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                      VIERINGEN                     AANVANG: 10.00 UUR 

DATUM VOORGANGER KOOR LOKATIE  

Zo.    30 aug. Idolette Verkerk samenzang Sancta Maria  

Wo.   02 sept. Parochiaan samenzang Sancta Maria 

Zo.     06 sept. Pastor G. Tol CANTORIJ Sancta Maria 

Wo.    09 sept.  Pastor Mathew samenzang Sancta Maria 

Zo.     13 sept. Pastor J. van der Linden SOUND OF  LIFE Sancta Maria 

Wo.   16 sept. Parochiaan  samenzang Sancta Maria 

Zo.     20 sept. Pastor H. Niesten CANTORIJ Sancta Maria 

Wo.   23 sept. Parochiaan  samenzang Sancta Maria 

Zo.     27 sept. Idolette Verkerk samenzang Sancta Maria 

Wo.   30 sept. Parochiaan samenzang Sancta Maria 

Zo.     04 okt. Pastor G. Tol CANTORIJ Sancta Maria 

Wo.   07 okt. Parochiaan samenzang Sancta Maria 

Zo.     11 okt. Pastor B. Stuifbergen SOUND OF  LIFE Sancta Maria 

Wo.    14 okt. Pastor Mathew samenzang Sancta Maria 

Zo.     18 okt. Pastor J. van der Linden CANTORIJ Sancta Maria 

Wo.   21 okt. Parochiaan samenzang Sancta Maria 

Zo.     25 okt. Idolette Verkerk samenzang  Sancta Maria 

Wo.   28 okt. Parochiaan samenzang Sancta Maria 

Zo.     01 nov. Pastor G. Tol CANTORIJ Sancta Maria 
 

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 25 oktober. Aanvang 15.00 uur met maaltijd na afloop. 
    Inschrijven bij Fred Windijk 06.12644188. 

Klaverjassen op zondag zondagmiddag 27/9. Aanvang 13.30 uur. 
    Inschrijven bij Fred Windijk 06.12644188. 

Kerkschoonmaak   2de dinsdag v.d. maand. 8/9 en 13/10. 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 25 oktober. 
Kopij voor deze uitgave dient uiterlijk vrijdag 16 oktober ingeleverd te zijn bij Sancta Maria 

of digitaal bij idolette001@hotmail.com 
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Er is weer het een en ander gebeurd in en om de OLV van Goede Raadkerk. Inbraak, waarvan niet onmiddellijk 
aangifte is gedaan door de eigenaar. Een journalist die ontdekt dat alle deuren van de kerk en pastorie open staan. 
Een voorzichtig geuite beschuldiging richting parochianen van de Goede Raad en als klap op de vuurpeil een busje uit 
Litouwen voor de deur van de kerk dat volgepakt stond met ´spullen´ uit onze kerk, waaronder het doopvont. 
Een vicaris uit Haarlem die zich haast te zeggen dat er niets is weggegeven, maar dat de spullen in bruikleen zijn 
gegeven en dat er per ongeluk geen lijst van is gemaakt. Maar we kijken niet om in wrok. Wij zijn lenig en flexibel als 
een sportmens van, laten we zeggen: 20. Dus nu over naar het positieve.  
We zijn blij met elkaar en met de ruimte die we nu huren om te vieren. Al dat verdriet heeft ons nog dichter bij elkaar 
gebracht. Als een eenheid zitten we daar in Sancta Maria en is het niet wonderlijk dat de naam Maria weer in onze 
gebedsruimte voorkomt. We hebben een fantastische koster Fred Windijk genaamd. En deze man is behalve koster 
ook een geweldige kok. Het is al de tweede keer geweest dat Fred voor een groep heeft gekookt – Indisch en 
Nederlands – en we hebben gesmuld! De tweede keer heeft Fred ons de nieuwe film Exodus laten zien, zeer de 
moeite waard. En ik heb al gezien dat er een vervolg komt op 6 september a.s. Film + maaltijd. Fred dank je wel! 
Ook dank aan Bets van Rookhuizen en Idolette Verkerk die samen de motor zijn van onze kerk en vanaf deze plaats 
dank ik ook de pastoraatsgroep voor hun inzet, fijn dat jullie er zijn. 
En weet u wat ook zo fijn is: dat we gastvrouwen hebben die altijd maar weer zorgen voor het achtste sacrament, 
zoals pastor Tol het kopje koffie met humor kan aankondigen. Bets, Alie en Corrie dank jullie wel. U leest het, we zijn 
meer positief dan negatief en dat is maar goed ook, want van negativiteit wordt een mens ziek. 
De pastoraatsgroep is hard aan het vergaderen en overleggen waar we de kerstviering gaan houden, zodat we daar 
allemaal van kunnen genieten. U hoort nog van ze. 
En er wordt door het bestuur een brief opgesteld om u aan te moedigen tenminste 5 euro per maand over te maken 
op ons bankrekeningnummer. Huur, gas, licht, water, u kent het rijtje wel, moeten wel opgebracht worden. U mag het 
laten weten als u niet aan die verplichting kunt voldoen, we hebben alle begrip!  

