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Stichting tot behoud van de Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk 

 

De doelstelling is het in stand houden van het kerkcomplex en de 
geloofsgemeenschap van de Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk. 
 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen. 
 
Voorzitter : 
Secretaris : 
Penningmeester : 
Bestuursleden   : 

 
Jan Camfferman 
Marijke de Jong 
Piet Bosman 
Simon van Rookhuizen, Cor Kuijs, Wijnand Prins, Cor Bart. 

 
Secretariaat van de Stichting tot behoud 
p/a Noorderwijkweg 67 
1943 DH  Beverwijk 

 
Comité tot behoud van de Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk 

 
Voorzitter                  : 
Secretaris                  : 
Leden van het comité     

 
Simon van Rookhuizen 
Cor Bart  
Ad en Rina Berg, Bets van Rookhuizen, 

Lydia Beentjes, Lia Pennycook, Gerda Koedijk, Idolette Verkerk, Gerard Groen, 
Frans Magdelijns, Nellie Bart. 
Toos Bakker is helaas door haar ziekte verhinderd maar nog steeds lid van het 
Comité. 

Secretariaat van het Comité tot behoud 
p/a Jan Pleeginghof 6 
1944 PP Beverwijk. 
0251 – 243000 
e-mail adres:   cor.bart@onzelievevrouwvangoederaad.nl 

 

REDACTIE  Nieuwsblad Raad & Daad 
Idolette Verkerk    
p/a Strick van Linschotenstraat 12 
1943 KC Beverwijk.  
0251 – 221612 
e-mail adres: iverkerk@wanadoo.nl   
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Goede Raad in finale om Provinciale titel "Mooiste Kerk" 
 
De Goede Raad is door velen gekozen tot Mooiste kerk van Kennemerland. 
Op 25 april start de finale verkiezing. "Wie wordt gekozen tot de mooiste kerk van 
Noord-Holland boven het Noordzeekanaal?" 
  
Gedurende 2 weken, van vrijdag 25 april t/m vrijdag 9 mei, mag iedereen haar/zijn 
stem uitbrengen. Dit kan men doen via de bon uit de krant of via internet op de 
website van het Noord-Hollands Dagblad:  www.nhd.nl  Op de Homepage van het 
dagblad treft u een verwijzing naar deze verkiezing aan. 
  
Het uitbrengen van uw stem is van levensbelang voor het voortbestaan van het 
Goede-Raadcomplex. Op deze wijze kan iedereen het parochiebestuur, het 
Bisdom,  de Gemeente Beverwijk en Monumentenzorg duidelijk maken dat dit 
prachtige, door architect Kropholler gebouwde complex, behouden moet blijven 
voor de Beverwijkse gemeenschap.  
  
Naast het  "kerken"  zijn er dagelijks vele activiteiten in het complex voor onder 
meer verenigingen en ouderen. Het Goede-Raadcomplex biedt velen 
een betaalbare oplossing voor het onderbrengen van hun activiteiten.  
 

   STEMMEN !!! 

 
 

 

DOE EEN GOEDE DAAD,  STEM GOEDE RAAD ! 
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TERUGBLIK 

 
Noveen Noveen Noveen Noveen     

in de Goede Raain de Goede Raain de Goede Raain de Goede Raadkerk.dkerk.dkerk.dkerk. 
 

 

Hoe O.L.Vrouw van Lourdes in de Goede Raadkerk terecht kwam.Hoe O.L.Vrouw van Lourdes in de Goede Raadkerk terecht kwam.Hoe O.L.Vrouw van Lourdes in de Goede Raadkerk terecht kwam.Hoe O.L.Vrouw van Lourdes in de Goede Raadkerk terecht kwam.    

Omdat het 150 jaar geleden is dat Maria verschenen is aan Bernadette 
Soubirous, heeft het comité tot behoud van de Goede Raadkerk het plan 
opgevat dit jaar extra aandacht te schenken aan het Jubileumjaar van 
O.L.Vrouw van Lourdes. Zodoende zijn wij op zoek gegaan naar iets 
bijzonders om deze gebeurtenis extra gestalte te geven. 
Er is een prachtig beeld aangekocht door één van de comitélelden. Het beeld 
is gemaakt in Frankrijk door de kunstenaar Lapayre ongeveer in 1920... 
Dit beeld blijft het gehele jaar door in de door de heer T.Rijnders prachtig 
vervaardigde grot (voor de Mariakapel) staan. 
Na de opening op 8 december van het Lourdesjaar kwamen wij op het idee 
een Lourdesnoveen te houden van 2 t/m 11 februari. Precies op hetzelfde 
tijdstip was er ook in Lourdes zelf een noveen. 

Onze vrijwilligers van de Goede Raadkerk hebben laten zien wat er leeft in 
onze parochie-gemeenschap. Geweldig wat er in onze kerk gepresteerd is. 

 
Tijdens de Gregoriaanse Hoogmis op zondag 3 februari werd de 
Lourdesnoveen door pastor Tol met het ontsteken van de Lourdes-
noveenkaars op plechtige wijze geopend. De dagen daarna geleid door pastor 
Kaleab met z'n medewerker en als afsluiting pastoor Dresmé samen met 
pastor Kaleab met een schitterende lichtprocessie. 

Het was een waardevolle gebeurtenis in onze kerk, en is zeer op prijs gesteld 
door de parochianen, ook al gezien de grote belangstelling elke avond tijdens 
deze gehouden noveen. 

In de kerk is er nog een kleine Lourdestentoonstelling ingericht met boeken, 
bidprentjes, relikwieen, een wijwaterketeltje uit 1880 en veel oude 
ansichtkaarten, welke u voor en na de vieringen nog kunt bewonderen. 
 
            Redactie. 
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Kapelaan Kaleab zegent de vier windstreken met de monstrans. 
 
Het is reeds lang geleden dat het gebruik van deze Monstrans gevuld met de  
hostie uit de Tabernakel, weer heel even in ere werd hersteld.  
Dit geschiedde tijdens de voorlaatste noveenavond ter gedachtenis dat Maria 
150 jaar geleden aan Bernadette is verschenen. 
Een prachtige schittering uit de Monstrans met erboven als het ware een  
kleurrijke regenboog en een stralende Maria maakte deze viering tot een 
emotionele en zeer devote belevenis.  
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Een  " MARIA STRAAT Een  " MARIA STRAAT Een  " MARIA STRAAT Een  " MARIA STRAAT """"    

In de Onze Lieve Vrouw van Goede RaadIn de Onze Lieve Vrouw van Goede RaadIn de Onze Lieve Vrouw van Goede RaadIn de Onze Lieve Vrouw van Goede Raad 

Als u de kerk binnenkomt, ziet u aan de rechterkant, ook wel de Epistelzijde 
genoemd, vele " MARIA HOEKJES ", ieder met een eigen verhaal. 
Beginnend bij de voorkant van de kerkzaal, zien we boven het zij-altaar  
(Maria altaar) een ronde plaquette in email geschilderd van de patrones van 

onze parochie: Maria en Kind, de letters M P en O Y (Moeder van God) en  rechts 
op de achtergrond een zijaanzicht van de kerk. 
De volgende tekst komt uit het boekje 75 jaar Onze Lieve Vrouw van Goede 
Raad. 

MARIA ONZE LIEVE VROUW VAN GOEDE RAAD.     Feestdag 26 April. 

