
 
VOORWOORD 
 
Stichting houdt voordracht op Symposium. 
 
Jan Camfferman, de voorzitter van de Stichting tot behoud van de O.L.V. van 
Goede Raadkerk, heeft op 5 juni jl. een voordracht mogen houden, met als 
onderwerp “De Goede Raadkerk”, op het  Symposium van Cultureel Erfgoed 
Noord-Holland en de Provincie Noord-Holland in de Pancratiuskerk in 
Oosterblokker. 
 

Sprekers waren o.a.  
Mevr. Baggerman, de gedeputeerde Cultuur van de Provincie Noord-Holland, 
Prof. Drs. F. Asselbergs, adviseur van de Rijksbouwmeester, Dhr Z. Homan, 
wethouder van de gemeente Drechterland en een aantal beheerders van 
religieus erfgoed en natuurlijk onze Jan Camfferman! 
 

 
 

Nadat het filmpje van onze Goede Raadkerk vertoond was heeft Jan een 
prachtig verhaal over onze kerk gehouden. Hij eindigde met de mooie woorden 
“Geef ons Goede Raad” waarmee hij vroeg om een oplossing om onze kerk 
te kunnen behouden. 
 

Na afloop van het Symposium hebben we uitgebreid gesproken over de 
toestand rondom onze kerk met de heer E. (Ernst) van der Kleij. De heer van 
der Kleij is Beleidsmedewerker monumenten & archeologie van de provincie 
Noord-Holland en programmanager “Jaar van het Religieus Erfgoed 2008 
Noord-Holland”. Een mogelijke oplossing die hij aandroeg was het aanvragen 
van de “Top 5” subsidie van de Provincie Noord-Holland. Een eigenbijdrage, 
minimaal gelijk aan de subsidie is dan wel noodzakelijk. Daarom hebben we 
besloten om onmiddellijk de “Actie Steunbeer” in gang te zetten zodat we aan 
deze voorwaarde kunnen voldoen. 
 

Door deelnemer te worden aan “Actie Steunbeer” verdubbelt u uw donatie 
doordat we voor iedere Euro eigenbijdrage een Euro subsidie kunnen 
aanvragen! DOÉN ! 
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Zónder UW steun 
 

 

             redt de Goede Raad het niet! 
 
Sinds april 2006 strijden het comité en de stichting tot 
behoud van de Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk 
voor het behoud van onze kerk en onze geloofs 
gemeenschap. 
In de ruim 2 jaar zijn we meer dan 100 keer bij elkaar 
geweest als comité, stichting of kleine werkgroep.  
We hebben vergaderd met elkaar en met het 
Parochiebestuur St. Eloy, de Bisschop, medewerkers van  

het Bisdom, de herbestemmingcommissie, Cultureel Erfgoed Noord-Holland, 
Monumentenzorg, Monumentenwacht, Burgemeester en Wethouders van 
Beverwijk, de fractie van het CDA, gemeenteraadsleden, de Provincie Noord-
Holland, etc. etc. 
 

Bijna wekelijks is er in de plaatselijke nieuwsbladen aandacht aan onze Goede 
Raadkerk besteed. Van velen, niet alleen parochianen, hebben we positieve 
reacties mogen ontvangen, meestal met de woorden:   

‘Deze kerk moet behouden blijven’, ‘die mag niet verdwijnen’. 
 

Bij de verkiezing “Mooiste kerk van Noord-Holland” hebben ruim 9.200 mensen 
hun stem uitgebracht op de Goede Raadkerk, waarvan minstens 7.000 uit 
Beverwijk! 
En wederom kregen we enorm veel positieve reacties: 
                                                                    “Jullie móeten doorgaan”. 

 
 

Daarom durven wij U nu te vragen 
om aan  

”Actie Steunbeer” 

 mee te doen. 
 

 
 

We vragen U een minimale bijdrage van € 5,- per maand. 

Dat is € 1,15 per week  

                              ofwel  € 0,16 per dag! 
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Het is haast niet te geloven,  

dat het zó weinig hoeft te kosten  
om de Goede Raad in stand te houden. 

