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Maan-, dins- donder-, vrij- en zaterdag wordt om 10.00 uur de rozenkrans gebeden in de
Mariakamer.
BERICHT UIT ROME:
Er is bericht gekomen van de Apostolische Signatuur uit Rome met als bijlage:
a.
een decreet
b.
een lijst met namen van advocaten
c.
Een Engelse handleiding voor het vervolg van de procedure.
De Apostolische Signatuur heeft een soort vooronderzoek gedaan en ons verzoek afgewezen, maar
na betaling van een borgsom van € 1.550,= kunnen wij binnen 10 dagen (na ontvangst van hun brief)
in beroep gaan.
Doen wij dat dan dienen wij binnen 30 dagen een advocaat uit de bijgevoegde lijst te verzoeken
onze zaak in Rome te behartigen.
Gezien het feit dat het parochie bestuur St. Eloy een heroverweging van het besluit uit 2006 resoluut
afwijst zien wij geen andere weg dan beroep bij de Apostolische Signatuur aan te tekenen.
AGENDA:
Zo. 15 sept.
Gospelkoor B.Lief 15.00 – 16.00 uur
di. 17 sept.
Kerkschoonmaak 13.30 uur – 15.00 uur
wo. 25 sept.
Bijeenkomst van de Bijbelgroep o.l.v. pastor Tol
di. 22 okt.
Kerkschoonmaak 13.30 uur – 15.00 uur
wo. 30 okt.
Bijeenkomst van de Bijbelgroep o.l.v. Paul Frankhuizen.
Iedere maandag- en woensdagmorgen zijn vrijwilligers actief op het kerkhof.
Mocht u zich hierbij willen aansluiten dan bent u van harte welkom.
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Blackgospelchoir B.Lief is een enthousiaste groep
van 27 mensen die met hun hele hart en ziel de
nummers ten gehore brengen.
We zijn er geweest op donderdag 13 juni j.l. in de
Benedictushof van de Abdij van Egmond-Binnen:
Idolette, Bets en ondergetekende.
En wat is het heerlijk met zo’n koor mee te zingen,
dat mochten de laatstgenoemden aan den lijve
ondervinden. Het zingt en het swingt en het jubelt
en dat koor kunt u zien en horen op
zondag 15 september a.s. tijdens de Open
Monumentendagen van 15:00 – 16:00 uur.
Komt luisteren en genieten!
En nu we het toch hebben over Monumentendagen kan ik u vertellen dat die gepland staan op
14- en 15 september 2013. Onze kerk de O.L. Vrouw van Goede Raad is beide dagen geopend
voor het publiek. Op Open Monumentendag zet Nederland massaal de deuren open, dit jaar met
speciale aandacht voor het thema Macht & Pracht. Het is dé kans om een plek te bezoeken,
die anders niet voor publiek toegankelijk is, of om mee te doen aan een bijzondere activiteit of
rondleiding. Of het nu die geheime tuin is achter de kloostermuren, of achter onze kerk, op
Monumentendag kunt u de geschiedenis tot leven zien komen. Meer dan vierduizend unieke
monumenten zijn dat weekend gratis voor iedereen toegankelijk en er worden speciale
rondleidingen en eenmalige activiteiten georganiseerd. Al die monumenten die meedoen zijn
herkenbaar aan de Open Monumentendag-vlag. Wat gaat u dit jaar ontdekken?
Misschien vindt u wel iets nieuws in uw eigen buurt!
Terugblik
Maria ten Hemelopneming op 15 augustus: onze kerk is open en deze feestdag wordt gevierd met
een dienst, opgeluisterd door het orgel en ons koor De Cantorij.
Van de beroemde geschiedschrijver Gregorius van Tours zijn de woorden:
‘Als Maria haar levensloop geëindigd had en zij uit deze wereld geroepen werd, kwamen de
Apostelen ieder uit zijn land naar haar huis. En toen zij hoorden, dat zij van de aarde zou worden
opgenomen, wachtten zij tezamen met haar.
En zie, de Heer Jezus kwam met zijn Engelen, en haar ziel nemend gaf hij ze aan de Aartsengel
Michaël en ging heen.
De volgende dag kwam de Heer bij het graf, ontving het lichaam en gelastte het in een wolk
naar het paradijs te brengen’.
We gingen – onder het zingen van het lied Te Lourdes op de bergen – met kaarsen en bloemen
naar de grot in de tuin van onze kerk. Kippenvel ! Pastor Tol zegende ons allen en toen was het :
op naar de koffie en de zelfgebakken appeltaart van Bets, die ook nog voor heerlijke sandwiches
had gezorgd. Wat een mooie parochiegemeenschap!
Berti de Goede

De Mariaverering is van onderop – vanuit de gelovigen en niet vanuit de kerkelijke hiërarchie –
ontstaan. De Mariaverschijningen deden zich altijd voor aan eenvoudige mensen.
Dat zie je ook bij de miraculeuze beelden, die op vreemde plaatsen - zoals in een boom –
worden gevonden door gewone mensen en niet door een bisschop of een andere
hoogwaardigheidsbekleder. Of de beelden drijven in een rivier tegen de stroom in,
terwijl ze van steen zijn. Het zijn vaak lelijke of beschadigde beeldjes.
Lourdes is voor gewone mensen; het is wat kitscherig , terwijl Rome Michelangelo heeft.
Rome is de plaats van de triomferende Christus, terwijl Lourdes in het teken staat van de lijdende
Christus. Daar mag je zijn in al je kleinheid. Rome is de masculiene kerk.
Lourdes biedt de feminiene, zorgzame kant van de godsdienst. Een man kan daar huilen.
Theoloog en kerkhistoricus Charles Caspers van het
Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.
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