 

 
Dit feest heeft betrekking op een der 
afbeeldingen het meest onder de 
christenen geliefd. 
De zoet glimlachende Maagd met het Kind 
op de arm, heeft haar heiligdom in de 
oude villa Claudiana, thans Genazzano, 
niet ver van Palestrina (50 km v.Rome). 
De oorsprong van deze devotie is, als van 
vele anderen, versierd door een van die 
legenden, wier geschiedkundige grondslag 
zeer zwak is, maar die men toch gaarne  

leest en bewaart omdat zij een billijke en heilige overtuiging omtrent de macht 
van Maria en Haar moederlijke bezorgdheid in tafereel brengt. 
De Madonna van Genazzano zou op wonderbaarlijke wijze van Albanië naar 
Italië gekomen zijn, twee christenen vergezellend, die de inval der Turken 
ontvluchtten en zou zich bevestigd hebben aan de binnenmuur der kerk, door 
de paters Augustijnen bediend. 
De komst van het schilderij zou plaats gehad hebben op het feest van 
Kerkwijding aldaar, de 25ste April 1467. 

Om tot geschiedkundig zekere feiten over te gaan, de afbeelding werd bekroond 
door het kapittel der Vaticaanse basiliek in 1682 en ook de titel van O.L.Vrouw 
van Goede Raad dagtekent uit de 17de eeuw. 
Pius VI strekte 18 Sept. 1789 over de Orde der Eremieten van de H.Augustinus 
het feest uit, dat reeds te Genazzano was toegestaan sedert 13 juni 1727. 
Wegens de feestdag van St.Marcus, welke op 25 April valt, stelde dezelfde Paus 
de viering op de volgende dag. 
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Vervolgens komt het "DOOPHOEKJE" ,  
waar een sierlijke doopvont is geplaatst,  
met geslagen koperwerk van Karel Krol,  
en versierd met 15 emails vervaardigd  
door J. Arnold uit Den Haag, voorstellende de doop 
van Christus en de ZEVEN VREUGDEN EN DE 
ZEVEN SMARTEN VAN MARIA. 
 
 
Dan komt de onlangs geplaatste  
        LOURDESGROT,  

 

 
waar naar aanleiding van de viering 150 jaar 
Lourdes, een noveen werd gehouden in de 
periode van 3 t/m 11 februari 2008. 
Een intense beleving met als hoogtepunt, de 
zondagavond waarin pastor Kaleab voorging en 
met de MONSTRANS de zegen gaf.  
(zie pag. 3) 
Het was of de tijd had stilgestaan, de tijd van 
vele jaren terug, toen er iedere zondagmiddag 
LOF was, en waar kennelijk veel parochianen met 
heimwee aan terug denken, want de reacties zijn 
nog steeds legio. 
Bij de sluiting van de noveen op maandag, gaf de 
lichtprocessie een echt "Lourdes gevoel". 
 

IN DE MARIA KAPEL 
                                     is er een veelvoud van Kerkelijke Kunst te vinden 

 
 
 
Tegen de achterwand : 
zien we een reliëf van beschilderde 
klei, ontworpen en geboetseerd door 
Charles Eyck (1942) en gebakken in 
de fabriek van Russel-Tiglia. 

 In het kader: 
Onze Lieve Vrouw van Goede Raad. 
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Boven het kader: een engel met banderol "Lieve Vrouw van Goede Raad / 
Bescherm onze huisgezinnen". 
Aan weerszijden een vliegende engel met wapperende banderol en enkele 
geschilderde vogels (een herinnering aan de legende volgens welke de originele 
schildering door engelen vanuit Scutari naar Genazzano zou zijn overgevlogen). 
 

Op de zijwanden 
zijn twee prachtige MARIA schilderingen aangebracht,  

links  : " Onze Lieve Vrouw van Fatima " 

rechts :  " DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN " 

De laatstgenoemde schildering is uniek en zeldzaam, waardoor de Mariakapel zeer 
waardevol is, hetgeen wel blijkt uit het schrijven van het Bisdom Haarlem van 31 
mei 1996, het feest van MARIA VISITATIE.   
       (zie volgende pagina) 

 

 

                    U  ziet,  een  rondje  Goede  Raad...  
                     Is  een  Maria-beleving  waard.                                                                              

                                                                                                        Ad Berg. 
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Meer over de Vrouwe van alle volkeren op blz. 33 
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 Stilte. 
 
 De stilte is te horen. 
 In het kloppende hart. 
 Waar rust is geboren. 
 Als enkel levens part. 

 De stilte is te horen. 
 In een geopend hart. 
 Die liefde kan bekoren. 
 Met stilte als part. 

 De stilte is te horen. 
 In aller-ziele pijn. 
 Wordt dan herboren. 
 Gedachten stil te zijn. 

 Luister stil en wacht. 
 Licht verdrijft”de nacht”. 
 Nieuwe hemel en de aarde. 
 Geven leven eigen waarde.  

 Luister naar die stilte. 
 In deze gedachte sfeer. 
 Ontdaan van de kilte. 
 Keert het leven weer. 
 
     Gerard de ReusGerard de ReusGerard de ReusGerard de Reus        

    

    
    
    

 

 

MEULEMEULEMEULEMEULEMANMANMANMAN    
UW SPECIAALZAAK IN GROENTE & FRUITUW SPECIAALZAAK IN GROENTE & FRUITUW SPECIAALZAAK IN GROENTE & FRUITUW SPECIAALZAAK IN GROENTE & FRUIT    

Groot assortiment in panklare producten,    

salades, maaltijden en soepen 

Plantage 140 Beverwijk 0251 226224 
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Mijmering van een Parochiaan.Mijmering van een Parochiaan.Mijmering van een Parochiaan.Mijmering van een Parochiaan.    

 Tja, vele Pastores, leken en vrijwilligers hebben de afgelopen twintig jaar 
 meegewerkt, aan het behoud en het voortbestaan van de parochie van de 
 Goede Raad. 
 Dit alles in het ontstane licht en vrijheid, dat hen door het 2de Vaticaanse 
 Concilie, onder het motto  ' Samen Kerk '  werd aangereikt, allen met een 
 doel ' Samen werken aan de kerk van Christus '. 
 Jaren hebben we meegedacht en meegewerkt om van vijf parochies een 
 parochie St. Eloy te maken. 
 Tja, we hebben in die tijd gelachen in onze gemeenschap, maar ook veel 
 emoties heeft deze tijd gekenmerkt. 
 Daar was veel stuurmanskunst voor nodig.  
 Lees en herleest U nog eens het verloop en de uitkomst van deze 
 geschiedenis. 

  Met verbazing heb ik dan ook kennis genomen van Uw schrijven in 
  ' Ons nieuwe parochie blad '. ( mevr Post) namens het parochiebestuur  
 St. Eloy. 
 Misschien mag ik wel daaruit, U wat puntjes toelichten. 

 Parochie Goede Raad. 

 Zonder enige kennis aan ons vooraf  'afgedaan', 
   >gebouwen om financiële redenen afstoten< 
 Geen enkele aanwijzing en raad, hoe de parochiegemeenschap in de 
 toekomst nu verder moet gaan, om samen naar een oplossing te zoeken. 
 Zodat we nu alleen maar emotionele en aangeslagen mensen voorbij zien 
 komen. 
 Wat is dan valse hoop geven? 
 Heeft U wel eens ontdekt wat emoties kunnen betekenen binnen een 
 geloofsgemeenschap ? 

 We begrijpen best de moeilijkheden die nu ontstaan zijn binnen de kerk, en 
 ook nu om een gezonde oplossing vragen. 
 Maar kunnen we dan niet beter 'Samen' werken en Samen 'Zegen'  vragen? 
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Vrijwilligers van de Goede Raad. 

Zijn nu ook vrijwilliger van de parochie St. Eloy? 
Ik weet het niet. 
Nog nooit zijn door het bestuur de vrijwilligers daarbij betrokken geweest.  

Verbazend is het ook, dat de vrijwilliger uit het parochieblad moet vernemen, 
dat zijn of haar taak is overgenomen door de wijkparochie St. Agatha. 
Misschien kan het wel zo zijn dat het beleid van het parochie bestuur  
St. Eloy, het ontstaan van het contactblad 'Raad en Daad' juist heeft bevorderd. 

