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Beste vrienden en allen die zich betrokken voelen bij de Buurtkerk O.L.Vrouw van Goede Raad.
Hierbij de derde nieuwsbrief met een heleboel onderwerpen.
We staan stil bij het verleden, het heden en zetten ons aan tot nadenken over de toekomst…. Veel leesplezier.

GEBEDSVIERINGEN & AKTIVITEITEN…
Donderdag 2 juni
HEMELVAART VAN DE HEER
10.00 uur
SPECIALE ROZENKRANS-VIERING
(Mariakamer parochiecentrum)

Vrijdag 3 t/m zaterdag 11 juni om 10.00 uur,
PINKSTERNOVEEN
Vragen wij Paus Johannes Paulus II
om zegen over onze Kerk en
Geloofsgemeenschap.
Laat Hij de H. Geest over ons neerdalen!
Waartoe het wonder geschiedt en onze
Kerk en Geloofsgemeenschap behouden
blijft.
Indien u niet in de gelegenheid bent om
samen met ons in het Parochiecentrum
te bidden, kunt u zich ook bij u thuis, in
uw eigen omgeving, in gebed aansluiten.

“Deze Jezus die van u
is weggenomen naar de hemel,
zal op dezelfde wijze wederkeren
als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan”.
Handelingen 1,1-11)

Zondag 12 JUNI

1E

Maandag 13 JUNI

PINKSTERDAG

2E PINKSTERDAG

Voorganger: PASTOR TOL
Woord & Communieviering bij O.L.Vrouw op Zolder,
Parochiecentrum van de Goede Raad.
Aanvang 10.30 uur.
Koor: Sound of Life

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

25-26 juni
LANDELIJK TUINWEEKEND.

WIJ

FELICITEREN

DE BRUIDSPAREN
die 60 jaar geleden in het huwelijksbootje zijn gestapt:

Waarin de Goede Raad de Parochietuin
openstelt voor publiek.
Waarin eenieder deze “Oase”
in al zijn schoonheid kan bewonderen.
De Goede Raad

17 april
26 april
22 mei
24 mei
7 juni

:
:
:
:
:

An van de Winkel & Dick Koelman
Corrie Kuijs & Anton Luttikhuizen
Truus Hensbergen & Henk Schuijt
Truus Toebes & Ab Jansen
Rie Nijman & Theo Jansen

Een goede raad, als u mij toestaat,
Waar zelfs de Bisschop van Haarlem geen Punt van maakt
Een Goede Raad kan in Beverwijk geen kwaad
Een Goede Raad die voor eeuwig staat
Een Goede Raad waarvoor men eeuwig voor vechten gaat
De Goede Raad vraagt om een goede raad,
Waarom dan geen Goede Daad, en laat de Goede Raad waar hij staat?
Jeroen Bakker.

TERUGBLIK……
Witte Donderdag 21 april
Het ‘laatste avondmaal’ waarin het brood en wijn
(druivensap) letterlijk gedeeld werd.
En de 12 apostelen die elk voor zich zijn/haar
beleving van Jezus weergaf, en de 32 volgelingen
die eveneens in navolging van Jezus aanzaten aan
de maaltijd en gezamenlijk in gebed een heel
bijzondere viering beleefden.
Vrijdag 22 april Goede Vrijdag, herdachten wij
dat Christus is gestorven aan het kruis,
ook de geloofsgemeenschap van de Goede Raad!

De ingang naar de tuin aan de Galgenweg was goed
zichtbaar, de deur stond open en een groot kruis
stond daar tegen aan.
Onder het afdakje waren stoelen opgesteld als
een warm welkom.
Paasviering in de Goede Raad.
Met zoveel mensen (meer dan 90), was het voor
ons niet meer verantwoord om de Paasviering bij
Onze Lieve Vrouw op Zolder of in de Maria-kamer
te houden, waardoor we op het laatste moment
besloten hebben (om de veiligheid van de
bezoekers te waarborgen), deze te houden in de
kerk.
Het werd een Mis om nooit te vergeten, zo sereen,
zo dicht bij Jezus, zoals Hij het bedoeld heeft,
zo bijzonder in een donkere kerk, woorddienst met
Communie met twee heren, t.w. pastor Stuifbergen
en pastor Tol. In één woord, GEWELDIG.
Nadat de Paaskaars was gezegend, zijn we van het
donker naar het Licht gegaan.
Alle aanwezigen hebben het Licht aan de
Paaskaars ontstoken.
Een ‘verboden’ Kerk kon niet mooier in het Licht
gezet worden, dan op deze morgen.
Het laat tevens zien, dat O.L.Vrouw van Goede
Raad ons ondersteunt en beschermt.
H. Maria, moeder van God, bidt voor ons!

De tuin – ik noem het liever de Hof van Eden –
lag er prachtig bij, dank zij de mannen die ook het kerkhof
bijhouden. Bomen in lentetooi, vogels die het hoogste lied
zongen, het kon niet mooier, niet vredelievender.
Van alle staties uit de kerk waren foto’s gemaakt,
in plastic hoezen gevat en aan de bomen bevestigd.
Een groep mensen liep biddend van statie naar statie door
de tuin, het was ontroerend en zuiver.
En naast ons de kerk, die niet open mag.
Maar God’s zegen hebben wij allen die middag ontvangen.
Het was een bijzondere ervaring zoals ik dat een keer
eerder heb meegemaakt in Lourdes.
Mensen die in alle oprechtheid samen kwamen,
werden diep in het hart geraakt.
Berti de Goede.

. . . TER KENNISGEVING . . .
Brief gezonden aan het Bisdom.
Om zoveel mogelijk openheid bij het Bisdom te
betrachten is er een brief naar kanselier Fennis
gezonden, met het verzoek om in de eerst volgende
bespreking met Mgr. Punt, te willen vermelden, dat wij,
als Parochieraad van . O.L.Vrouw v.Goede Raad, met
zo’n groot aantal kerkbezoekers met Pasen (meer dan
90) geen risico wilden lopen en uitgeweken zijn van onze
Kapelkamer in het Parochiecentrum naar de Grote
Kerkzaal.
Namens Parochieraad O.L.Vr.v.Goede Raad: A.Berg.

Woensdag 25 mei
In het
van de

cursus o.l.v. Elroy Kaak.
Parochie Centrum
Goede Raad.

Door 16 aanwezige parochianen, werd er met volle
aandacht geluisterd naar het ‘Woord’ en uitleg
van het Evangelie van Marcus en Johannes.
’n Zeer inspirerende avond!
De volgende Bijbelcursus zal worden gehouden:
woensdag 29 juni om 20.00 uur.

Wilt u de Nieuwsbrief via de digitale post ontvangen en u heeft ons nog niet uw mailadres toegezonden,
zien wij deze gaarne tegemoet: olvgoederaad@zonnet.nl of idolette001@hotmail.com
Tevens is het mogelijk de Nieuwsbrief vanuit de Website in te zien: www.onzelievevrouwvangoederaad.nl

