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Beste vrienden van de O.L.Vrouw van Goede Raadkerk,
Hierbij de tweede nieuwsbrief
vanuit uw Buurtkerk O. L. Vrouw van Goede Raad,
met nieuwe berichten / aktiviteiten en ’n terugblik.
Aktiviteiten…

Zondag 17 april PALMZONDAG
Witte Donderdag
Hij brak het brood
en nam Zijn dood
in eigen hand.
Hij gaf de wijn,
zijn stervenspijn,
ons in de hand
Nu gaat Zijn dood
als levensbrood
van hand tot hand:
Zijn stervenspijn
wordt vreugdewijn
in ieders hand.
Leven en dood
zijn wijn en brood
in onze hand:
zo zal voortaan
de dood een gaan
ten leven zijn.

10.00 uur COMMUNIO bij O.L.Vrouw op Zolder (Parochiecentrum)

Donderdag 21 april JEZUS’ LAATSTE AVONDMAAL.

“Doet dit tot Mijn gedachtenis” (Lucas 22:19)
In het voetspoor van Jezus.
Witte Donderdag, Pesach-maaltijd
in het Parochie Centrum O.L.Vrouw v.Goede Raad
om 17.00 uur
met aansluitend,
om 18.00 uur de Avondmaaldienst.
Wilt U met ons meevieren en eten,
Laat het ons even weten!!

Goede Vrijdag 22 April om 15.00 uur, het uur van Jezus’ sterven.
Op goede Vrijdag gedenken wij het lijden en sterven van Jezus.
Ter gelegenheid hiervan hebben wij voorzieningen getroffen in de Parochietuin
waar de 14 momenten van Jezus’ lijdensweg herdacht zullen worden.

ZONDAG 24 APRIL 1E PAASDAG

zal PASTOR STUIFBERGEN een bijzondere Paasviering gaan verzorgen
met een Woord & Communiedienst bij O.L.Vrouw op Zolder,
in het Parochiecentrum van de Goede Raad. Aanvang 10.00 uur.

Maandag 25 april
FEESTDAG VAN O.L.VROUW VAN GOEDE RAAD.

Rozenkrans met samenzang Marialiederen
in de Mariakamer Parochiecentrum.
Aanvang 10.00 uur.

De schoonmaakploeg zal op dinsdag 19 april om 13.30 uur weer acte de presence geven om ons
Parochiecentrum weer van alle stof en oneffenheden te ondoen.
Heeft u dit uurtje even niets omhanden… de dames en heren ‘Kraakhelder’ heten u van harte welkom,
en na afloop gezellig even kletsen met ’n lekker kopje koffie/thee.
Parochianen komen nog elke dag om 10.00 uur tesamen om de Rozenkrans te bidden
in het parochiecentrum van de Goede Raad. Sluit U zich ook bij ons aan?
Na afloop gezellig samenzijn onder het genot van ’n lekker kopje koffie of thee. Entree: aan de Galgenweg.
In het 1de kwartaal van 2011, hebben wij 1424 x de rozenkrans gebeden!
Terugblik……
Ondanks de slechte winter en een verwarming buiten gebruik,
(het bestuur van Eloy had de stroom afgesloten), is de Goede Raad kerkzaal goed de winter doorgekomen.
Na advies ingewonnen te hebben bij Ir. P. van Geel, bouwkundig adviseur van het Bisdom HaarlemAmsterdam, hoe te handelen met een kerkgebouw van bijna 100 jaar, dat ineens in de kou wordt gezet.
De vochthoeveelheid in de steunberen, die inmiddels door het Bisdom voorzien zijn van een kap, waren de
grootste zorg. Het o.a. regelmatig ventileren van de kerkzaal en de overige adviezen hebben hun vruchten
afgeworpen.
Tevens hebben wij ons oor nog even te luisteren gelegd bij de heer Toon Rijnders over onze unieke Kruisweg
staties; zouden deze bestand zijn tegen de koude en vochtige periode?
Alles is praktisch zonder problemen de winter doorgekomen, en nu na de eerste “grote” schoonmaakbeurt
ziet het er weer uit alsof er gisteren een kerkdienst is geweest.
Woensdag 30 maart is de Bijbelcursus weer van start gegaan, in het Parochie Centrum van de Goede Raad,
nu onder leiding van Elroy Kaak.
Het was even wennen voor de aanwezigen, en ook voor de kapelaan. Maar toch al met al ’n heel geslaagde
avond. De volgende Bijbelcursus zal worden gehouden: woensdag 27 april om 20.00 uur.
In de maanden December en Januari zijn er collectes gehouden die bestemd zijn voor de ouderen
van Borceag , in Moldavië. De opbrengt hiervan bedroeg € 425,-.
Dit bedrag is overgemaakt op giro 4567 tnv ‘Stichting Max maakt mogelijk’.
Zaterdag 2 april hebben ruim 40 mensen deelgenomen aan de Solidariteits – Soepmaaltijd
ter gelegenheid van het 1-jarig bezet houden van het Parochiecentrum.
Er werd ’n Bijbelse Linzensoep met Turks brood geserveerd, met ’n mandarijntje toe en aansluitend koffie/thee.
De opbrengst van de vrijwillige bijdrage bedroeg € 350.- en was bestemd voor de Voedselbank.
De cheque met dit mooie bedrag is woensdag 6 april overhandig aan de penningmeester van de
Voedselbank IJmond, de heer Vinus v. Merode.
Tot onze spijt moeten wij U mededelen dat, bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief na diverse verzoeken,
wij nog geen berichtgeving van de Stichting tot Behoud Onze Lieve Vrouw v. Goede Raadkerk, inzake het
niet innen van de ‘Steunbeer’ hebben mogen ontvangen.
Wij hopen oprecht dit in de volgende Nieuwsbrief op te kunnen nemen.
Medio April zijn wij weer telefonisch op het Parochiecentrum bereikbaar onder ons oude telefoonnummer:

0251-223608
en ook zijn wij weer via ons oude mailadres bereikbaar: olvgoederaad@zonnet.nl
Wilt u de Nieuwsbrief via de digitale post ontvangen en u heeft ons nog niet uw mailadres toegezonden,
zien wij deze gaarne tegemoet.
Tevens is het mogelijk de Nieuwsbrief vanuit de Website in te zien: www. onzelievevrouwvangoederaad.nl