Kerkbalans. 

In 'Samen kerk' mag men elkaar kapittelen, maar onderling overleg was  
toch beter geweest.  

 
Tot slot: Goede Raad. 

De basis van God is liefde voor alle mensen. 

Misschien deze basis als start aanvaarden? 

 

 

Vrienden groet.  Gerard de Reus. 
 

 

 

 

Communie  thuis. 

In de wijkparochie O.L.Vr.v.Goede Raad bestaat al jaren,  
voor mensen die niet naar de kerk kunnen komen, ”door 
ziekte of andere oorzaak”, de mogelijkheid om de 
communie (op Uw aanvraag)  aan huis te ontvangen. 

Wanneer U dit óók graag wilt, schroom dan niet, ook al is het maar voor een 
korte periode geheel vrijblijvend contact op te nemen met: Gerard de Reus, 
telefoonnummer: 210165, om een afspraak daarover te maken. 
 
 

 ================================================= 

    
 
 

 
 



 13 

 

  

 

 

 

Waar een mooie kerk lelijk in kan zijn.....Waar een mooie kerk lelijk in kan zijn.....Waar een mooie kerk lelijk in kan zijn.....Waar een mooie kerk lelijk in kan zijn.....  
  
Het geachte Parochiebestuur van St. Eloy heeft aan het Comité tot behoud van de 
Goede Raadkerk bijgaande brief gezonden onder andere naar aanleiding van de 
uitgifte van Raad en Daad nr. 1. Ook de Stichting tot behoud heeft een 
gelijkluidende brief ontvangen. 

  
In het parochieblad van St. Eloy, blz. 28 en 29 van nr. 2 van maart 2008, heeft de 
secretaris van het Parochiebestuur mevrouw Bertie Post een artikel opgenomen 
zonder echter deze brief in zijn geheel af te drukken. In deze brief treffen wij een, 
voor de vele vrijwilligers van de Goede Raadkerk, zeer grievende passage aan. Wij 
zijn van mening dat een parochiebestuur de feiten juist moet weergeven en drukken 
daarom de brief van St. Eloy integraal af. 
  
De antwoordbrief van de voorzitter van De Stichting tot behoud treft u ook aan. Het 
Comité staat volledig achter de inhoud. Tot op heden heeft het parochiebestuur het 
niet nodig geacht om op de brief van de Stichting te reageren.  
  
Op 22 februari jl. heeft de Stichting een gesprek gehad op het Bisdom Haarlem, met 
Mgr. Punt, de Econoom de heer Duijsens en de heer Frederiks. Het blad Raad en 
Daad is even ter sprake geweest, echter er is niet gesproken over een verbod. Mgr. 
Punt sprak zijn zorg uit dat er géén sprake meer is van eenheid binnen de parochie 
van St. Eloy, een zorg die wij deelden. Wij hebben aangegeven dat alléén als er een 
gezamenlijk besluit, door alle betrokkenen, over de toekomst van de kerken in onze 
regio genomen wordt, dat dan de eenheid weer hersteld kan worden. Het 
parochiebestuur zet nu aan tot een splijting tussen de Goede Raadkerk en de 
overige kerken binnen de parochie St. Eloy.  
  
Naar aanleiding van ons communiqué van Kerst 2007 heeft het parochiebestuur ons 
bericht dat ze moesten vergaderen of en wanneer ze met het Comité tot behoud 
zouden willen praten. Tot op heden hebben we niets van hen vernomen. 

 
       Cor Bart. 
 
 
De Brief van het parochiebestuur staat niet in deze digitale versie van Raad en Daad maar kunt u 
lezen op de website onder documenten “2008 02 08 Brief van het parochiebestuur St. Eloy”
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Stichting behoud Goede Raadkerk 

Voorzitter Ir. J. Camfferman 

Mina Krusemanpark 87 

1963 EH  Heemskerk 

 
Heemskerk, 20 februari 2008. 

 
Parochiebestuur St. Eloy 

Arendsweg 57 

1944 JA  Beverwijk 

 
Geacht Bestuur, 

 

Naar aanleiding van uw schrijven van 8 februari 2008 heeft De Stichting tot Behoud van 

de Goede Raadkerk uw brief besproken in haar vergadering.  

Het is correct dat u stelt dat wij menen dat het informatieblad Raad en Daad uitgegeven 

dient te worden. 

Voor zover de kopij geen nieuws voor algemene nutte is, zoals het vermelden van de 

tijden van kerkdiensten, hebben wij uiteraard de volledige instemming van de opsteller 

gekregen  om het artikel in het blad te plaatsen. 

De Stichting is niet gekend c.q. is géén partij in het uitgeven van het nieuwe parochieblad. 

Indien vrijwilligers zowel aan het parochieblad van St. Eloy als aan Raad en Daad hun 

medewerking wensen te verlenen staat hen dat vrij. Overigens is in uw parochieblad géén 

ruimte gereserveerd voor de Stichting tot Behoud van de Goede Raadkerk. 

Vrijwilligers hebben naar onze mening het recht om hun mening, ook als die afwijkt van 

uw mening, te ventileren op een wijze die hen past. Naar verluidt zijn verschillende 

artikelen die vrijwilligers de afgelopen maanden aangeboden hebben ter plaatsing in het 

parochieblad Raad-Saam niet geplaatst terwijl er wel ruimte zou zijn geweest in uw blad. 

Wij gaan ervan uit dat vrijwilligers beslist goed nagedacht hebben over het meewerken 

aan het blad Raad en Daad terwijl zij ook vrijwilliger zijn bij de wijkparochie van de 

Goede Raadkerk. Mocht u van mening zijn dat het, spreekwoordelijke, dragen van twee 

petten niet is toegestaan, dan verzoeken wij u de vrijwilligers daar over te informeren 

onder vermelding van de regels uit Canoniek- of Burgerlijk recht waarop u uw mening 

baseert. 

Mogelijk heeft u de passage over de actie Kerkbalans vluchtig gelezen en heeft u uw 

reactie, overmand door emotie, op papier gezet. Ten overvloede hieronder nogmaals de 

exacte tekst: 
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Kopie van deel van de tekst van blz. 6 Raad en Daad 

Er wordt weer terecht reclame gemaakt voor de actie kerkbalans.                      Het 

parochiebestuur van St. Eloy zal u vragen om uw jaarlijkse bijdrage te storten. Het 

parochiebestuur vertelt er niet bij dat uw kerkbijdrage gebruikt  wordt voor de hele 

parochie van St. Eloy. Geld uitgeven voor het noodzakelijke onderhoud aan de 

Goede Raadkerk wordt echter, al sinds vele jaren, niet meer door het 

parochiebestuur gedaan.  

Wenst u dat uw bijdrage en wekelijkse (spreekwoordelijke) DUIT IN HET ZAKJE 

uitsluitend gebruikt zal worden voor het in stand houden van de Goede Raadkerk 

dan rest u niets anders dan uw bijdrage te storten op: Bankrekeningnummer: 1255 

71 623 t.n.v. Stichting behoud Goede Raad Beverwijk. 

Wij zijn van mening dat het blad Raad en Daad een positieve bijdrage levert aan de 

discussie rondom het door u op gang gebrachte herbestemmingproces van de Goede 

Raadkerk. 

Van door ons veroorzaakte onrust onder de parochianen is ons niets bekend. 

Mogelijk duidt u op de onrust die u zelf veroorzaakt heeft nadat u, in april 2006, uw 

in het geheim voorbereide, principe besluit tot afstoting van de Goede Raadkerk 

openbaar gemaakt heeft. 

 

Hoogachtend, 

 

Ir. J.Camfferman, 

Voorzitter. 