 
Alleen als íedereen meedoet,  
dan KAN het voor dat bedrag! 

 

Haast U om het machtigingsformulier in te vullen.  
De Goede Raad mag haar toekomst niet verliezen 

voor zo'n bedrag. 
  

Kunt u meer missen?  
Dan is dat natuurlijk van harte welkom! 

 

Omdat de Provinciale subsidie vóór 1 oktober 2008  moet 
worden aangevraagd en we dan moeten vertellen hoeveel Euro’s 
de parochianen kunnen bijdragen, moeten we nu beginnen met 
de ‘Actie Steunbeer’ zodat we in september de eerste incasso 
kunnen doen.  
 

We vragen u daarom de bijgevoegde machtiging 
in te vullen en per omgaande te retourneren aan 

onderstaand adres: 
 

Fam. S. Rookhuizen, Vinkenbaan 3 
1944 MD Beverwijk 

 

 

Geef het door !!!! 
Vraag uw familie, vrienden, kennissen en buren, 

om mee te doen met de Actie Steunbeer. 
 

Machtigingsformulieren 
kunt u afhalen bij het parochiecentrum Arendsweg 61 

of na de H. Mis achter in de kerk bij de Actie tafel. 

 
 

 

 

6 

 

Het Rapport van Monumentenwacht. 
Eind mei heeft Monumentenwacht in opdracht van het Bisdom 
een rapport uitgebracht over de onderhoudstoestand van onze 

Goede Raadkerk. 
 

NEEN,  het kost géén  3,3 miljoen Euro, 

NEEN,  het kost géén 1,0 miljoen Euro, 
 

Goede Raad is niet duur ! 
Monumentenwacht geeft aan dat het minder dan 300.000 Euro hoeft te kosten 

om het kerkgebouw in 6 jaar tijd weer in optimale staat te brengen. 
 

Met UW hulp kan dit gerealiseerd worden 
Nog steeds veel Euro’s, maar als we de subsidie aanvragen  
dan kan maximaal al  50% van de kosten gedekt worden. 

Als iedereen meedoet met de Actie Steunbeer,  
dan is de toekomst van de Goede Raad verzekerd  

en kunnen de Bisschop en het parochiebestuur St. Eloy  
deze toekomst zonder geldzorgen tegemoet zien. 

 

De herbestemming. 
Welke zekerheid heeft U als de Bisschop toch anders mocht besluiten? 

 
Indien het Bisdom de Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk  

aan de Eredienst onttrekt, 
dan vervallen alle machtigingen  

en worden de ontvangen bedragen teruggestort. 
 

H A A R M O D E 

FRANK BOSMANFRANK BOSMANFRANK BOSMANFRANK BOSMAN    
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C'est une église 
(Dit is 'n kerk) 
Magritte schilderde zijn 
pijp, maar op het einde 
van zijn leven schilderde 
Van Gogh de kerk van 
Auvers-sur-Oise, waar hij 
toen woonde.  
De kerk zelf ziet er donker, 
koud en streng uit.  
Er straalt geen licht uit de 
vensters, maar in de 
omgeving groeien bloemen 
in de zon. In de schaduw 
van de kerk groeit niets. 
Een vrouw is op weg 
zonder op de kerk te 
letten, wellicht zonder te 
beseffen dat er een kerk 
is. 
Dit is de stenen kerk die 
jaren geleden in het 
centrum van de 
samenleving werd neergezet 
en vanuit deze positie nog 
steeds verwacht dat men 
haar bezoekt en trouw blijft.  

Zij vertegenwoordigt het soort christendom dat zegt: "Kom naar ons toe en hoor 
het evangelie in de heilige bescherming van de kerk en haar gemeenschap". 
Maar heeft God niet meer welbehagen in een onopvallende, doch meevoelende 
knecht die het goede van God bij de mensen brengt? (Jes.42:1-4) ... 
 
