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                        VIERINGEN                    AANVANG: 10.00 UUR 

DATUM             VOORGANGER                              KOOR             LOKATIE 
Zo.   08 juni   Pastor Stuifbergen (Pinksteren)    SOUND OF LIFE  kerk   

Wo.  11 juni   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 

Zo.    15 juni   Pastor Tol        CANTORIJ   kerk   

Wo.  18 juni   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 

Zo.    22 juni   I. Verkerk       samenzang   kerk 

Wo.  25 juni   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 

Zo.    29 juni   Pastor van der Linden      CANTORIJ   kerk 

Wo.  02 juli   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 

Zo.    06 juli   Pastor Tol       samenzang   kerk 

Wo.  09 juli   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 

Zo.   13 juli   Pastor Stuifbergen      samenzang   kerk   

Wo.  16 juli   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 

Zo.    20 juli   I. Verkerk       samenzang   kerk 

Wo.  23 juli   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 

Zo.    27 juli   Pastor van der Linden      samenzang   kerk 

Wo.  30 juli   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 

Zo.    03 aug.   Pastor Tol       samenzang   kerk 

Wo.  06 aug.   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 

Zo.    10 aug.   I. Verkerk       samenzang   kerk 

Wo.  13 aug.   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 

Vr.    15 aug.   I. Verkerk (Maria ten Hemelopneming) samenzang   kerk 

Zo.    17 aug.   Pastor Paul Jacobs      samenzang   kerk 

Wo.  20 aug.   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 

Zo.    24 aug.   I. Verkerk       samenzang   kerk 

Wo.  27 aug.   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 

Zo.   31 aug.   Pastor van der Linden      samenzang   kerk 

Wo.  03 sept.   Parochiaan       samenzang   Mariakamer 

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

   

Communie aan huis: Gerard de Reus tel.  0251-210165 

 

AGENDA: 

di.   10 juni   13.30 uur     Kerkschoonmaak 

zo.   15 juni   11.00 uur     Felicitatie Pastor Tol  ( 57  jaar priester )  

za.   21 juni   14.00 uur     Viering van de orde van St.  George 

za.   21 juni  11.00 uur – 16.00 uur   Open tuinen  

zo.   22 juni  11.00 uur – 16.00 uur   Open tuinen 

di.    08 juli  10.00 uur -  17.00 uur   Dagje Amsterdam met Paul Frankhuizen 

di.   12 aug.   13.30 uur     Kerkschoonmaak 

vr.    15 aug.      11.00 uur     processie met bloemenhulde naar de grot na de viering 

wo.  27 aug.   19.30 uur     Bijeenkomst van de Bijbelgroep o.l.v. P.J.Frankhuizen 
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KERKENTOCHT door AMSTERDAM dinsdag 8 juli 

Voor geïnteresseerden met goede wandelschoenen staat een kerkenpad op stapel o.l.v. Paul Frankhuizen.  

Het is de bedoeling om de Papagaai, het Begijnenhof en de Kruitberg met een bezoek te vereren. 

Woensdagavond 14 mei (19.30 uur) j.l. werd in het parochiecentrum een informatieavond gehouden. 

De kosten die deze  tocht met zich meebrengt bedragen  € 7,50  (exclusief de treinreis en de lunch). 

Voor deelname aan de tocht kunt u zich telefonisch opgeven bij het Parochie Centrum 0251-223608, 

of via een lijst achter in de kerk.  Paul Frankhuizen en Bets van Rookhuizen. 

 

TERUGBLIK 

Vivace, het gemengde koor uit Pijnacker, zong in onze kerk de mis n.a.v. hun 20-jarig bestaan.  

En dat deden ze voortreffelijk! Dank daarvoor. Wij wensen ze nog vele jaren toe. 

Wij zijn een beetje verwend want we hadden nog een prachtig koor in onze kerk en wel op het hoogfeest van Pasen: 

het Hermitagekoor uit Zaandam. 

Zij zongen Slavisch-Byzanthijnse liederen en zij droegen bij om van Pasen een feest te maken. 

Sound of Life: ook over hen kunnen wij de loftrompet afsteken. Zij gaan een beetje bij onze kerk horen!   

Ik ben altijd blij als ik ze op het altaar zie staan, met hun eigen koorklank en de piano als begeleiding.  

Dit keer brachten ze ook enige Engelstalige songs ten gehore. Prachtig!    Berti de Goede. 
 
Voor VRIJWILLIGERS  door VRIJWILLIGERS 

Sinds 1 dec. 2013, bleek dat om bezuinigings redenen het parochie- 

bestuur St. Eloy de waterleiding naar de kerk en naar het kerkhof  

had afgesloten. Gemaakte afspraken werden helaas door het Eloy 

bestuur niet nagekomen waardoor de nabestaanden de graven van hun 

overledene niet goed konden verzorgen en ook de bloemen geen water 

konden geven. Het is de vrijwilligers van de Goede Raad gelukt dit 

probleem op te lossen.  
Veel werk moet er nog worden verzet en mocht u vrijwilligerswerk 

willen gaan doen dan bent u bij ons van harte welkom. 
 

 

Verwondering. 

Verwondering in het leven. 

Kan steun en vertrouwen geven. 

Kijk met verwondering om je heen. 

Leven betekent, niet” alleen”. 
 

       Leert de schepping eren. 

      Het leven gaan waarderen. 

      Geloven wat men ziet en mint. 

      Kijk naar de schepping, als kind. 
 

     Dingen zien, die nog niet bestaan. 

     Om het leven binnen te gaan. 

     Zo de schepping te laten boeien. 

     En de innerlijke mens doet groeien.  

Zoek in de schepping de kracht. 

Ga mee, in die wonderlijke nacht. 

Zie de sterrenhemel hoog boven. 

In die scheppende kracht geloven. 
 

 

 

 

 

Moge die kracht ieder omwoelen. 

Geloven ziet men niet, wel voelen. 

Kijk er naar, geloof in wat je ziet. 

Maar vergeet de verwondering niet. 

 

 

 
 Gerard de Reus. 

VAKANTIEWENS 

De vakantieperiode breekt weer aan, voor velen een uitgelezen moment van bijtanken.  

Geniet van deze mooie periode en wij wensen u allen veel plezier en behouden terugkomst.  

Mocht u niet op vakantie gaan dan ook goede zomermaanden gewenst.  

Onze Vrijwillige Brigade en het Kerkbestuur Onze Lieve Vrouw van Goede Raad  

                                                                                        wensen u allen een fijne vakantie! 