 

 

 

 

 

 UITVAARTBEGELEIDING 

JJAANN  VVAANN  EEEERRDDEENN  

AFSCHEIDSCENTRUM 
Plesmanweg 400, 

1945 WV  Beverwijk 

WAAR AFSCHEIDNEMEN ECHT MOGELIJK IS 

Tel.: 0251-254135 DAG EN NACHT BEREIKBAAR 
Erkend lid van de NUVU 
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WIST  U WIST  U WIST  U WIST  U     DATDATDATDAT ... ... ... ...    
 

 

-  In het kader van het mooiste kerkje, 265 aanwezige mensen in de Paasviering 
 hun stem al hadden uitgebracht via hun e-mail en dat de overige 96 het alsnog 
 deden op de stembiljetten die achter in de kerk lagen! 

- Onze misdienaar Ludovic nog lang niet wil stoppen met misdienen.  
 Hij vindt deze wijn zo lekker.  Wij zullen de koster inseinen vooral niet op 
 een ander merk over te gaan. 

 - De dirigent van het Byzantijns koor na afloop van de Paasviering, terwijl 
 sneeuwvlokken langs de ramen dwarrelden, I' am dreaming of a white  Christmas’  
op de piano in de Jozefzaal begon te spelen. 

- Het Kaski cijfers van opkomst heeft gevraagd op 9 en 16 maart. Op 9 maart 
 was er geen viering voor ons gepland en bleef de kerk gesloten en op 16 
 maart hadden wij een viering met pastoor Dresmé als voorganger en daar 
 namen 110 mensen aan deel. 

- Er in de maand maart op : 
   1 maart  35  parochianen de ouderenviering bezochten 
   2 maart 151  parochianen de Gregoriaanse Hoogmis van pastor Tol 
   7 maart  93  uitvaart Mevr.v.der Laan 
  8/9 mrt.       0   kerk dicht 
 10 maart    151  uitvaart Ben van der Wijst 
 16 maart    110  viering met pastoor Dresmé 
 21 maart     86   kruiswegviering pastor Kaleab 
   48   Lijdensverhaal pastoor Dresmé 
 23 maart   361  Paasviering met pastor Tol 
 26 maart   111  uitvaart Mevr. Tervoort 
   126   uitvaart Heer van der Valk 
 30 maart   0  kerk dicht 

 Totaal   : 1.272  mensen de kerkdiensten bezochten. 
 Hierbij slaan wij voor het gemak de twee scholen over die tijdens de Goede 
 Week door pastor Kaleab en Tonie werden onderricht. 

- Nog voordat in de krant bekend werd gemaakt, dat onze kerk de verkiezing 
 tot mooiste kerk van de IJmond had gewonnen wij felicitaties ontvingen 
 van deken Cassee en van de scriba (secretaris) van de Protestante Gemeente  te 
 Beverwijk. 

- Wij tot op heden geen felicitatie hebben mogen ontvangen van St. Eloy.  

                         
    
 



 19 

 

WIST  U WIST  U WIST  U WIST  U     DATDATDATDAT ... ... ... ...    
    

- Kapelaan Buys de initiatief-nemer was van de ziekendag. 

- U de misintentie mag opgeven aan mevrouw Bets van Rookhuizen. 

- De Poolse kerkgangers ook in de Goede Raad-kerk terecht kunnen. 

- Zij bijna onze buren zijn? (zij wonen in het voormalig Sancta Maria klooster) 

- Wij zeer bezorgd zijn over de veiligheid van de 1e communicantjes die hun 
voorbereiding ontvangen in de onbewoonbaar verklaarde  pastorie op de 
Breestraat. 

- Ook de ouderen aan de gevaren blootgesteld worden, tijdens de H. Mis in die 
pastorie. 

- Ons mooie kerkhof een oase van rust biedt in het midden van de drukke stad. 

- De Fam. B. Numan de sleutel beheert van het kerkhof. 
Hun adres is: Galgenweg 90 

- Het kerkhof dagelijks van 09.00 t/m 16.30 uur te bezoeken is. 

- Eerste vrouwelijke koster in de kerk O.L.Vrouw van Goede Raad. 

Om het kostersteam te versterken werd er rondgekeken naar een parochiaan die 
geschikt en genegen was om de functie van koster te vervullen. De reden van de 
uitbreiding van het team was, dat bij uitvaarten regelmatig twee personen 
aanwezig moeten zijn; één als koster om de voorganger te assisteren en één als 
geluidsman/vrouw om Cd's te draaien en eventueel de dienst op te nemen; dus 
een dubbele bezetting. 
De koster heeft een verantwoordelijke functie (in het woordenboek staat letterlijk 
"Opzichter van een kerk resp. Kerkbewaarder"), en heeft veel werk, zowel voor – 
tijdens - als na de dienst. 
Gebruikelijk is de koster één uur voor de dienst aanwezig voor de werkzaamheden 
als: o.a. verwarming en verlichting verzorgen, kaarsen aansteken, het 
priesterkoor in gereedheid brengen en de dienst met de voorganger doornemen. 
Tijdens een parochieel overleg over bovengenoemd onderwerp, werd terloops aan 
mevrouw Verkerk (beter bekend als Idolette), gevraagd of zij genegen zou zijn 
om eens over dit werk na te denken. Veel tijd om na te denken kreeg ze echter 
niet, want binnen een week werd er al een beroep op haar gedaan.  
Na een snelle informatieochtend, gegeven door een van onze vaste kosters, de 
heer Jan Kops, en een uitvaart "meelopend" op vrijdag kon ze maandag volledig 
als koster functioneren, hetgeen voor onze geloofsgemeenschap een belangrijke 
aanwinst betekent. 
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Lente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaduwen vallen over het land. 

Trekvogels klieven de zonnestralen. 

De aarde nu tegen de winter gekant. 

Laat getijde de lente bepalen. 

 

Zwaluwen wieken in de lucht. 

Brengen de lente en warmte aan. 

In koele bries, een zachte zucht. 

Kondigt zo, het nieuwe leven aan. 

 

Koude luchten zijn verdwenen. 

Verdreven door het warme licht. 

De aarde door de zon beschenen. 

Geeft De lente een nieuw gezicht. 

 

Teder verwarmt de zon de aarde. 

Geeft het nieuwe leven kracht. 

En de schepping nieuwe waarde. 

In een boeiende kleuren pracht. 

 

De natuur van lente drachtig. 

Wachtend tot het is geschied.  

Met de warme zon indachtig. 

Klink het hartens levens lied. 

 

Wolken in stapels geborgen. 

Geeft de aarde een mooie tooi. 

Kijkend naar die nieuwe morgen. 

In de schepping, intens mooi. 

 

    Gerard de Reus.Gerard de Reus.Gerard de Reus.Gerard de Reus.    
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WAT WAT WAT WAT     LEZERS LEZERS LEZERS LEZERS     SCHRIJVEN.....SCHRIJVEN.....SCHRIJVEN.....SCHRIJVEN.....  
 

MOOISTE KERK !MOOISTE KERK !MOOISTE KERK !MOOISTE KERK !    
 

Onze Lieve Vrouw van Goed Raad.Onze Lieve Vrouw van Goed Raad.Onze Lieve Vrouw van Goed Raad.Onze Lieve Vrouw van Goed Raad.    
  
Er zijn veel mooie kerken, maar ons hart ligt bij deze kerk. We denken aan onze 
jeugd, de kindermis voor je naar school ging. De eerste Communie, met je 
bruidjesjurk, het Vormsel met 5 klassen gelijk. Ons huwelijk, de zondagse 
kerkgang, de rouw bij het overlijden van familie en vrienden. De feesten met 
processies in de kerk en in de tuin. 
Samen met de parochiegemeenschap lief en leed delen. 