  
 

 

 

MEULEMANMEULEMANMEULEMANMEULEMAN    
UW SPECIAALZAAKUW SPECIAALZAAKUW SPECIAALZAAKUW SPECIAALZAAK IN GROENTE & FRUIT IN GROENTE & FRUIT IN GROENTE & FRUIT IN GROENTE & FRUIT    

Groot assortiment in panklare producten,    

salades, maaltijden en soepen 

Plantage 140 Beverwijk 0251 226224 
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De Stichting tot behoud van de Goede Raadkerk 

heeft haar plannen aan het Bisdom en het Parochiebestuur 

voorgelegd in een brief. 

Onderstaand treft u een weergave aan. 
 

Op 10 juni jl. hebben wij het bisdom geïnformeerd over de start van Actie 
Steunbeer. Oogmerk van de Actie Steunbeer is een solide financieel draagvlak 
te verkrijgen op basis waarvan de eigen bijdrage voor subsidie volledig en 
duurzaam kan worden gefinancierd. 
 
Monumentenwacht heeft een instandhoudingsplan voor het kerkcomplex O.L.V. 
van Goede Raad over de periode 2009 tot en met 2014 opgesteld. 
Uit dit rapport blijkt dat de door het parochiebestuur St. Eloy geschetste 
restauratiebehoeften van aanvankelijk € 3.300.000 en later nog steeds geschat 
op ruim € 1.000.000 op onjuiste gronden gebaseerd zijn. De totale kosten van 
instandhouding van het kerkgebouw over een periode van 6 jaar zijn op minder 
dan € 300.000,- begroot door Monumentenwacht. 

Afstoten van het kerkgebouw of het gehele kerkcomplex van de O.L.V. van 
Goede Raad te Beverwijk in verband met een te hoge restauratiebehoefte kan 
niet langer als argument door het parochiebestuur St. Eloy in stand gehouden 
worden.  
 
Omdat de jaarlijkse opbrengst van Actie Steunbeer vermeerderd met de aan te 
vragen subsidies voldoende financiële middelen genereren ter financiering van 
het voormelde instandhoudingsplan van de Monumentenwacht, kan behoud 
van het gehele kerkcomplex Goede Raad voor het parochiebestuur St. Eloy 
geen probleem meer zijn. 

 
 
De DCRK, de Diocesane Commissie Regiovorming en Kerkopbouw, heeft in een 
schrijven van januari 2008 het volgende aangegeven: 
“Er worden dan argumenten van velerlei aard naar voren gebracht, maar 
niemand verklaart zich bereid om de jaarlijkse exploitatie, laat staan voor het 
bouwkundig in stand houden van het kerkgebouw te betalen. Wij staan in deze 
problematiek met de rug tegen de muur”. 
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Nu de Stichting tot Behoud Goede Raadkerk de financiële middelen fourneert 
voor restauratie van het kerkcomplex Goede Raad is aan dit bezwaar van de 
DCRK volledig tegemoet gekomen. De Stichting tot behoud heeft het bisdom 
verzocht om het verzoek van het parochiebestuur St. Eloy om de O.L.V. van 
Goede Raadkerk aan de Eredienst te onttrekken niet in te willigen. 

Naar onze overtuiging brengt herbestemming van het kerkcomplex O.L.V. van 
Goede Raad buitengewoon grote schade toe aan de bijzondere kunsthistorische 
- en religieuze waarde van het kerkcomplex en haar geloofsgemeenschap. 

Dit kan toch niet de bedoeling zijn, temeer nu het kerkcomplex Goede Raad tot 
op de dag van vandaag nog steeds ruime faciliteiten biedt aan het parochie-
bestuur St. Eloy en onderdak biedt aan haar pastores, terwijl restauratie van de 
pastorie aan de Breestraat ondertussen onmogelijk lijkt geworden en 
vervangende woon- werk- en vergaderruimte elders een aanzienlijk beslag op 
de financiële middelen van de parochie St. Eloy zal gaan leggen. 

De stichting en het comité tot Behoud van de Goede Raadkerk verzoeken het 
bisdom om de aangedragen oplossingen te mogen effectueren in 
gezamenlijkheid met het bisdom Haarlem en het parochiebestuur St. Eloy.  

