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AANVANG: 10.00 UUR

DATUM

VOORGANGER

KOOR

LOKATIE

Zo. 02 december
Wo. 05 december
Zo. 09 december
Wo. 12 december
Zo. 16 december
Wo. 19 december
Zo. 23 december
Ma. 24 december (21.00 uur)
Wo. 26 december
Zo. 30 december
Wo. 02 januari
Zo. 06 januari

Parochiaan
Parochiaan
Pastor B. Stuifbergen
Parochiaan
Parochiaan
Parochiaan
Parochiaan
Pastor G. Tol
Parochiaan
Parochiaan
Parochiaan
Pastor B. Stuifbergen

samenzang
samenzang
Sound of Life
samenzang
samenzang
samenzang
samenzang
Cantorij
samenzang
Cantorij
samenzang
Cantorij

Kerk
Parochie centrum
Kerk
Parochie centrum
Kerk
Parochie centrum
Kerk
Kerk
(NACHTMIS)
Parochie centrum
Kerk
Parochie centrum
Kerk
(DRIEKONINGEN)

Wo. 09 januari
Zo. 13 januari
Wo. 16 januari
Zo. 20 januari
Wo. 23 januari
Zo. 27 januari
Wo. 30 januari
Zo. 03 februari

Parochiaan
Pastor G. Tol
Parochiaan
Pastor B. Stuifbergen
Parochiaan
Parochiaan
Parochiaan
Pastor G. Tol

samenzang
Cantorij
samenzang
Sound of Life
samenzang
samenzang
samenzang
Cantorij

Parochie centrum
Kerk
Parochie centrum
Kerk
Parochie centrum
Kerk
Parochie centrum
Kerk
(BLASIUS-ZEGEN)

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

AGENDA
Vr. 07 dec.
di. 18 dec.
Wo. 19 dec.
Zo. 23 dec.
Za. 29 dec.
di. 08 jan.
Zo. 13 jan,
Za. 26 jan.
Wo. 30 jan.

11.30 uur
13.30 uur
20.00 uur
15.00 uur
9.00/11.30 uur
13.30 uur
15.00 uur
9.00/11.30 uur
20.00 uur

(na de rozenkrans) solidariteit-maaltijd en aansluitend ‘n rondje kienen.
Kerkschoonmaak
Bijbelgroep o.l.v. pastor Tol in de Mariakamer
Muziek, zang en poëzie.
Lourdesactie oud papier
Kerkschoonmaak
Orgelconcert ter nagedachtenis aan organist Henk Bart
Lourdesactie oud papier
Bijbelgroep o.l.v. pastor Tol in de Mariakamer

Iedere vrijdagavond, 20.00 uur, repetitie van de Cantorij in de Mariakamer.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik wil graag deelnemen aan de lunch en hert rondje kienen op vrijdag 7 december a.s.
11.30 uur Inloop
12.00 uur Solidariteitsmaaltijd
13.00 uur Kienen
Naam:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herdenkingsorgelconcert, 13 januari 2013 15:00 uur.
Op 13 januari is het exact 40 jaar geleden dat organist Henk Bart
overleed tijdens het bespelen van het orgel in de Goede Raadkerk.
Henk was sinds 1934 organist van de Goede Raadkerk.
Ter herdenking geeft de bekende IJmuidense organiste Anja van
der Ploeg op 13 januari 2013 om 15:00 uur een orgelconcert.
De orgelwerken die ten gehore worden gebracht zijn werken die
door Henk Bart gespeeld werden.
Het zijn o.a. Van Buxtehude - Preludium en Fuga in F-dur , Bach Preludium en Fuga C-dur BWV 531, Mendelssohn - Sonate II,
Vierne - Op31; 24 pieces Scherzetto, Guilmant - Grand Choeur en
Re majeur, Pierne - Prelude, Jan Nieland – Toccata, Andriessen Choral I.
De naamgenoot en kleinzoon van opa Henk Bart zal een Prelude en
Fuga in A-Moll van Bach spelen.

Na het concert is er gelegenheid om na te praten onder het genot
van een kopje koffie of thee. Het concert is vrij toegankelijk.

*

*

*

*

*

TERUGBLIK: Bijdrage door Berti de Goede

31 oktober j.l., de laatste dag van de oktobermaand, de laatste dag om Maria extra te eren.
Om 11.00 uur was er een H. Mis in de kerk en velen waren gekomen om hier deel aan te nemen.
Aansluitend de lunch waar meer dan 40 mensen hebben genoten van de erwtensoep van Bets, die was heerlijk !
Daarna een power-point presentatie van Jan Boerhoop met zijn hulphond Tess. Bij de demonstratie van zagen
we o.a. hoe Tess haar baas hielp bij het uittrekken van jas, schoenen en sokken. Ook legde Jan ons uit wat er
met de dopjes gebeurde die wij met z’n allen, onder de bezielende leiding van Bets van Rookhuizen, aan het
sparen zijn. Na de demonstratie hebben we genoten van verse kadetjes en een lekker kopje koffie.

* * * * *
Op zondag 4 november j.l., kwamen we bij elkaar om de doden te herdenken.
Het was een prachtige viering met Idolette Verkerk als voorganger. Mooie verzen:
ik heb een steen verlegd, in een rivier op aarde; en: You raise me up. ….
- U tilt mij op zodat ik op bergen kan staan. - Afgesloten werd de viering met het gedicht:
Wanneer ik morgen doodga,
vertel dan aan de bomen hoeveel ik van je hield.
Vertel dan aan de wind die in de bomen klimt
of uit de takken valt, hoeveel ik van je hield…. Hans Andreus.

+++

+++++++++++++++++++++

IN MEMORIAM - Kees van Vliet
* 28 juni 1930 - † 13 november 2012

Gedurende 17 jaar was hij koster tijdens vieringen
en bij tallozen uitvaarten in onze Goede Raadkerk.
Zijn nuchtere kijk op de dingen kon hij op zeer
humoristische wijze verwoorden. Tezamen met zijn
toewijding voor de kerk en onze geloofsgemeenschap
zullen wij hem dankbaar in onze gebeden tot God
gedenken. Op zondag 25 november hebben wij,
met velen van u, hem in de Goede Raadkerk in
dankbaarheid herdacht.
Zijn kruisje werd achter in de kerk aan het bord
opgehangen. Dat hij moge rusten in vrede.

Kerstgedachte:
Obama of Augustus
Poetin of Herodes
Ferrari of een ezel
kasteel of een stal
miljonairs beurs
voedselbank
sloppenwijken
kinderarbeid
oorlog
ik wens je vrede
de vrede van de stal.
De redactie van de Nieuwsbrief wenst u
Zalig Kerstmis en een voorspoedig Nieuwjaar !