Zoveel enthousiaste mensen om de kerk. Vrijwilligers, die alles draaiend houden. 
De kosters, schoonmaaksters, administratieve hulpen, de kerkhofploeg die het 
kerkhof en de tuin bijhoudt en opknapt. Alle "klusjesmensen", Toon Rijnders, die 
nu weer de Lourdesgrot maakte, de gastvrouwen, die dagelijks iedereen gastvrij 
onthalen in het parochiecentrum met koffie en thee, en vele anderen. 

Dan het kerkgebouw; Ontworpen door A.J. Kropholler. Een ruime kerk zonder 
pilaren met een houten kapconstructie, niet verborgen achter stucwerk. 
Het geld voor de bouw werd bijeen gebracht door bewoners van Wijk aan Duin, 
waaronder vele tuinders. Onze grootouders waren daarbij. Het was ook "de 
klompenkerk", omdat tijdens de diensten in de kerk achteraan rijen klompen 
stonden. 
In de loop der jaren zijn er glas in loodramen geplaatst, o.a. van H. Schoonbrood, 
kruiswegstaties van Han Bijvoet, een veelluik achter het altaar van Charles Eyck, 
een mozaïek van Maria, ontworpen door Nico Witteman, en nog veel meer.... 
Deze kerk is een lust voor het oog en door de goede akoestiek een lust voor het 
oor bij muziekuitvoeringen. 
Bij de kerk hoort de Pastorie, de Jozefzaal en het Parochiecentrum  
(vroeger meisjes ULO). Alles volop in gebruik. 
Jammer, dat "men" deze kerk wil sluiten en het gebruik minimaliseert om te 
kunnen verkopen. We hopen, dat dit laatste niet doorgaat! 

Deze kerk, een cultureel monument, is het waard om KERK te blijven.  
Dit religieuze  erfgoed mag niet verloren gaan. 

       A.v.Egmond. 
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GOEDE RAAD  'ASSEPOESTER' ?GOEDE RAAD  'ASSEPOESTER' ?GOEDE RAAD  'ASSEPOESTER' ?GOEDE RAAD  'ASSEPOESTER' ?    

JAMMER, dat de berichtgeving van het Eloy-bestuur niet altijd op juistheid 
berust. 
in het Eloyblad van April staat op blz.33, in alinea "het bestuur wil graag 
reageren" het volgende: "Het voorgenomen besluit van het parochiebestuur van 
de sluiting van de Goede Raad is helaas bekend gemaakt tijdens een slecht 
bezochte viering op zondag". 
Ja, een slecht bezochte viering helaas, maar die was niet op zondag, het was op 
een zaterdagavond, waarbij plotseling vlak voor de dienst door de voorgangster 
werd besloten om de dienst niet in de kerk te houden, maar in de Jozefzaal, met 
gevolg dat er parochianen weg liepen. 
Je vraagt je af, waarom zo'n belangrijke mededeling niet één week eerder in de 
toen VOLLE KERK werd gedaan, omdat de berichtgeving over de sluiting van de 
Goede Raad niet alleen ruimschoots bekend was, maar parochianen van buren 
moesten vernemen, dat in een andere parochie de bekendmaking TOEN AL naar 
buiten was gebracht. 
Het parochiebestuur had besloten de reeks beslissingen niet voortijdig naar 
buiten te brengen wordt vermeld,  kennelijk heeft het woord voortijdig alleen 
betrekking op de Goede Raad. 

De Onze Lieve Vrouw van Goede Raad, word misschien door Eloy wel gezien als 
de Assepoester, MAAR HET IS WEL DE ASSEPOESTER MET DE GOUDEN  KLOMPJES, 

en nu maar hopen dat Mgr. Punt 
deze schoonheid niet over het hoofd ziet. 
      

     Ad Berg 
 

    
   

Technisch  Advies 

& 

Installatiebureau    

WWWWiefferingiefferingiefferingieffering 

 

Loodgietersbedrijf 

UUWW  IINNSSTTAALLLLAATTIIEE  &&  DDAAKKSSPPEECCIIAALLIISSTT  

BBIIJJ  UUIITTSSTTEEKK,,  VVOOOORR  EELLKKEE  KKLLUUSS!!    

Een vertrouwd adres  

wanneer het gaat om Service & Garantie 

℡  023-533 50 40   
 06-23711791  /  06-10607407 

 Fax: 023-844 28 23    

Email: info@wieffering.com 
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GEMANIPULEERDE CIJFERSGEMANIPULEERDE CIJFERSGEMANIPULEERDE CIJFERSGEMANIPULEERDE CIJFERS    ????         
  

  

Ik viel van verbazing van mijn stoel toen ik het “overzicht collectes” las in  
het parochieblad van St. Eloy (nr. 3 van april 2008, blz. 27).  
Broddelwerk van een penningmeester is het als je de verantwoordings- 
periode niet duidelijk vermeldt. Is het de collecteopbrengst van de 
weekenden in januari en februari 2008 of is het de collecteopbrengst die 
afgestort is door de verschillende kerken?  

- De cijfers van de Goede Raad zijn herkenbaar. Vorig jaar, toen er  

 nog gewoon ieder weekend een viering was, was de gemiddelde  

 opbrengst per weekend ruim € 300,-. Nu in januari en februari samen  
 5 diensten dus € 1.500,- dat geeft een herkenbaar beeld.  

- De Regina Caeli had voorheen een gemiddelde opbrengst van  

 een kleine € 150,- per week. Op het weekend, dat de Goede Raad geen  
 dienst krijgt toegewezen is er één extra dienst in de Regina.  
 In totaal 13 vieringen maar slechts € 1.556,- aan opbrengsten.  
 Dat betekent dat er per dienst € 120,- is opgehaald.  
 Dat is wel erg weinig als men bedenkt, dat de geloofsgemeenschap van  
 de voormalige Jozefkerk haar intrek genomen heeft bij de Regina Caeli.  
  Op de vieringloze weekenden kerken hier ook een aantal parochianen  
 van de Goede Raad. 

- De Odulphus heeft beduidend minder parochianen, ongeveer een  

  derde van de andere parochies, de opbrengst per weekend is daar ruim  
€ 107,-  bijna gelijk aan de Regina Caeli. 

- En dan de Agatha.  € 4.700,- dat is gemiddeld  € 522,- per weekend.  

Natuurlijk is daar de ons ontnomen voorstelviering van de 1ste communie- 
kantjes in opgenomen. Als je de cijfers van voorgaande jaren uit de Koepel 
bekijkt dan begrijp je er echter niets meer van. 

Financiële verantwoording Agatha opgenomen in de Koepel van februari 2006.,  

Collecteopbrengst over heel 2005 van het mandje pastorale zorg            € 
7.100,-  
Collecteopbrengst over heel 2005 schaal onderhoudsfonds € 8.300,-  
Totale collecteopbrengst dus € 15.400,- dat is per weekend bijna € 300,- 

                                                                                                              
         z.o.z
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 In de Koepel van februari 2007 werden de cijfers van 2005 opnieuw getoond, 
 maar nu blijken die respectievelijk € 5.040,-  en  € 6.256,-, totaal € 11.296,- 

 en per weekend  € 217,-. te zijn. Een bijzonder verschil. In diezelfde Koepel 
 staan de cijfers over 2006, respectievelijk € 4.641,- en € 6.563,-, gemiddeld   

 € 215,-  per week. 

 Zijn de parochianen van de Agatha dit jaar ineens zo vrijgevig geworden? en 
 Redt de Agatha in haar ééntje  
 St. Eloy van een financiële ondergang?! 

 

 

Bent  u  de  penning  nog  meesterBent  u  de  penning  nog  meesterBent  u  de  penning  nog  meesterBent  u  de  penning  nog  meester????    
 

      Cor Bart. 

