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Bovendien wordt er op maan-, dins- donder-, vrij- en zaterdag om 10.00 uur
de rozenkrans gebeden in de Mariakamer.

UITNODIGING

tot bijwoning van de slotviering van de ROZENKRANSMAAND
woensdag 31 OKTOBER 2012
Het programma is als volgt:
10.30 uur – 11.00 uur - Inloop
11.00 uur – 12.00 uur - Eucharistieviering met pastor Tol als voorganger
12.00 uur – 12.30 uur - Soep en stokbrood
Aansluitend een demonstratie van hulphond Tess en haar baas Jan.
Halverwege de presentatie is er een pauze ingelast waarin broodjes en koffie of thee zullen worden
geserveerd.
Als vergoeding voor de gemaakte kosten vragen wij een bijdrage te doneren die u zelf kwijt bent voor
een maaltijd. De opbrengst zal na aftrek van de onkosten worden overgemaakt , via de Parochiële
Caritas Instelling, aan het Noodfonds IJmond.
Bij deelname aan de lunch graag onderstaand strookje in de bus van Arendsweg 61 stoppen.
U kunt zich ook telefonisch opgeven op nr. 0251 -223608 van het parochiecentrum.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opgave voor de Lunch:
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voor vervoer kan worden gezorgd indien nodig:
Naam: -----------------------------------------------------------------------------------tel: -------------------------------------Adres: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGENDA:
di.
za.
wo.
wo.
di.
za.
wo.

16 okt.
27 okt.
31 okt.
31 okt.
20 nov.
24 nov.
28 nov.

Kerkschoonmaak 13.30 uur – 15.00 uur.
Lourdesactie oud papier van 09.00 – 11.30 uur.
Demonstratie van hulphond Tess met haar baas Jan. Aanvang 12.30 uur.
Bijbelgroep o.l.v. pastor Tol. Aanvang 20.00 uur in de Mariakamer.
Kerkschoonmaak 13.30 uur – 15.00 uur.
Lourdesactie oud papier van 09.00 – 11.30 uur.
Bijbelgroep o.l.v. pastor Tol. Aanvang 20.00 uur in de Mariakamer.

TERUGBLIK: Bijdrage door Berti de Goede

Twee dagen was onze kerk geopend voor belangstellenden tijdens de Open Monumentendagen
op zaterdag 8, en zondag 9 september j.l.
* Gerard Bart en zijn zoon Henk, bespeelden het orgel. Henk speelde o.a. de magistrale Suite
Gothique van Leon Boellmann.
* Paul Frankhuizen toonde een deel van zijn schitterende beeldencollectie.
Paul is een boeiend verteller en het is mooi om te horen waar zijn beelden vandaan komen
en de reden waarom hij ze heeft aangeschaft.
* Eveneens was er een kleine selectie van de kunstwerken van Henk Beekman te bewonderen.
Ook de fraaie muurschilderingen in onze Maria-kapel zijn door deze kunstenaar vervaardigd.
* Lydia Beentjes was er met een ‘kraampje’ met boeken, oude tekeningen,
kortom ‘de geschiedenis van Beverwijk’.
* Ons kerkhof en onze prachtige processietuin waren te bewonderen.
Op zondag 2 september was het koor Rhythm to the Lord uit Rotterdam te gast in onze kerk.
Wat een dynamiek, wat een zangvreugde, wat een prachtig koor.
Onze parochiegemeenschap heeft ervan genoten.
En dan was er nog het bezoek van pater Nico Bakker die ons wist te begeesteren met zijn levensverhaal.
Een Nederlandse jongeman die uitgezonden werd naar Brazilië. Hij heeft daar 15 jaar gewerkt met de
Indianen. Daarna werd hij uitgezonden naar de sloppenwijken van Sao Paulo, heeft scholen gesticht,
jongerencentra opgericht. Een zwaar, maar boeiend leven. De parochianen hebben gul gegeven voor het werk
dat hij daar verricht. Hij gaf de mensen een raad mee: “Wees niet bang”.

Herfst
In de herfst zie ik bomen hun blad verliezen
ze dwarrelen op de aarde neer
het maakt dat ik daar doorheen wil sloffen
gestorven bladeren verrassen mij keer op keer
In het bos fiere bomen tegen een blauwe lucht
de vochtige aarde kan ik ruiken
ik zie spinnenwebben in bomen en struiken
zon en wind spelen met bruin, goud en geel
Blad dwarrelt en knispert onder mijn voeten
daar staan paddenstoelen die mij naar soep doen verlangen
de zomer gaf vruchten voor herfst en winter
en zaden voor een nieuw begin.

++++++++++++++++++++++++++++++
 25 augustus 1934

Wim van der Swaluw

 10 augustus 2012

Namens An van der Swaluw en haar kinderen bedanken wij u
voor het warme medeleven en de overweldigende belangstelling
die u als geloofsgemeenschap van de Goede Raad heeft betoond.
Het deed hen goed te beseffen
hoeveel hij voor onze geloofsgemeenschap heeft betekend.
Het gaf hen steun, troost en kracht om verder te gaan zonder Wim.

