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Zondag 2 oktober a.s
is er om 10.00 uur een

Woord & Communie-viering
in de Kerk
Voorganger: Parochiaan
Samenzang

Zondag 16 oktober a.s.
om 10.00 uur

EUCHARISTIE VIERING

in de Kerk
Voorganger: pastor G. Tol
m.m.v. Cantorij Goede Raad

Zondag 30 oktober a.s.
om 10.00 uur

ALLERHEILIGEN VIERING

In de Kerk
Voorganger: pater M. Noordermeer
m.m.v. Cantorij Goede Raad

Zondag 9 oktober a.s.
om 10.00 uur

Woord & Communie viering
in de Kerk
Voorganger: pastor B. Stuifbergen
m.m.v. Sound of Life.

Zondag 23oktober a.s.
is er om 10.00 uur een

Woord
&
Communie-viering
in de Kerk

Voorganger: Parochiaan
Samenzang

Woensdag 2 november a.s.
is er om 10.00 uur een

ALLERZIELEN VIERING
In de Kerk
Voorganger: Parochiaan
Samenzang

en mag ik U namens onze ‘Herders’ van harte uitnodigen
bij deze ‘bronnen van inspiratie’ aanwezig te zijn,
en ademloos te luisteren naar de woorden uit de Evangeliën.
Na afloop kunt u weer onder het gezellig samen-zijn, genieten van onze heerlijke koffie/thee,
met uiteraard een overheerlijke zondagse traktatie.

Activiteit……………Wilt U meer weten over de Bijbel ?
Onze Bijbelgroep is ’n kring van mensen die op een
ontspannen manier met elkaar willen
praten over de Bijbel en het Geloof. We willen
samen open en eerlijk nadenken over
vragen op dit gebied. De Bijbelgroep staat onder
leiding van Elroy Kaak. Hij gaat in op de
achtergronden van de Bijbel en welke betekenis
deze hebben voor het leven van hier en nu.
Er is voldoende ruimte om van gedachten te wisselen.
Een ieder is van harte welkom.
Wij komen weer samen op 26 OKTOBER om 20:00 uur
in de Mariakamer van het Parochiecentrum. Ingang Galgenweg

Terugblik
Rome

Monumentendag
Wij mogen terugblikken op een zeer geslaagde dag
waarin wij ca. 300 bezoekers mochten verwelkomen.
Er is door zeer veel vrijwilligers hard gewerkt om deze
dag tot een goed resultaat te laten leiden.
Vanaf 10 uur stonden de deuren weer gastvrij open en
daar is zoals gezegd weer goed gebruik van gemaakt.

In het vorige Bulletin gaven wij aan nog in
afwachting te zijn van het antwoord van de Clerus
te Rome.
Inmiddels hebben wij een schrijven ontvangen
met de bevestiging van ontvangst van onze
brieven van 22 juni, 27 juli en 21 augustus.
Na afweging van het ‘ voor en tegen ‘ zal de
rechtbank (Clerus) een uitspraak doen.

’s-Middags om 12.30 uur werd, onder grote
belangstelling, o.a. onze burgervader Han v. Leeuwen,
met de prachtige klanken van de Doedelzakspeler, de
wijzer van de klok weer aangebracht door de firma
Cillekens. Dit ging niet zo maar zonder slag of stoot,
maar in de 3e poging gaf de klok aan Kerkbollenveldzijde nadat de wijzer was aangebracht en opgepoetst,
weer de tijd aan.

In het vertrouwen dat een integer en zich
respecterende rechtbank zich zal uitspreken,
gaan wij vast vooruitlopen op hun besluit.
Immers, als Rome besluit dat ’t paard
(Goede Raad) mag blijven leven,
moeten wij zorgen dat het beest nog in leven is.
Want een dood paard kun je niet levend maken!
Dus, daarom iedere zondag een viering in de kerk.

Het orgel is gerestaureerd en wordt weer bespeeld.
De kerkklokken worden op zondag weer geluid.
Dagelijks om 10.00 uur de Rozenkrans wordt gebeden in de Mariakamer.
Een koor ‘CANTORIJ Goede Raad’ is opgericht,
met een vaste organist/dirigent.
De wekelijkse repetitie is op vrijdagavond
van 20.00 – 21.00 uur in de Mariakamer.
Wij kúnnen nog wat leden gebruiken,
dus als U het leuk vindt om te zingen
laat Uw stem dan horen
en zing met ons mee!
U bent U van harte welkom.

HET MARIALEGIOEN

Als de ene Natie de andere haat
en je niet meer veilig bent
op je werk of op straat,
als het kwade het wint van het goede,
dan wordt het ons angstig te moede.

Zijn we dan machteloos,
Kunnen we helemaal niets doen?
Wel, laat ons vormen een Marialegioen
en vragen aan Haar, Koningin van de Vrede:
Wilt U verhoren onze gebeden
en geef het goede weer een kans,
als wij U dan roepen
met het Weesgegroet en Uw Rozenkrans.

G. Diemeer.

