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

AGENDA:
24 augustus
25 augustus
26 augustus
29 augustus
02 september

Repetitie van het koor de Cantorij van 20.00 tot 21.30 uur in de Mariakamer,
Lourdesactie Oud papier van 09.00 tot 11.30 uur.
Herdenkingsdienst voor Wim van der Swaluw. Aanvang 10.00 uur.
Bijbelgroep pastor Tol . Aanvang 20.00 uur in de Mariakamer
Gastkoor ”Rhythm to the Lord” uit Rotterdam met hun Combo.

08 & 09 sept.
26 september
29 september
30 september

Monumentendagen. Kerk open van 10.00 tot 16.00 uur.
Bijbelgroep pastor Tol . Aanvang 20.00 uur in de Mariakamer
Lourdesactie Oud papier van 09.00 tot 11.30 uur.
Jongerenkoor “Sound of Life” Aanvang viering 10.00 uur.

BERICHT UIT ROME
Op dinsdag 7 augustus hebben wij op ons parochie centrum via de Apostolische Nuntiatuur,
een brief ontvangen , uit Vaticaanstad van de Congregatie van de Clerus.
In deze brief,waarin verwezen wordt naar het beroep dat wij ingesteld hebben tegen het
dekreet van bisschop Punt, wordt ons medegedeeld, dat Rome 3 maanden meer tijd nodig
heeft, tot 31 oktober 2012, om tot een besluit te komen.
Daarvoor hebben zij nadere informatie nodig van bisschop Punt.
Er is dus nog geen uitspraak gedaan op ons beroep.

IN MEMORIAM
Wim van der Swaluw is dood;
en misschien zijn er mensen die dit lezen en denken:
wie is/was Wim van der Swaluw?

Wim was de man van het licht

mooi hè, de man van het licht te zijn !
elektricien klinkt heel anders…
Koster van Lommerlust
in die hoedanigheid stak hij de lichten aan
en bracht de communie rond.
In de Goede Raadkerk, ZIJN Goede Raadkerk
heeft hij alle lampen weer doen branden,
het orgel laten spelen
kortom: de man van het licht !
Het stond zo mooi in het boekje van zijn uitvaartmis:
Zij die achterblijven, verliezen een mens, een uniek mens !
Maar zijn geest, de geest waardoor hij sprak en dacht en kon beminnen, blijft leven in anderen.
Wie in de geest gelooft blijft in leven, al gaat het lichaam ten onder.
En wie zo leeft, in en door de geest, sterft nooit.
Nooit omdat de geest onverwoestbaar is, onsterfelijk. Dat is eeuwig.
Wim was de echtgenoot van Annie en samen kregen ze drie dochters,
zeven kleindochters en drie kleinzoons. Een fantastische vader en een geweldige opa.
Wij hebben hem mogen ervaren als een man die altijd klaar stond voor zijn Goede Raad,
een man met veel humor en een vereerder van Maria.
B. de Goede.
Moge hij rusten in vrede.

Maria ten Hemelopneming 15-08-2012
Een kerkdienst, samenzang.
U heeft het allemaal gelezen in dagblad Kennemerland.
Een zeldzame viering.
Ik kan me nog herinneren dat 15 augustus een zondag was, een vrije dag.
Weg ermee, heeft iemand bedacht. Maar niet in de O.L. Vrouw van Goede Raad.
Daar hebben we deze bijzondere dag gevierd.
Pastor Tol, (wat zijn wij trots op u en wat een mooie foto in de krant);
ging voor in de viering. En wat leerde pastor Tol ons opnieuw:
Maria weet altijd een antwoord op onze vragen.
Maria leeft in elke vrouw, in elke mens.
We gingen met velen naar de tuin van de Goede Raad en o lieve mensen
wat is die tuin mooi ! U kunt er elke dag terecht en genieten van de stilte, de bomen,
bloemen, de planten, zo ontzettend goed verzorgd door een groep vrijwilligers.
We brachten met z’n allen een bloemengroet aan Maria, die zoveel voor ons betekent.
We zongen het lied te Lourdes op de bergen op weg door de tuin naar de grot.
Maria bezorgde ons het mooiste weer van de wereld.
Maria, wij herdachten uw opname in de hemel en voor wat hoort wat
(zo katholiek zijn wel nu ook wel weer) we bidden dat u onze voorspraak wilt zijn
en onze geloofsgemeenschap en onze kerk behouden blijft.
B. de Goede.