          � �   
    
    OPROEP !OPROEP !OPROEP !OPROEP !    

 Vele Beverwijkers zijn verknocht aan de Goede Raad Kerk en nog veel meer 
 mensen hebben hun roots in dit prachtige kerkgebouw liggen.  
 Zovelen zijn hier gedoopt, getrouwd, te veel om op te noemen. Lang niet 
 iedereen woont nabij hun kerk, hoewel dat geen probleem hoeft te zijn. 
 Contact houden is altijd mogelijk, toon uw aanhankelijkheid in Raad & Daad; 
 Alle suggesties zijn van harte welkom. 

 Wilt ook U uw stem laten horen, neem dan contact op met de redactie,  
 het adres vindt U in de colofon. 

 Het Nieuwsblad Raad & Daad wordt uitgegeven voor en door parochianen. 

 Om u blijvend te informeren is uw financiële steun onontbeerlijk. 

 Als U ons financieel wilt steunen kunt U uw donatie overmaken op:  

Bankrekeningnummer: 1255 71 623 

t.n.v. Stichting behoud Goede Raad Beverwijk 

o.v.v. Nieuwsblad  Raad & Daad 
 

                                                                  Redactie. 
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Editie Kennemerland. 
 
 

Goede Raad 

weerstaat eindspurt 

Grote Kerk 

 
www.onzelievevrouwvangoederaad.nl 

Gepubliceerd op 29 maart 2008, 15:08  

Laatst bijgewerkt op 29 maart 2008, 15:10  

 

BEVERWIJK -   
De verkiezing van de mooiste kerk van de IJmond is op een ongekend 

spannend slotstuk uitgedraaid. Het massale slotoffensief van de Beverwijkse 

Grote Kerk schoot echter tekort om plaatsgenoot de Goede Raadkerk van het 

voetstuk te stoten. 

Uit zeven nominaties vertegenwoordigt de Goede Raadkerk de regio IJmond 

bij de verkiezing van de mooiste kerk van Noord-Holland (boven het 

Noordzeekanaal). De stemming heeft het zo uitgewezen. Het sentiment heeft 

zeker een rol gespeeld in de einduitslag. De parochie Sint Eloy en het bisdom 

Haarlem hebben besloten de katholieke kerk te sluiten, wat tot veel weerstand 

bij de parochianen heeft geleid. Zij mobiliseerden zich massaal en grepen de 

verkiezing aan om hun kerk voor het voetlicht te brengen. Het baken van 

Beverwijk – de Wijkertoren van de Grote Kerk - had het nakijken. Na het 

vernemen van de tussenstand vulde ook de aanhang van de oudste kerk van 

Beverwijk massaal stembiljetten in. De laatste dagen kwamen stapels 

stembonnen binnen, 625 in totaal. Meer dan het dubbele dan voor de Goede 

Raad. Maar de stemming via internet bracht de beslissing. 499 inzenders 

namen het op voor de katholieke kandidaat, tegenover 114 voor de 

protestantse tegenvoeter. In totaal kreeg de winnaar 804 stemmen en bleef de 

Grote Kerk steken op 739.  

De overige vijf kerken speelden geen rol van betekenis. De Laurentiuskerk in 

Heemskerk kreeg 114 stemmen, de Agathakerk in Beverwijk 59, de Oude 

Dorpskerk van Castricum 58, de Mariakerk in Heemskerk 10 en de Wijkcker 

Swaen in Beverwijk 7 stemmen. 
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Beste Allemaal, 
 

 

Mede dankzij de vele stemmen die via Internet 
uitgebracht zijn hebben we  
het  gered!!! 

De Goede Raad is  geworden en doet nu mee aan 
de Provinciale verkiezing. 
Het is ongelooflijk hoeveel mensen op onze oproep om te 
stemmen gereageerd hebben. 
Heel veel dank voor de moeite die u genomen heeft.   

  Zo gauw bekend gemaakt wordt hoe de Provinciale verkiezing verloopt  
  melden wij ons weer. 
  Wij hebben uw steun hard nodig. De concurrentie zal groot zijn. 
  De Victorkerk in Obdam heeft namelijk gewonnen in de regio West-  
  Friesland   met 1905 stemmen, dat is 1101 meer dan de 804 voor de Goede  
  Raad. 

 Hartelijke  groeten,  Cor Bart 
  Comité tot behoud. 

  

� � 

 

DDDDe  felicitaties  van  Deken Cassee !e  felicitaties  van  Deken Cassee !e  felicitaties  van  Deken Cassee !e  felicitaties  van  Deken Cassee !    

Sent: Sunday, March 30, 2008 8:21 PM 
Subject: Re: Goede Raadkerk gekozen tot "Mijn mooiste kerkje" in Kennemerland 

Zeer Geachte Heer Bart 

In de regio is de Goede Raad gekozen tot mooiste kerk. 
Opnieuw hebben veel mensen zo laten merken dat de Goede Raad hen ter harte gaat. 
Van harte succes als de Goede raad het moet opnemen tegen de andere gekozen 
kerken. 

Met groet, Ton Cassee, deken van Haarlem 
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    De felicitaties van PKN Beverwijk.De felicitaties van PKN Beverwijk.De felicitaties van PKN Beverwijk.De felicitaties van PKN Beverwijk.    
    
 Sent: Sunday, March 30, 2008 1:57 PM 
 Subject: Re: Goede Raadkerk gekozen tot "Mijn mooiste kerkje" in 
 Kennemerland 
 
 Geacht comité tot behoud van de Goede Raadkerk,  
  
 Namens de Prot. Gemeente Beverwijk proficiat met het behaalde resultaat.  
 U mag trots zijn op uw meelevende achterban. Een geloofsgemeenschap die 
 blijkbaar nog niet is ingeslapen en het de moeite waard vond zich in te spannen 
 voor haar kerk. 
 Wij wensen u veel succes op weg naar de top van Noord-Holland. 
 Met vriendelijke groet, 
 Eef Dommerholt (scriba)-----  
 

    

� � 
    

    
HHHHoudt op 25 april a.s. het Noordoudt op 25 april a.s. het Noordoudt op 25 april a.s. het Noordoudt op 25 april a.s. het Noord----Hollands DagbladHollands DagbladHollands DagbladHollands Dagblad    
en op 30 april a.s. de Kennemer  in de gaten...........en op 30 april a.s. de Kennemer  in de gaten...........en op 30 april a.s. de Kennemer  in de gaten...........en op 30 april a.s. de Kennemer  in de gaten...........    

    
    
                STEM  OP  STEM  OP  STEM  OP  STEM  OP      
            DE  GOEDE RAADDE  GOEDE RAADDE  GOEDE RAADDE  GOEDE RAAD    

Verkozen als  deVerkozen als  deVerkozen als  deVerkozen als  de " " " " MOOISTE KERK MOOISTE KERK MOOISTE KERK MOOISTE KERK""""        van Kennemerlandvan Kennemerlandvan Kennemerlandvan Kennemerland    
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AKTIVITEITEN   BINNEN   DE  GOEDE RAADAKTIVITEITEN   BINNEN   DE  GOEDE RAADAKTIVITEITEN   BINNEN   DE  GOEDE RAADAKTIVITEITEN   BINNEN   DE  GOEDE RAAD    
 