                                                                                                de gastvrouwen.     

  

 

groot's  HERENMODEHERENMODEHERENMODEHERENMODE    
    
    
 

Alkmaarseweg 22-24  -  1941 DN Beverwijk -  0251 – 224896 

www.grootsmode.nl 

 
INFORMATIE OVER ACTIE STEUNBEER EN SUBSIDIE MOGELIJKHEDEN 

Vragen over de "Actie Steunbeer" en de mogelijkheden van subsidies kunt u 
altijd stellen aan de leden van het Comité of de Stichting.  
Zij kunnen u direct antwoorden of zorgen dat u een antwoord op uw vraag 
krijgt. 
   U kunt uw vraag ook per e-mail sturen aan   
  steunbeer@onzelievevrouwvangoederaad.nl  

en per telefoon kunt u uw vraag stellen aan 0251 243 000. 
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 Bijna Bijna Bijna Bijna ............................    

    
 

 

ONZE LIEVE VROUW VAN GOEDE RAAD 
De "Mooiste Kerk"  van Noord-Holland,   op één na... 

 
Op eigen kracht hebben de parochianen van de Goede Raad een geweldig succes 
geboekt, zonder enige hulp van het bestuur, maar..... geïnjecteerd met de 
adrenaline van Cor Bart, heeft de groep vrijwilligers laten zien dat de 
Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van Goede Raad een actieve groep is die 
zijn weerga niet kent. 
Op 25 april, de startdag van de actie "Mooiste Kerk van Noord-Holland" werd er al 
om  6 uur in de ochtend begonnen met het drukken van de stembiljetten bij 
Idolette Verkerk thuis. Cor had de maat van de biljetten uit de krant wat 
aangepast, zodat er in één keer vier gekopieerd konden worden. 
Het was een complete drukkerij met een groot aantal 'werknemers' .  
Omdat wij dachten dat er wel een aantal biljetten verloren zou gaan, werd er niet 
op één gekeken en rolden er zo'n 20.000 stuks uit de "machine". 
's Middags om 12 uur was deze klus geklaard en kregen wij van Idolette een 
broodmaaltijd aangeboden, want wij moesten even op krachten komen voor de 
volgende actie. 
Ieder ging op pad met de vele stembussen en de bijbehorende stembiljetten om 
die op de eerder afgesproken plaatsen af te geven en de reacties waren frappant; 
bij de supermarkten kregen wij de mooiste plaatsen, bij de bibliotheek werden 
stemmen nagebracht, een winkel bijna tegenover de kerk vroeg speciaal om een 
stembus en de vrijwilligers van de Lourdes-actie die op het kerkplein stonden om 
oud papier in te zamelen 'losten' alle auto's zelf, zodat ieder de gelegenheid kreeg 
om te stemmen. 
Zelfs in de late avonduren werd er nog op het privé-adres gebeld door, voor ons 
onbekenden, met het verzoek om te mogen stemmen; de resultaten waren 
geweldig, en wij zagen hoeveel mensen de Goede Raad een warm hart toedragen. 
Daarna volgde de spannende periode; wij hadden al verschillende malen stemmen 
weggebracht en aan de reactie van de heer Peter Saal van Cultureel Erfgoed en de 
heer Rien Floris van Noord-Hollands dagblad te merken, zaten wij wel goed, want 
keer op keer waren hun reactie's vol verbazing, maar..... toen kwam de Victor met 
een wagonlading, en was het gebeurd met de eerste plaats. 
De kennis van het religieus erfgoed is aanzienlijk vergroot door de activiteiten van 
Cultureel Erfgoed Noord-Holland en het Noord-Hollands dagblad. De kerken zijn 
duidelijk op de kaart gezet en het is nu de taak van de voorgangers om de 
kerkgangers blijvend binnen te halen. Obdam is hier een goed voorbeeld van. 

        Ad Berg. 
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Tussen de rails. 

De trein vervolgt zo zijn reis. 
Stemmen klinken o zo wijs. 
Het is rustig in de coupe. 
De reizigers luisteren mee. 
 
