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                      VIERINGEN                     AANVANG: 10.00 UUR 

DATUM  VOORGANGER KOOR LOKATIE  
Zo.    01 nov.  Pastor G. Tol CANTORIJ Sancta Maria  

Zo.    01 nov.   (16.00 uur) Idolette Verkerk         Allerzielen viering  Sancta Maria  

Wo.   04 nov.  Parochiaan samenzang Sancta Maria 

Zo.     08 nov.  Pastor B. Stuifbergen SOUND OF  LIFE Sancta Maria 

Wo.    11 nov.   Pastor Mathew samenzang Sancta Maria 

Zo.     15 nov.  Pastor H. Niesten CANTORIJ Sancta Maria 

Wo.   18 nov.  Parochiaan  samenzang Sancta Maria 

Zo.     22 nov.  Pastor P. Jacobs CANTORIJ Sancta Maria 

Wo.   25 nov.  Parochiaan  samenzang Sancta Maria 

Zo.     29 nov.  Pastor J. van der Linden CANTORIJ Sancta Maria 

Wo.   02 dec  Parochiaan samenzang Sancta Maria 

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

Wo.    09 dec.  Pastor Mathew samenzang Sancta Maria 

Zo.     13 dec.  Pastor H. Niesten SOUND OF  LIFE Sancta Maria 

Wo.   16 dec.  Parochiaan samenzang Sancta Maria 

Zo.     20 dec.  Pastor J. van der Linden CANTORIJ Sancta Maria 

Wo.   23 dec.  Parochiaan samenzang Sancta Maria 
 

Maan-, dins- donder-, vrij- en zaterdag wordt om 10.00 uur de rozenkrans gebeden. Iedere 2de woensdag van de maand 

is er een Eucharistieviering de andere woensdagen een gebedsdienst met communierite. 

 

THUIS COMMUNIE ONTVANGEN 

Bent u niet in staat naar de kerk te komen 

maar toch graag de communie thuis wilt ontvangen, 

kunt u contact opnemen met: 

Dhr. G. de Reus, tel. 0251–21 01 65. 

Of het Parochiecentrum 06.10056548 

om af te spreken wanneer u de communie wilt ontvangen. 

 MIS-INTENTIES 

Gaarne tijdig voor de vieringen opgeven 

bij Bets v. Rookhuizen 06.10056548 

via de mail: bevaro@ziggo.nl 

of bij een van de Gastvrouwen. 

 

 

 26 oktober  Pastoraatvergadering 15.00 uur. 

 28 oktober  Bijbeluitleg 4de woensdag van de maand van 19.30 – 21.00 uur.  

   Onder leiding van pastor J. vd. Linden. 

 29 oktober  Ledenvergadering 

 11 november Woensdagviering  2de woensdag v.d. maand Eucharistieviering  

   Voorganger pastor Mathew. 

   Voor vervoer 06.10056548 Bets van Rookhuizen. 

 11 november Sint Maarten bij Santa Maria vanaf  18.00 uur. 

 22 november Klaverjassen op zondag.  Aanvang 13.30 uur. 

   Inschrijven bij Fred Windijk 06.12644188. 

 Koor repetitie Vrijdagavond van 20.00 tot 21.30 uur. 

 Soos  Iedere maandagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.  

 Kerkschoonmaak  2de dinsdag v.d. maand. 10/11 en 08/12 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op ZONDAG 13 DEC. a.s.  
Kopij voor deze uitgave dient uiterlijk WOENSDAG 9 DEC. ingeleverd te zijn bij Sancta Maria 

of digitaal bij idolette001@hotmail.com 
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UITNODIGING  TOT   BIJWONING  3e  LEDENVERGADERING  

Het bestuur van de vereniging: ‘Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van Goede Raad’ 

nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 29 oktober,  aanvang 19:30 uur.   

Lokatie :  Sancta Maria - Wilgenhoflaan 2a  te Beverwijk. 
 

Op de agenda staan o.a.: 

Kerstviering 2015   -   Begroting 2016   -   Ledenbestand    -   Overleg met Eloy  (Regio A)  -  Overleg met regio B    

(H. Joseph Velsen-Noord en Apostelkerk Beverwijk)   –   Behuizing Sancta Maria   -   Perikelen  rondom  het 

Rijksmonument De Goede Raadkerk. 

 

*  *  * 

BERICHT VAN HET BESTUUR :  
 

Beste leden van de vereniging ‘Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van Goede Raad’. 
 

150 leden hebben zich inmiddels aangemeld voor onze vereniging. Dat gebeurde in december 2014 met de bekende witte 

formulieren en in januari 2015 met de roze formulieren waarop u aan kon geven met welke financiële bijdrage u de 

vereniging ondersteunt. Een groot deel van de leden heeft de afgelopen maanden een financiële bijdrage overgemaakt of 

contact betaald.  
 

Tot op heden hebben wij van een aantal leden nog geen bijdrage mogen ontvangen. Als dit voor u geldt,  wilt u ons dan 

mededelen welk bedrag u bereidt bent bij te dragen?  In de vorige ledenvergadering is men akkoord gegaan met een 

maandelijkse bijdrage per persoon van minimaal € 5,- of   € 7,50 per echtpaar of gezin.  

Indien u geen vast bedrag wilt of kunt bijdragen, dan horen wij dat graag van u.  

In de ledenvergadering heeft men ook besloten dat iedereen lid kan zijn,  ongeacht zijn of haar bijdrage. 

Bankrek.nr: NL31 RABO 0125 5716 23 t.n.v. Stg. tot beh. van OLV van Goede Raad - "onder vermelding van “bijdrage”            

Uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Vermeld als ANBI nr,: RSIN 819243644 
  

Namens het bestuur, 

de Penningmeester Simon van Rookhuizen.  

 
 Allerzielen.   Jij, die gegaan bent… 

 Jij, die gegaan bent door de poort van de dood,  

 jij, die het aardse leven los moest laten, je mag nu  

 ervaren dat de dood alleen maar een doorgang is.  

 Je mag ervaren hoe een nieuw, een stralend leven  

 jou wacht aan de overzijde van de dood. 

Het licht van dat nieuwe leven straalt je  

 van de einder al tegemoet.  Ga daarom op weg,   

 laat los, kijk niet alleen maar achterom, 

 maar richt je blik op dat hoge licht en ga  

 het nieuwe leven binnen.  Durf maar, en weet  

 dat al mijn liefde je vergezelt onderweg. 

 Laat je maar raken door dat licht dat van de einder  

 tot je komt en ga dat licht, die allesomvattende  

 liefde vol vertrouwen tegemoet. Dat licht van Christus   

 zal je troosten, het zal je verwarmen, het zal je verdriet  

 van je afnemen en je omvormen tot een mens  

 van louter liefde, louter vrede, louter overgave. 

 Ga dan op weg…en ga in vrede. 

 En weet dat op die weg mijn gebeden en mijn liefde 

 je begeleiden, want mijn liefde blijft je dragen,  

 ook nu, nu je dat nieuwe land bent ingegaan. 

 Ga dan op weg…en ga in vrede. 
 

  Hans Stolp 