April  2008 

wo. 02 apr. 09.00 uur   Zaai & Maai-ploeg in actie, Kerkhof 
  10.00 uur   Koffie na de viering,  Jozefzaal 
  20.00 uur   Bastognegroep,  Zolder par.center 
do. 03 apr. 15.00 uur   Uitstapje Mariakoor    
  18.00 uur   Wandelclub 'de Zwervers',  Goede Raadzaal 
vr. 04 apr. 13.30 uur   Huwelijksviering 
   Henk Out met Ans v.Velzen Kerk  
za. 05 apr. 10.00 uur   Ouderenviering  Jozefzaal 
zo. 06 apr. 11.00 uur  Koffie na de viering Jozefzaal 
ma. 07 apr.. 09.00 uur   Zaai & Maai-ploeg in actie, Kerkhof 
  14.00 uur   Soos,  Jozefzaal 
  19.30 uur   Repetitie koor 'Spirit' , Jozefzaal 
di. 08 apr. 19.30 uur Repetitie Ag./Ma.  Huiskamer 
  19.30 uur Klaverjassen,  Jozefzaal   
wo. 09 apr. 09.00 uur   Zaai & Maai-ploeg in actie Kerkhof 
   10.00 uur   Koffie na de viering,  Jozefzaal 
            20.00 uur    Kienen,                              Jozefzaal 
do. 10 apr. 08.30 uur   Wandelclub 'de Zwervers',  Goede Raadzaal 
vr. 11 apr. 16.00 uur   Repetitie KIKO,  Jozefzaal 
  19.00 uur   Tieners E.G. Zolder par.center 
ma. 14 apr. 09.00 uur   Zaai & Maai-ploeg in actie Kerkhof 
   14.00 uur Soos Jozefzaal 
di. 15 apr. 19.30 uur   Repetitie Ag./Ma.  Huiskamer 
  19.30 uur   Klaverjassen,  Jozefzaal  
wo. 16 apr. 09.00 uur   Zaai & Maai-ploeg in actie Kerkhof 
   10.00 uur   Koffie na de viering,  Jozefzaal 
do. 17 apr. 14.00 uur   Repetitie koor 'Spirit',  Jozefzaal 
  18.00 uur   Wandelclub 'de Zwervers',  Goede Raadzaal 
vr. 18 apr. 16.00 uur   Repetitie KIKO, Jozefzaal 
zo. 20 apr. 11.00 uur Koffie na de viering Jozefzaal 
ma. 21 apr.. 09.00 uur   Zaai & Maai-ploeg in actie, Kerkhof 
  14.00 uur   Soos,  Jozefzaal 
  19.30 uur   Repetitie koor 'Spirit'  Jozefzaal 
di. 22 apr. 19.30 uur   Repetitie Ag./Ma.  Huiskamer 
  19.30 uur   Klaverjassen,  Jozefzaal  
wo. 23 apr. 09.00 uur   Zaai & Maai-ploeg in actie Kerkhof 
   10.00 uur   Koffie na de viering,  Jozefzaal 
 20.00 uur    Bijbelgroep past. Tol   Pastorie 
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do. 24 apr.  08.30 uur Wandelclub 'de Zwervers' G. Raadzaal 
  09.00 uur   Kerkewerk  Kerk 
   14.00 uur   Repetitie koor 'Spirit'  Jozefzaal 
  20.00 uur   Collectantenoverleg  Jozefzaal 
vr.   25 apr.  16.00 uur   Repetitie KIKO,  Jozefzaal 
  19.00 uur   Tieners E.G.  Zolder P.C. 
za.  26 apr. 09.00 uur   Oud papier Lourdesactie  Kerkplein 
zo.  27 apr. 13.00 uur   Doopviering Daan v.d. Pal  Kerk  
ma. 28 apr. 09.00 uur   Zaai & Maai-ploeg in actie Kerkhof 
  14.00 uur   Soos Jozefzaal 
  19.30 uur   Repetitie koor 'Spirit'  Jozefzaal 
di.  29 apr. 10.00 uur   Repetitie Mariakoor  Jozefzaal 
  19.30 uur   Repetitie Agatha/Mariakoor  Jozefzaal 
wo 30 apr. 09.00 uur   Zaai & Maai-ploeg in actie Kerkhof 
  10.00 uur   Koffie na de viering  Jozefzaal 

 
 

 

 
� � 

 

 

 

 

 J.C.  BELIENJ.C.  BELIENJ.C.  BELIENJ.C.  BELIEN    

Sinds 1921 

Naam voor kwaliteit  en service 

 
 

 Batavus*Raleigh 

 Phoenix*B.S.A. 

 Rih*Burgers 

 Union*Gazelle 

 Schaatsen 

 Helmenspecialist 

RIJWIELEN 

BROMFIETSONDERDELEN 

BREESTRAAT 26 

BEVERWIJK  0251 - 228587 
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AKTIVITEITENAKTIVITEITENAKTIVITEITENAKTIVITEITEN   BINNEN   DE  GOEDE RAAD   BINNEN   DE  GOEDE RAAD   BINNEN   DE  GOEDE RAAD   BINNEN   DE  GOEDE RAAD    
 

Mei  2008 

do 01 mei 18.00 uur Wandelclub Zwervers G.R.zaal  
za 03 mei 10.00 uur Ouderenviering Jozefzaal 
zo 04 mei 11.00 uur Koffie na de viering Jozefzaal 
  14.00 uur Inloop Indiëgangers Jozefzaal 
ma 05 mei 09.00 uur Zaai- en maaiploeg Kerkhof 
  14.00 uur Soos  Jozefzaal 
di 06 mei 19.30 uur Rep.Ag./Ma. koor Jozefzaal 
wo  07 mei 09.00 uur Zaai- en maaiploeg Kerkhof 
  10.00 uur Koffie na de viering Jozefzaal 
  20.00 uur Bastognegroep Zolder p.c. 
do 08 mei 08.30 uur Wandelclub Zwervers G.R.zaal 
  14.00 uur Rep.koor 'Spirit' Jozefzaal 
vr 09 mei 16.00 uur Repetitie KIKO Jozefzaal 
  19.00 uur Tieners E.G. Zolder p.c. 
zo 11 mei 11.00 uur Koffie na de viering Jozefzaal 
ma 12 mei 09.00 uur Zaai- en maaiploeg Kerkhof 
  14.00 uur Soos  Jozefzaal 
  19.30 uur Rep.koor 'Spirit' Jozefzaal 
di 13 mei 19.30 uur Rep.Ag./Ma. koor Jozefzaal 
wo 14 mei 09.00 uur Zaai- en maaiploeg Kerkhof 
  10.00 uur Koffie na de viering Jozefzaal 
do 15 mei 14.00 uur Rep.koor 'Spirit' Jozefzaal 
  18.00 uur Wandelclub Zwervers G.R.zaal 
vr 16 mei 16.00 uur Rep. KIKO  Jozefzaal 
  19.00 uur Tieners E.G. Zolder p.c. 
ma  19 mei 09.00 uur Zaai- en maaiploeg Kerkhof 
  14.00 uur Soos  Jozefzaal 
  19.30 uur Rep. koor 'Spirit' Jozefzaal 
di 20 mei 19.30 uur Rep. Ag./Ma. koor Jozefzaal 
wo 21 mei 09.00 uur Zaai- en maaiploeg Kerkhof 
  10.00 uur Koffie na de viering Jozefzaal 
do 22 mei 08.30 uur Wandelclub Zwervers G.R. zaal 
  14.00 uur Rep.koor 'Spirit' Jozefzaal 
vr 23 mei 16.00 uur Rep. KIKO  Jozefzaal 
ma 26 mei 09.00 uur Zaai- en maaiploeg Kerkhof 
  09.30 uur Zonnebloem G.R. zaal 
  14.00 uur Soos  Jozefzaal 
  19.30 uur Rep.koor 'Spirit' Jozefzaal 
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di 27 mei 19.30 uur Rep. Ag./Ma. koor Huiskamer 
wo 28 mei 09.00 uur Zaai- en maaiploeg Kerkhof 
  10.00 uur Koffie na de viering Jozefzaal 
  20.00 uur Bijbelgroep pastor Tol Pastorie 
do 29 mei 08.30 uur Wandelclub Zwervers G.R. zaal 
  09.00 uur Kerkewerk  Kerk 
  14.00 uur Rep.koor 'Spirit' Jozefzaal 
  20.00 uur Collectantenoverleg Jozefzaal 
vr 30 mei 16.00 uur Rep. KIKO  Jozefzaal 
za 31 mei 09.00 uur Oud papier actie Kerkplein 
 