 

Rechts boven in deze Nieuwsbrief staat het bankrekeningnummer van onze Stichting tot behoud. Op het moment dat 
ik dit stukje schrijf is het bloedheet binnen en buiten. Er zoeft beneden op de parkeerplaats een ziekenauto voorbij en 
ik moet niet gaan bedenken waar hij naar toe op weg is.                                                                  Berti de Goede. 

 
 

Thuis Communie ontvangen 
Parochianen die zelf niet meer naar de kerk kunnen komen en toch graag de communie ontvangen,  
kunnen contact opnemen  met:  
Dhr. G. de Reus, tel. 0251–21 01 65. Of het Parochiecentrum 0251-22 36 08    

om af te spreken wanneer hij de communie komt brengen. 
 

 

                               Lieve mensen, 

                    Vrijdag 14 augustus jl. was voor mij 
                       een bijzonder mooie dag.  
                        Op mijn 90-ste verjaardag met 
                       prachtig mooi weer,  
                     heb ik  2,5 uur genoten  
                  van ieders aanwezigheid. 

Ik ben enorm verwend en dat op mijn leeftijd. 

Jullie hebben deze dag voor mij echt onvergetelijk 
gemaakt.  
Zelfs onze burgemeester is mij komen feliciteren. 
Onder het genot van een drankje en een hapje 
hebben velen van jullie ook nog een bijdrage 
geleverd aan het Indië Monument. 
Jullie hebben een bedrag van € 300,-  gedoneerd, 
buiten de vele heerlijke flessen wijn en andere 
dranken en overige kado’s. 

Ik wil jullie allen hartelijk danken voor dit 
geweldige bedrag en voor jullie aanwezigheid. 
 
Gerard Groen 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vakantie. 
Mijmerend over de zee, 

voert mij terug naar de zee met zijn woeste golven. 
Waar ik als kind zandforten probeerden te bouwen, 

als wapen tegen de zee. 
Fijn in de golven dook, en proestend van het water, 

weer boven kwam. 
Langs het water rende 

tussen al die vrolijke mensen op het strand, 
Weer terug naar huis, moe en verbrand door de zon, 

alleen nog maar kon denken: 
“Als we straks maar gebakken aardappeltjes met sla eten”. 

 
Strand. 

Water in golven gevangen. 
Zon in stralend verlangen. 

Waar stuivend water weer. 
Daalt op het strand neer. 

 
Zoekend langs de stranden. 

In verte naar andere landen. 
Op een duin, door wind gestoven. 

Kijkend, in toekomst geloven. 
 

Wind waai met al je krachten. 
Het stof uit mijn gedachten. 
Strooit het uit over de zee. 

Neem zo de onrust van mij mee. 
Gerard de Reus. 

 
 