Naar de  jongen en het meisje. 
Fijn hè, zo samen dit reisje. 
Kust haar zacht, een beetje. 
Fijne dag vandaag “”weet je””. 
 
Hij kuste haar blonde haar. 
Niet doen, joh, niet zo raar.... 
Bleu kijkt ze om zich heen. 
We zijn niet alleen “”,weet    je””  
 
De jongen,zacht, ga je weer mee? 
Als ik weer eens vrij ben? 
Het meisje knikt, ja ik ga mee. 
Ik vind jou leuk ,””weet je”” 
 
 

Ik ben blij met jou meisje 
Zegt de jongen tegen haar. 
Zij fluisterde, Ik met jou 
En zij kusten, weer elkaar. 
 
De conducteur roept, eindstation. 
Pak al uw spullen bij elkaar. 
Overstappen naar,volgende station. 
De trein staat voor U klaar. 
 
Ze stappen samen uit de trein 
14 jaar zullen ze zeker zijn. 
Verwonderd om het jonge paar. 
Ach, laat het schelen een jaar. 
 
Terug naar verleden een beetje. 
Heerlijk om van te dromen. 
Van die mooie tiener tijd.        
Met vlinders in je buik “”weet je””.        

    
                                   Gerard de Reus. 

    

  

Communie  thuis. 
In de wijkparochie O.L.Vr.v.Goede Raad bestaat al jaren,  
voor mensen die niet naar de kerk kunnen komen, ”door 
ziekte of andere oorzaak”, de mogelijkheid om de 
communie (op Uw aanvraag)  aan huis te ontvangen. 

Wanneer U dit óók graag wilt, schroom dan niet, ook al is het maar voor een korte 
periode geheel vrijblijvend contact op te nemen met: Gerard de Reus, 
telefoonnummer: 210165, om een afspraak daarover te maken. 
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Afscheid nemen van Pastor Kaleab 
 
We hadden gewild dat Pastor Kaleab nog 25 
jaar bij ons was gebleven, maar we zijn erg blij 
voor hem dat hij door de Bisschop benoemd is 
in de parochie van "De Goede Herder" in 
Castricum-Bakkum. De naam van deze parochie 
kan nu gewijzigd worden in de parochie van 
“De Twee Goede Herders”. We wensen hem 
heel veel succes maar vooral ook plezier in zijn 
werk als Pastor toe en hopen dat hij snel in 
deze parochie zijn nieuwe thuis zal vinden.  
 

 
Op 1 september vangt hij zijn werkzaamheden 
in “De Goede Herder” aan. 
Op zaterdagavond 30 augustus gaat Pastor 
Kaleab voor de laatste keer voor in de 
Eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouw van 
Goede Raadkerk. 
 

 

Het zou fantastisch zijn als we afscheid van hem nemen in “EEN VOLLE KERK”. 
We kunnen hem dan toezingen en het allerbeste toewensen. 
 
 

 

� � 
 
 

 J.C.  BELIENJ.C.  BELIENJ.C.  BELIENJ.C.  BELIEN    

Sinds 1921 

Naam voor kwaliteit  en service 

 
 

 Batavus*Raleigh 

 Phoenix*B.S.A. 

 Rih*Burgers 

 Union*Gazelle 

 Schaatsen 

 Helmenspecialist 

RIJWIELEN 

BROMFIETSONDERDELEN 

BREESTRAAT 26 

BEVERWIJK  0251 - 228587 
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WAT WAT WAT WAT     LEZERS LEZERS LEZERS LEZERS     SCHRIJVEN.....SCHRIJVEN.....SCHRIJVEN.....SCHRIJVEN.....  

 

    

    
    
    
    
    
    
Mijn baken van de Arendsweg.Mijn baken van de Arendsweg.Mijn baken van de Arendsweg.Mijn baken van de Arendsweg.    

    

Al jaren... en bijna iedere dag fiets ik over de Arendsweg, langs de bekende huizen, je weet elk 
kuiltje. Ook achter welke auto er een poes kan oversteken. 
 

