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VIERINGEN

AANVANG: 10.00 UUR

DATUM

VOORGANGER

KOOR

Wo.
Zo.
Wo.
Zo.
Wo.
Zo.
Wo.
Zo.
Wo.
Zo.
Wo.
Zo.
Wo.
Zo.
Wo.
Vr.
Za.
Zo.

parochiaan
parochiaan
parochiaan
pastor G. Tol
pastor G. Tol (aswoensdag)
parochiaan
parochiaan
pastor B. Stuifbergen
parochiaan
parochiaan
parochiaan
pastor G. Tol
parochiaan
parochiaan
parochiaan
(KRUISWEG AANVANG 15.00 UUR)
pastor G. Tol & pastor B. Stuifbergen
pastor G. Tol

samenzang
samenzang
samenzang
cantorij Goede Raad
samenzang
samenzang
samenzang
cantorij Goede Raad
samenzang
samenzang
samenzang
cantorij Goede Raad
samenzang
samenzang
samenzang

15 febr.
19 febr.
22 febr.
26 febr.
29 febr.
04 mrt
07 mrt.
11 mrt.
15 mrt.
18 mrt.
21 mrt.
25 mrt
28 mrt.
01 apr.
04 apr.
06 apr.
07 apr.
08 apr.

Mariakoor
(19.00 uur)
cantorij Goede Raad

LOKATIE
Maria op zolder
Kerk
Maria op zolder
Maria op zolder
Kerk
Maria op zolder
Kerk
Maria op zolder
Kerk
Kapel Lommerlust
Kerk

Maan-, dins- donder-, vrij- en zaterdag wordt om 10.00 uur de rozenkrans gebeden in de Mariakamer.

TERUGBLIK

Heel veel mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep om een Kerstwens naar Rome te sturen.
Een aantal hebben een Kerstwens terug ontvangen.
Dankbaar zijn wij dat wij met U (500 mensen) de Kerst in onze eigen kerk konden vieren.
Op 2de Kerstdag bereikte ons, via de Apostolische Nuntiatuur in Den Haag, bericht uit Rome.
Hierin stond dat zij niets konden doen zolang het decreet niet was uitgevaardigd.
Zij wilden wel graag op de hoogte gehouden worden met de gang van zaken.
Op 1 januari werd het decreet in de Agathakerk afgelezen. Het werd van kracht op 2 januari.
10 werkdagen kregen wij de tijd om dit decreet bij de bisschop aan te vechten.
Op 8 januari hebben wij de aanwezige parochianen gevraagd, middels een uitgewerkt schrijven,
de bisschop te vragen zijn besluit nietig te verklaren of te herroepen.
Pastor Tol vierde zijn verjaardag en dat ging gepaard met een in der haast gebracht boeket en uw
bijdrage in de ton achter in de kerk. Bij de koffie trakteerde hij op iets lekkers.
Op 29 januari werd dit bedrag mooi rond gemaakt en aan het eind van de viering aan pastor Tol
overhandigd. Het was genoeg voor een leuk (mid)week(end) naar zijn keuze.
Op 10 januari zijn de ca. 250 bezwaren overhandigd aan Diaken Fennis.
Op 24 januari deelde Bisschop Punt middels een schrijven mede dat hij zijn standpunt niet wijzigde.
Hij verzocht de stichting om alle bezwaarmakers in te lichten. Daarom is zijn brief met zijn motivatie
op de achterzijde van deze Nieuwsbrief afgedrukt.
U begrijpt dat deze opsomming op een ½ A viertje heel wat meer tijd en overleg in werkelijkheid
heeft gekost. (B.v.Rookhuizen)

In vervolg op de afwijzing van ons verzoek door Mgr. J.M. Punt hebben we op 2 februari 2012
aan de Congregatie voor de Clerus te Rome, een beroepschrift gezonden.
Dit beroepschrift is door DHL op vrijdag 3 februari 2012 om 11:47 in Rome afgeleverd.
Het beroepsschrift is gesteld in het Nederlands, heeft drie hoofdstukken met 45 bijlagen en is ruim 225
a-4tjes lang. In het beroepschrift verzoeken wij de Congregatie voor de Clerus het decreet,
te herroepen of nietig te verklaren. Tevens verzoeken wij hen om opschorting van de uitvoering van
het decreet zolang zij nog geen beslissing over ons beroep genomen hebben. De ondertekenaars
van dit beroepschrift zijn gaarne bereid naar Rome te gaan om door de Congregatie voor de Clerus
ondervraagd te worden.
De drie hoofdstukken betreffen:
1. Op verzoek van de Congregatie voor de Clerus geven we aan wat er sinds juni 2011
(1e brief naar Rome) bij ons gebeurd is.
2. Puntsgewijs becommentariëren we de overwegingen van Mgr. J.M. Punt.
3. We schetsen de gebeurtenissen sinds 1993 rond de kerksluitingen in Beverwijk,
met de nadruk op de periode 2006 t/m 2011.
Mocht U geïnteresseerd zijn dan kunt u de inhoud lezen op onze website
www.onzelievevrouwvangoederaad.nl
Het beroepschrift, zonder bijlagen, ligt ter inzage in het parochiecentrum.