 
  
 
 

            

Laatste oproep  voor de Lourdesreis 
     van  21  t/m  27 september 2008 

Als u overweegt om mee te gaan met de 32 bedevaartgangers naar 
Lourdes dan kunt u zich nog tot en met 20 april aanmelden. 
De kosten per persoon, op basis van een tweepersoons kamer zijn 
maximaal € 600,- 
Voor informatie kunt u contact opnemen met : 
Familie Cor Bart,  
Jan Pleeginghof 6, 1944 PP Beverwijk. 
telefoon nummer 0251 – 243 000. 
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MEIMAAND  MEIMAAND  MEIMAAND  MEIMAAND  ----  MARIAMAAND  MARIAMAAND  MARIAMAAND  MARIAMAAND    

 

 

'Het leven van Maria van Nazareth''Het leven van Maria van Nazareth''Het leven van Maria van Nazareth''Het leven van Maria van Nazareth'    
 
Op zondag 25 mei a.s. zullen wij wederom een filmmiddag 
in de Jozefzaal houden 
Dit keer een film over het leven van Maria van Nazareth.   
Aanvang 14:00 uur,  en duurt ± 2 uur. 

  

Wees gegroet Maria vol van genade............ 

Beroemde woorden waarmee de geschiedenis van de mensheid 'n grote wending 
nam. Deze schitterende speelfilm, op locatie opgenomen, vertelt het verhaal van 
Maria, 'n jong meisje uit Nazareth. 
De film laat Maria zien als moeder van Jezus, als vrouw van Jozef, als symbool 
van puurheid en als inspiratiebron voor hen die haar ontmoeten. 
 
 

                           

 

 
  

 
Een nieuwe zender is in de ether :  RADIO  MARIA.RADIO  MARIA.RADIO  MARIA.RADIO  MARIA.    
Alle uitzendingen zijn te beluisteren op de middengolf, frequentie 675 
 
 

    

Radio Maria, het katholieke radiostation dat op  
1 februari begonnen is met uitzenden, is bezig het aantal 
eigen programma's uit te breiden. 
Naast religieuze muziek is er op werkdagen om 06:45 uur 
's morgens het rozenkransgebed en van dinsdag tot en 
met vrijdag om 07:30 uur een H. Mis vanuit de kapel van 
het Bossche seminarie. Dinsdag tot en met vrijdag zendt 
Radio Maria vanuit diezelfde kapel om 18:00 uur  
's avonds de vespers uit. Op maandag zijn die om 17:30 
uur, met aansluitend om 18:00 uur de H. Mis.  
Meer informatie is te vinden op www.radiomaria.nl
Wanneer de programma's ook via deze website te
beluisteren zijn, is nog niet bekend. 

Dit artikel is genomen uit het Katholiek Nieuwsblad van 21 maart 2008, nr.12
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De Vrouwe van alle Volkeren 
 
 
Tussen 1945 en 1959 is Maria vele malen verschenen als de Vrouwe van alle Volkeren 
aan een vrouw in Amsterdam, Ida Peerdeman. De bovennatuurlijke oorsprong van 
deze verschijningen is in 2002 kerkelijk erkend. 
 
Bovenal zijn de Boodschappen van de Vrouwe van alle Volkeren de aankondiging van 
een nieuw tijdperk, het tijdperk van de Heilige Geest. 
Zoals de Moeder bij haar apostelen bleef, over wie de Geest zou komen, zo komt de 
Vrouwe ook nu om de Geest te brengen over de wereld. 
Daarom geeft de Vrouwe een gebed, gericht tot de Heer Jezus Christus, om de 
zending van de Heilige Geest, nú in deze tijd. 
 
De Heer heeft alle mensen toevertrouwd aan zijn Moeder. Daarom staat zij als 
Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster voor het kruis, waar zij zo innig en 
smartelijk mee verbonden was. 
Als Vrouwe van alle Volkeren mag zij Genade, Verlossing en Vrede schenken aan allen 
die haar vragen Voorspreekster te zijn. 
 
 

 

 

Heer Jezus Christus, 

Zoon van de Vader, 

zend nu Uw Geest over de aarde. 

 

Laat de Heilige Geest wonen 

in de harten van alle volkeren, 

opdat zij bewaard mogen blijven 

voor verwording, rampen en 

oorlog. 

 

Moge de Vrouwe van alle 

Volkeren, 

de heilige Maagd Maria, 

onze Voorspreekster zijn. 

 

   Amen. 
 
Tekst, afbeelding en gebed: 
Stichting Vrouwe van alle Volkeren, http://www.de-vrouwe.net 
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Uit de huiskamer van de Goede RaadUit de huiskamer van de Goede RaadUit de huiskamer van de Goede RaadUit de huiskamer van de Goede Raad    

 

 
In mijn verhaal over het receptenboek dat ik publiceerde in Raad & Daad is 
wat verwarring ontstaan. Immers in het nieuwe Eloyblad stonden wel 
stukjes van de Goede Raad in maar niet op de plek waar zij naar de mening 
van de Goede Raad mensen bedoeld waren te komen staan. De agenda van 
de Goede Raad die ik in verkorte versie had aangedragen verscheen nog 
korter en de Goede Raad moest met vijf regels genoegen nemen. 
Voor de Goede Raad is dit echt niet voldoende. Bij de redactie van het 
nieuwe Eloyblad is dit dus niet goed begrepen. Alleen het artikeltje over de 
krans werd in zijn geheel geplaatst.  
Ook toen er in de Pastoraatsgroep (PPG), waar ik toen nog deel van 
uitmaakte, melding werd gemaakt om te komen tot een gezamenlijk 
parochieblad, heb ik de bezwaren die de mensen van de Goede Raad 
hadden, naar voren gebracht.  
Toen het comité besloot een eigen blad uit te geven heb ik dankbaar van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om die informatie toch bekend te maken.  
Dat de noveen zo’n groot succes is geworden hadden de vrijwilligers, die 
hierin veel tijd hadden gestoken, niet kunnen dromen. 
Velen hebben hun zorgen en vreugden kunnen brengen naar de grot met 
zijn bron. De grot die tot dicht bij de hemel komt vanwege zijn eeuwige 
sneeuw op de toppen van de berg. Het wonder van Lourdes. Lourdes zo 
dichtbij in de Goede Raad.  

       Bets van Rookhuizen. 

H A A R M O D E 

FRANK BOSMANFRANK BOSMANFRANK BOSMANFRANK BOSMAN    
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Pinksteren 

  
 
 
50 = 49 + 1 of 7 x 7 + 1 
Zeven het getal van de volheid. 
Negenenveertig, zeven in het kwadraat. 
En dan nog één erbij. 
 
Het kan niet op, 
volledig vol en volmaakt. Pinksteren bezielt en inspireert. 
Het overkomt je. 
Heilige bezieling, omdat er een andere weg is. 
Het loopt niet dood, maar loopt uit op een volmaakte toekomst. 
Volop reden om je te verwonderen en om feest te vieren, 
om je te laten meenemen met de wind in de zeilen, 
om te getuigen overal waar mensen wonen, 
niet alleen met woorden, maar vooral met daden. 
Pinksterfeest, zendingsfeest wereldwijd. 
 
Het kan niet op !  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

groot's  HERENMODEHERENMODEHERENMODEHERENMODE    
    
    
 

Alkmaarseweg 22-24  -  1941 DN Beverwijk -  0251 – 224896 

www.grootsmode.nl 
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