Die lange weg zo vertrouwd en halverwege op die splitsing tegenover het café staat mijn baken !!mijn baken !!mijn baken !!mijn baken !! 
De Goede Raad De Goede Raad De Goede Raad De Goede Raad kerk met het plein...kerk met het plein...kerk met het plein...kerk met het plein... en bijna iedere dag kijk ik: hoe is het met de toren,  de wijzers,  
hoe staan de klokken. 
Het beeld dat me aankijkt en als ik alles in m;ij opgenomen heb, fiets ik verder... gerustgesteld!  
 

      Of de kerk zeggen wil... 
        ik ben er nog steeds ! 
                                      G.A. Timmer, parochiaan. 

 

'Het leven van Maria van Nazareth''Het leven van Maria van Nazareth''Het leven van Maria van Nazareth''Het leven van Maria van Nazareth'    
 

Zondag 25 mei 2008 om 14:00 uur werd er wederom een 

fantastisch mooie film vertoond in de Jozefzaal. 

Reeds eerder konden wij genieten van de film "Bernadette  
van Lourdes"  en déze zondagmiddag werden wij getrakteerd 
op de film getiteld 'Maria van Nazareth'.  

  
Het leven van Jezus tot z'n verrijzenis en hoe belangrijk de rol van Maria was. 
De geboorte en het volgen van jezus' leven, hoe ook zij leed tijdens zijn 
lijdensweg, zoals iedere moeder, maar toch zijn eigen leven liet leven... 
Een prachtige film ! 
             G.A. Timmer, parochiaan. 
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AKTIVITEITEN   BINNEN   DE  GOEDE RAAD 
 

Juli  2008 

wo. 02 09.00 uur   Zaai & Maai-ploeg in actie, Kerkhof 
  10.00 uur   Koffie na de viering,  Jozefzaal  
do. 03 18.00 uur   Wandelclub 'de Zwervers',  Goede Raadzaal 
za. 05 10.00 uur   Ouderenviering  Jozefzaal 
zo. 06 11.00 uur  Koffie na de viering  Jozefzaal 
ma. 07 09.00 uur   Zaai & Maai-ploeg in actie, Kerkhof 
wo. 09 09.00 uur   Zaai & Maai-ploeg in actie Kerkhof 
   10.00 uur   Koffie na de viering,  Jozefzaal 
do. 10 08.30 uur   Wandelclub 'de Zwervers',  Goede Raadzaal 
ma. 14 09.00 uur   Zaai & Maai-ploeg in actie Kerkhof 
wo. 16 09.00 uur   Zaai & Maai-ploeg in actie Kerkhof 
   10.00 uur   Koffie na de viering,  Jozefzaal 
do. 17 18.00 uur   Wandelclub 'de Zwervers',  Goede Raadzaal 
zo. 20 11.00 uur Koffie na de viering Jozefzaal 
ma. 21 09.00 uur   Zaai & Maai-ploeg in actie, Kerkhof 
wo. 23 09.00 uur   Zaai & Maai-ploeg in actie Kerkhof 
   10.00 uur   Koffie na de viering,  Jozefzaal 
do. 24   08.30 uur Wandelclub 'de Zwervers' G. Raadzaal 
za.  26 09.00 uur   Oud papier Lourdesactie  Kerkplein 
ma. 28 09.00 uur   Zaai & Maai-ploeg in actie Kerkhof 
wo 30 09.00 uur   Zaai & Maai-ploeg in actie Kerkhof 

  10.00 uur   Koffie na de viering  Jozefzaal 

In Augustus start pastor Tol weer met zijn Bijbelgroep! 

