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VIERINGEN IN DE SANCTA MARIA
VOORGANGER

AANVANG: 10.00 UUR
KOOR

Do. 30 mei

Idolette Verkerk

Hemelvaart van de Heer

Samenzang

Zo. 02 juni
Wo. 05 juni

Idolette Verkerk
Diaken Marcel de Haas

Zo. 09 juni
Wo. 12 juni

Pastor Bob van Oploo
Pastor Mathew

Zo. 16 juni
Wo. 19 juni

Pastor Bertus Stuifbergen
Parochiaan

Zo. 23 juni

Pastor Jan van der Linden

Samenzang

Wo. 26 juni
Zo. 30 juni

Pastor Mathew
Pastor Mathew

Samenzang
Samenzang

Wo. 03 juli
Zo. 07 juli

Diaken Marcel de Haas
Pastor R. Hopman

Samenzang
Samenzang

Wo. 10 juli
Zo. 14 juli

Pastor Mathew
Pastor Bertus Stuifbergen

Samenzang
Samenzang

Wo. 17 juli

Parochiaan

Samenzang

Zo. 21 juli
Wo. 24 juli

Pastor Jan van der Linden
Pastor Mathew

Samenzang
Samenzang

Zo. 28 juli
Wo. 31 juli

Idolette Verkerk
Parochiaan

Samenzang
Samenzang

Zo. 04 aug.

Pastor Bertus Stuifbergen

Samenzang

Wo. 07 aug.
Zo. 11 aug.

Diaken Marcel de Haas
Pastor Bertus Stuifbergen

Samenzang
Samenzang

Wo. 14 aug.
Do. 15 aug.

Pastor Mathew
Idolette Verkerk

Zo. 18 aug.
Wo. 21 aug.

Pastor Jan van der Linden
Parochiaan

Samenzang
Samenzang

Zo. 25 aug.

Idolette Verkerk

Samenzang

Wo. 28 aug.

Pastor Mathew

Cantorij
Samenzang
Pinksteren

Samenzang
Samenzang
Sound of Life
Samenzang

Samenzang
Samenzang

Maria ten Hemelopneming

Samenzang
2de

Maan-, dins- donder-, vrij- en zaterdag wordt om tien uur de rozenkrans gebeden. Iedere
en 4de woensdag van de
maand is er een Eucharistieviering de andere woensdagen een gebedsdienst met communierite.

Woensdag 26 juni
19.00 uur
Bijbeluitleg o.l.v. pastor v.d. Linden – Maaltijd vooraf (opgeven bij Fred)
Zondag
30 juni
13.30 uur
Klaverjassen met aansluitend een maaltijd
(opgeven bij Fred)
Maandag 08 juli
14.00 uur
Bestuursvergadering
Donderdag 15 aug. 10.00 uur
Bij goed weer wordt de viering gehouden in de processietuin van de Goede Raad
Iedere maandag kunt u klaverjassen van 13.30 tot 15.30 uur.

Bloemetje van de maand.
April
overhandigd aan : mevrouw Tiny Heyne. Sterkte.
Mei
overhandigd aan : mevrouw Ria Roelofsen, verblijvend in het Hospice.
Heel veel kracht en sterkte toegewenst.

1

Pastor Gerard Tol,
Na afloop van de viering op 1e Paasdag deelde pastor Tol de kerkgangers mede dat dit de laatste keer was
dat hij was voorgegaan in een eucharistieviering. Het voorbereiden en opdragen van de H. Mis kost hem
steeds meer moeite. Slechts weinigen waren vooraf op de hoogte gesteld van dit besluit.
Bertus Stuifbergen heeft pastor Tol toegesproken.
Onze geloofsgemeenschap is droevig gestemd maar heeft begrip voor zijn besluit.
Pastor Tol werd priester gewijd op 15 juni 1957 en sinds augustus 1960 dienstbaar geweest aan de parochie
van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad.
Wij wensen pastor Tol nog veel mooie jaren toe en hopen hem nog vaak te kunnen begroeten
in Sancta Maria.

Van de pastoraatstafel

 van Pasen tot Pinksteren
Van Pasen naar Pinksteren tellen we 7 weken ofwel 49 dagen.
De vijftigste dag is Pinksteren; de naam is afgeleid van de Griekse woorden PENTE = 50 en COSTE= dag.
Ooit is deze tijd een bijzondere periode geworden; het werd voor mij een rouwtijd na het overlijden van een
dierbare, zoals ook de dood van Jezus een rouw tijd opriep. En in die tijd ga je beseffen dat jouw dierbare
nooit meer terug komt , het is definitief, zoals ook de leerlingen van Jezus dat besef kregen; in de liturgie
beleven we dat besef in de Hemelvaart.
“een wolk onttrok Hem aan hun ogen”.
Vervolgens komt dan de tijd, waarin je van lieverlee weer bij jezelf komt en je zin krijgt in nieuwe dingen;
er komt een nieuwe inspiratiebron in je binnenste; liturgisch zou je dat Pinksteren kunnen noemen:
de Neerdaling van de heilige Geest. Wie weet hebben meerderen onder ons eenzelfde soort ervaring.
 Feest van het Heilig Hart
In mijn herinnering vierden we dit feest in Castricum op de basisschool met een bijzondere kindermis.
We namen dan bloemen mee van huis. Na de H. Mis komen alle schoolkinderen samen rond het H. Hartbeeld
op het plein voor de kerk. Een grootse bloemenhulde rond het beeld volgt; we zingen met zijn allen een lied
en hebben daarna vrij van school.
Bij ons thuis staat op een console ook een H. Hartbeeld en daarbij hangt een schild met de tekst:
“Geen land, geen stad, geen enkele woning waar Jezus’ Hart niet heerst als Koning”.
Dit feest van het H. Hart valt dit jaar op Vrijdag 28 Juni.
Ik hou van dit feest omdat het over het meest wezenlijke gaat in een mensen leven n.l. de LIEFDE.
God, Jezus, Kerk en Bijbel : allemaal prima, maar als de liefde er niet is heeft dat alles geen waarde.
Lieve mensen, hiermee moeten we het voorlopig even doen. We gaan de zomer (vakantie) tegemoet, dus
nemen we allemaal wat rust. In deze Nieuwsbrief, treft u de activiteiten voor de komende drie maanden aan.
Namens de bestuursleden; de gastvrouwen en het gehele redactionele team wensen wij u een heel fijne
Pastor Bertus Stuifbergen
vakantietijd toe.

De Zee

Water, glinsterend in zonneschijn, met horizon en land als vloedlijn.
Geboren in de scheppende natuur, bepaald door maan, dag, en uur.
Wind spelend in mijn gezicht, brengt leven weer in evenwicht.
Kijk in de verte…, de blauwe lucht, hoor de golven, vertrouwde zucht.
Stil genieten aan de waterkant, de zee spattend “”kust”” het strand.
En golven breken bruisend uiteen, kijkend naar de altijd golvende zee.
Ren langs de zee mee met de wind, lachend als gelukkig mensenkind.
Zon, warmte, licht, en ruisende zee, draag dankbaarheid als zegen mee.
Gerard de Reus.
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