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            VIERINGEN   in de SANCTA MARIA      AANVANG: 10.00 UUR 
DATUM VOORGANGER KOOR  
Wo.   31 aug.. Parochiaan samenzang  
Zo.     04 sept. Pastor G. Tol CANTORIJ   
Wo.    07 sept.  Parochiaan samenzang 
Zo.     11 sept. Pastor J. van der Linden CANTORIJ                     ZIEKENDAG  
Wo.   14 sept. Pastor Mathew samenzang  
Zo.     18 sept. Pastor B. Stuifbergen SOUND  OF LIFE            VREDESVIERING 
Wo.   21 sept. Parochiaan  samenzang  
Zo.     25 sept. Idolette Verkerk CANTORIJ  
Wo.   28 sept. Parochiaan samenzang  
Zo.     02 okt. Pastor G. Tol CANTORIJ  
Wo.   05 okt. Parochiaan samenzang  
Zo.     09 okt. Pastor P. Jacobs SOUND  OF LIFE  
Wo.    12 okt. Pastor Mathew samenzang  
Zo.     16 okt. Pastor B. Stuifbergen samenzang 
Wo.   19 okt. Parochiaan samenzang  
Zo.     23 okt. Pastor J. van der Linden CANTORIJ   
Wo.   26 okt. Parochiaan samenzang  
Zo.     30 okt. Pastor H. Niesten                                                CANTORIJ                      
Wo.    02 nov. Idolette Verkerk samenzang                  ALLERZIELEN  
Zo.     06 nov. Pastor G. Tol CANTORIJ 
 

Maan-, dins- donder-, vrij- en zaterdag wordt om tien uur de rozenkrans gebeden. Iedere 2de woensdag van de 
maand is er een Eucharistieviering de andere woensdagen een gebedsdienst met communierite. 
 
 
 

Bijbelgroep    4de woensdag van de maand van 19.30 – 21.00 uur.  
    Onder leiding van pastor J. vd. Linden.  26/8, 23/9 en 28/10. 
Pastoraatsvergadering  maandag 31 augustus 15.00 uur. 
Woensdagviering   2de woensdag v.d. maand Eucharistieviering 13/9 en 14/10. 
    Voorganger pastor Mathew. 
    Voor vervoer 06.10056548 Bets van Rookhuizen. 
Koor repetitie    Vrijdagavond van 20.00 tot 21.30 uur. 
Soos    Iedere maandagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Film Exodus II        : Zondag 6 september. Aanvang 15.00 uur met maaltijd na afloop. 
 Young at heart  : Zondag 23 oktober. Aanvang 15.00 uur met maaltijd na afloop. 
    Inschrijven bij Fred Windijk telefoon 06 – 1264 4188. 
Klaverjassen op zondag zondagmiddag 25/9. Aanvang 13.30 uur. 
    Inschrijven bij Fred Windijk telefoon 06 – 1264 4188. 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 30 oktober. 
Kopij voor deze uitgave dient uiterlijk vrijdag 21 oktober ingeleverd te zijn bij Sancta Maria 

of digitaal bij idolette001@hotmail.com 



 
2

In Memoriam Margaretha Christina Appel - Pullens.  
Utrecht 9 november 1926 – Beverwijk 2 augustus 2016. 

Tante Gré voor velen. Zij was er een van een tweeling. Ze wist wat ze wilde en sprak dat ook 
uit. Bijna 60 jaar maakte Gré actief deel uit van onze geloofsgemeenschap. Als er iemand 
gebeden heeft voor het behoud van de Goede Raad en de geloofsgemeenschap dan is zij het 
wel. Haar grootste liefde was zingen. Zij was een drijvende kracht voor het koor mede door 
haar enorme repertoire. Het was dan ook haar diepste wens om begraven te worden vanuit onze 
geloofsgemeenschap. Pastoor Kaleab en Pastor Stuifbergen zijn in Sancta Maria voorgegaan in 
de uitvaartdienst en haar Cantorij, ondersteund door leden van het Agatha/Mariakoor, hebben 
de viering opgeluisterd. Aansluitend is Gré naar haar laatste rustplaats bij haar echtgenoot 
Petrus Appel op Duinrust gebracht. Wij zullen haar node missen. Dat zij moge rusten in vrede. 
 Cor Bart, voorzitter. 
______________________________________________________________________ 
 

Ter Overweging. 
In de pastoraatsgroep is afgesproken dat in elke Nieuwsbrief ook een stukje komt te staan van 
één van de Pastores-voorgangers. Ik mag het spits afbijten. 
 
Aan het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen starten we op Zondag 4 September met een 
viering waarin stil gestaan wordt bij het woord BARMHARTIGHEID. 
Wie Paus Franciscus volgt weet ondertussen dat dit woord een centrale plaats inneemt in zijn 
geloven. Hij kan het niet laten daarover te praten en hij doet er ook daadwerkelijk iets aan. 
Barmhartigheid is eerst ZIEN,  
      dan BEWOGEN WORDEN en   
            vervolgens in ACTIE KOMEN. 
De Paus zag die onafzienlijke vloot boten met vluchtelingen; ook hoe vele mensen verdronken. 
Tot in het putje van zijn ziel geraakt komt hij in actie. Op het eiland Lampedusa draagt hij een 
H. Mis op en gooit een krans van bloemen op de golven van de zee. Hij roept op tot compassie 
en staat stil bij het verdriet van zo velen. 
 
In zijn spoor nemen we in onze geloofsgemeenschap het woord barmhartigheid als uitgangspunt 
van ons geloven. Geloven betekent dan een revolutie van tederheid ontketenen, geloven 
betekent dan je ogen open hebben voor het zwakke, het kleine en dat wat niet meetelt.  
Op zondag 11 September is het Ziekenzondag en daarna hebben we de Vredesweek: stuk voor 
stuk  thema’s vol compassie en meeleven. En in de hele oktobermaand wordt onze aandacht 
gevraagd voor de Missie. De start van het jaar is heftig! We worden meteen in het diepe 
gegooid. Wensen we elkaar veel gemeenschapszin toe.         B. Stuifbergen. 
______________________________________________________________________ 
Ledenvergadering  
Op maandag 24 oktober 2016 om 19:30 uur wordt de najaars ledenvergadering van onze 
vereniging Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van Goede Raad gehouden in Sancta Maria. 
De notulen van de ledenvergadering van 21 maart jl. liggen voor u klaar in Sancta Maria.  
Op de agenda o.a.:  

- De bevindingen van de kascontrole commissie bestaande uit  
        Herman Peekel en Hes Lagrand over het boekjaar 2015. 

- De ontwikkelingen in de samenwerking met Regio B. 
- Eventuele ontwikkelingen rondom de Goede Raadkerk.  

 