� � 
 

 UITVAARTBEGELEIDING 

JJAANN  VVAANN  EEEERRDDEENN  

AFSCHEIDSCENTRUM 
Plesmanweg 400, 

1945 WV  Beverwijk 

WAAR AFSCHEIDNEMEN ECHT MOGELIJK IS 

Tel.: 0251-254135 DAG EN NACHT BEREIKBAAR 
Erkend lid van de NUVU 
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BEREIKBAARHEID BEREIKBAARHEID BEREIKBAARHEID BEREIKBAARHEID 

PAROCHIECENTRUMPAROCHIECENTRUMPAROCHIECENTRUMPAROCHIECENTRUM 

TIJDENS DE VAKANTIEPERIODETIJDENS DE VAKANTIEPERIODETIJDENS DE VAKANTIEPERIODETIJDENS DE VAKANTIEPERIODE 

 

In de maanden juli en augustus zal er in het parochiecentrum  

minder frequent een gastvrouw aanwezig zijn. 

Normaal zijn we daar van 09.00 uur tot 12.00 uur, maar ook wij 

gaan  om de beurt met vakantie!! 

We hopen dat u hier begrip voor heeft.                                   

Bij afwezigheid van een gastvrouw staat het 
antwoordapparaat ingeschakeld en kunt u ons 
altijd bereiken als het om pastorale zaken gaat, 
bijvoorbeeld voor het opgeven van intenties, 
afspraken maken voor een doop of huwelijk. 

Spreek uw boodschap, naam en telefoonnummer 
in en wij zullen u zo spoedig mogelijk terugbellen 
voor het maken van een afspraak. 

Ook wordt de brievenbus regelmatig geleegd. 
 

 

WIJ WENSEN U ALLEN GOEDE ZOMERMAANDEN !      
 
                    

   

Technisch  Advies 

& 

Installatiebureau    

WWWWiefferiiefferiiefferiiefferingngngng 

 

Loodgietersbedrijf 

UUWW  IINNSSTTAALLLLAATTIIEE  &&  DDAAKKSSPPEECCIIAALLIISSTT  

BBIIJJ  UUIITTSSTTEEKK,,  VVOOOORR  EELLKKEE  KKLLUUSS!!    

Een vertrouwd adres  

wanneer het gaat om Service & Garantie 

℡  023-533 50 40   
 06-23711791  /  06-10607407 

 Fax: 023-844 28 23    

Email: info@wieffering.com 
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Niet eindeloos wachtenNiet eindeloos wachtenNiet eindeloos wachtenNiet eindeloos wachten......... 

 

        k heb gehoord dat velen van julliek heb gehoord dat velen van julliek heb gehoord dat velen van julliek heb gehoord dat velen van jullie    
op een wonder zitten te wachten,op een wonder zitten te wachten,op een wonder zitten te wachten,op een wonder zitten te wachten,    
een wonder dat ik, God, de wereld zal redden.een wonder dat ik, God, de wereld zal redden.een wonder dat ik, God, de wereld zal redden.een wonder dat ik, God, de wereld zal redden.    
        
Maar zal ik redden zonder jullie handen?Maar zal ik redden zonder jullie handen?Maar zal ik redden zonder jullie handen?Maar zal ik redden zonder jullie handen?    
Hoe zal ik kunnen recht Hoe zal ik kunnen recht Hoe zal ik kunnen recht Hoe zal ik kunnen recht spreken zonder jullie stem?spreken zonder jullie stem?spreken zonder jullie stem?spreken zonder jullie stem?    
Hoe zal ik liefhebben zonder jullie hart?Hoe zal ik liefhebben zonder jullie hart?Hoe zal ik liefhebben zonder jullie hart?Hoe zal ik liefhebben zonder jullie hart?    
        
Vanaf de zevende dag heb ik alles uit mijn handen gegeven,Vanaf de zevende dag heb ik alles uit mijn handen gegeven,Vanaf de zevende dag heb ik alles uit mijn handen gegeven,Vanaf de zevende dag heb ik alles uit mijn handen gegeven,    
heel mijn schepping en heel mijn wondermacht.heel mijn schepping en heel mijn wondermacht.heel mijn schepping en heel mijn wondermacht.heel mijn schepping en heel mijn wondermacht.    
Niet jullie, maar Niet jullie, maar Niet jullie, maar Niet jullie, maar     IK IK IK IK     wacht nu op een wonder.wacht nu op een wonder.wacht nu op een wonder.wacht nu op een wonder.    
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