Nieuwsbrief
Afleveringsnr.

1

Jaargang

Datum

Redactie

2011

02-03-2011

B. v. Rookhuizen
A. Berg
I. Verkerk

Beste vrienden van de O.L.Vrouw van Goede Raadkerk,
Middels deze nieuwsbrief willen wij U weer enige informatie geven, v.w.b. de gebeurtenissen
in en rond de geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van Goede Raad.
Wist U dat…
…

Pastor Elroy Kaak ter vervanging van pastor Tol, vanaf 30 maart om 20.00 uur
de Bijbelgroep gaat verzorgen in het Parochiecentrum Goede Raad.
en dat elke laatste woensdag-avond van de maand gaat verzorgen!

…

de Kerkhofploeg vergezeld van de echtgenotes zaterdag 5 maart uit eten gaan bij de chinees.

…

Parochianen elke dag om 10.00 uur samenkomen en de Rozenkrans bidden
in het parochiecentrum van de Goede Raad?

…

Pastor Stuifbergen op zondag 13 maart om 10.00 uur voorgaat bij een Woord & Communie
viering in het Parochiecentrum van de Goede Raad.

…

Pastor Tol op woensdag 16 maart
het Askruisje geeft in het parochiecentrum van de Goede Raad!
Uiteraard bent u van harte welkom.

…

de schoonmaakploeg op dinsdag 29 maart en 19 april om 13.30 uur aan de slag gaat
om het interieur van het Parochiecentrum weer fris en schoon laat blinken.
zij daarvoor altijd wel wat extra handen kunnen gebruiken!!
en na afloop gezellig bij elkaar zitten met koffie/thee en ’n versnapering.

…

er weer ’n Lourdesreis in september gepland staat, onder begeleiding van pater Martien
Noordermeer.
Info: C.Bart, 0251-243000 / cor@fambart.nl

…

er ’n actie heeft plaatsgevonden ter ondersteuning voor de ouderen in Borseac (Moldavië)
en waarvan de opbrengst € 420,96 bedraagt.

…

er ’n actie heeft plaatsgevonden ten bate van de voedselbank,
waarvan de opbrengst € 105,86 bedraagt.

…

De ‘Steunbeer’ in januari niet is geïnd en tot nader bericht is stopgezet.
U hierover binnenkort nader wordt geïnformeerd door de Stichting tot Behoud.

…

Eloybestuur het parochiecentrum van de telefoon heeft afgesloten.

…

het Parochiecentrum nu telefonisch wél weer bereikbaar is onder nr. 06-52.00.48.09

…

indien u de volgende nieuwsgaring via de digitale post kunt/wilt ontvangen,
zien wij uw mailadres gaarne tegemoet.

…

de Goede Raad vanaf 1 april 2010 tot 29 september 2010 dagelijks geopend was
voor kapelbezoek en rozenkransgebed (10.00 uur)?
drie oma’s (Rie, Bets en Idolette) om beurten voorgingen in het Rozenkransgebed?
zij gedrieën voorgingen op 29 september toen de rozenkrans voor de 180ste keer
gebeden werd?
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de klokken van de Goede Raad iedere dag om 9.45 uur werden geluid?
er geen stroom meer was vanaf 29 september in de kerk?
op 29 september Eloy de kerk parochieel heeft gesloten?
de bisschop de kerk nog niet aan de eredienst heeft onttrokken?
de bewakers van de Goede Raad, de kerk van binnenuit hebben afgesloten?
op zondag 3 oktober een viering was in de tuin waar bijna 70 mensen aan deelnamen?
er in de maand oktober 567 keer de rozenkrans is gebeden in het bezette Parochiecentrum
(voormalige ulo school)?
er op 2 november (Allerzielen) een herdenkingsdienst is gehouden in de kerk bij kaarslicht
voor onze eigen overleden geloofsgenoten van de Goede Raad?
er in het 4de kwartaal van 2010, 1.404 x de rozenkrans werd gebeden?
de Kerststal gedurende de Kerstperiode een plaats kreeg in het winkelcentrum van de
Plantage?
de etalage van Action is afgeplakt door groepen 8 van de Anjelier
met tekeningen van Sint en Piet?
de groepen 8 van de Anjelier op 7 december de tekeningen hebben verwijderd
en een Kerstlied hebben gezongen, wat op film is vastgelegd door Roy Dames?
schooljuffrouwen aan hun leerlingen; en moeders hun kinderen het verhaal vertelden
bij de Kerststal?
pastor Tol een TIA kreeg een week voor Kerst en op doktersadvies niet meer voorgaat
in vieringen?
er een onvergetelijke Kerstviering is gehouden voor en door de geloofsgemeenschap
van de Goede Raad in de Vredesvorstkerk aan de Laan der Nederlanden,
welke door ± 350 mensen werd bijgewoond?
Pater Martien Noordermeer voorging in deze Kerstviering?
er een gelegenheidskoor was van 13 mannen en 7 vrouwen die onder leiding stond van
dirigent Hans Timmer en begeleid werd door organist Jan Mooij?
Pater Noordermeer voorging op 3 januari bij O.L.Vrouw op Zolder in het bezette
parochiecentrum (voormalige ulo school)?
Pater Noordermeer op 7 januari terugging naar Suriname om weer te werken onder de
Haïtianen die daar wonen?
Pastor Stuifbergen pastorale zorg en begeleiding geeft aan de geloofsgemeenschap
Goede Raad.

HELP DE BEWAKERS VAN DE ONZE LIEVE VROUW VAN GOEDE RAAD KERK
Op het moment dat toezicht op het kerkcomplex van de O.L.Vr.v.Goede Raad vanuit de pastorie
was weggevallen, begrepen de vrijwilligers van de parochie, dat er voor hen een taak was
bijgekomen, nl. het in stand houden van het kerkcomplex en alles daar omheen totdat een nieuwe
eigenaar zich zou melden. Dit werk vraagt nogal wat creativiteit omdat het kerkcomplex een
monument is. De preventie werd opgevoerd door de extra voorzieningen van voorheen aan de
deuren, weer in gebruik te nemen, tevens werd bij het entree aan de Galgenweg weer verlichting
geplaatst zodat, de voorheen donkere nis, nu voor een ieder goed zichtbaar is geworden.
Het grote probleem zit voor de vrijwilligers bij de hoofdingang van de kerk;
doordat het Eloybestuur de stroomvoorziening van de kerk heeft afgesloten is de hoofdingang een
donkere hoek geworden, waar dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen.
De verlichting van het kerkplein, die gevoed wordt vanuit het parochiecentrum,
komt helaas niet ver genoeg om het entree te verlichten.
Ons verzoek is, ziet of merkt u onregelmatigheden rondom het kerkcomplex, en het is niet ernstig
genoeg om direct de politie te bellen,
bericht dan gaarne één van de volgende personen: Familie A. Berg
tel.nr.: 228673
Familie S. van Rookhuizen tel.nr.: 225547
Mevrouw I. Verkerk
tel.nr.: 221612
Ook kunt u altijd even langs komen.
Iedere morgen is er om 10 uur Rozenkrans bidden en staat om ongeveer 11 uur de koffie klaar.
Het entree is aan de Galgenweg (zij- ingang).

