen fraai hebben beschilderd. En dan komt 

uit de speaker het lied van Freek de Jonge:  ‘Er is leven, er is leven, er is leven na de dood.’  En zo rolt de kist 

het kerkje uit!   
 

Menigeen zal denken: ‘Kán zo’n lied eigenlijk wel?’ Ja, dat kan: het is een Paaslied, een lied over verrijzenis, 

over opstanding. Pasen is een sensationeel feest, een heel groot verhaal met een uitzinnige prikkeling.  

Dit verhaal inspireert ons vrije mensen om elkaar weg te sleuren bij het graf van onderdrukking en slavernij.  

Het is een verhaal dat we nooit kwijt willen.  
 

Verrijzenis, je ziet het om je heen, als je je ogen open doet, waar de ene mens de ander overeind helpt uit de 

ellende, waar mensen zich verzetten tegen onrecht. Jezus is niet meer in zijn graf, Hij gaat ons voor!   

We kunnen ons door dit verhaal op sleeptouw laten nemen en geloof, dan hoeven er geen gele hesjes meer 

uit de kast getrokken te worden en hoeven er ook niet meer van die akelig hoge muren gebouwd worden.   
 

Lieve mensen,  Zalig Pasen.                                                                                                           Pastor B. Stuifbergen. 

 
 

 

De vreugde van Pasen 
 

In deze tijd van het jaar 

nu de dagen fors gaan lengen 

wens ik je al het goede 

dat Pasen je kan brengen 

moge de schoonheid van dit seizoen 

de winter vlug verdringen 

en dat de vreugde  van Pasen 

je het hele jaar door mag omringen. 

 

 

 

 Bloemetje van de maand. 
                                                                                                 Januari  

                                                   overhandigd aan : de heer Jos Dijcks 

                                                                         Beterschap & Sterkte. 
 

        Februari 

           overhandigd aan : mevrouw Ria Roelofsen  

           Beterschap & Sterkte. 

                                                                   Maart    

                                         overhandigd aan: de heer Gerard Groen 

                                                                         Van harte Beterschap. 

 

                                      

 

 


