
Indien u deze mededelingen per mail wilt ontvangen kunt u zich hiervoor aanmelden via het 
mailadres: petrusenpauluskerk@live.nl, graag onder vermelding van uw naam en adres. 

 
Internet: www.rkgroenehart.nl 

 

  

Datum: 12 Nov.  2016.                                                                                              Nr: 297. 

Vieringen 

Zondag 13 nov, morgen om 10 uur is er weer die prachtige peuterviering, komt u ook? 

Woensdag 16 nov om 9.00 uur viering van woord en communie 

Zondag 20 nov om 11.15 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij, en kinderkerk. 

Woensdag 23 nov om 9.00 uur eucharistieviering. 

Agenda: 

Zondag 13 nov, morgen, om 19.30 uur is de jongerengroep van de Clara in ons Achterom 

Dinsdag 15 nov om 9.00 uur is de pastoraatgroep in de achterkamer van de pastorie. 

Vrijdag 18 nov om 19.39 uur is Rock Solid in het Achterom samen met de vormelingen. 

Maandag 22 nov om 20.00 uur 1
e
 voorbereidingsavond voor de ouders van dopelingen, de  

                                                                                          doopviering is op zondag 11 dec.                                                                                                                                     

Mededelingen   
Let op, de viering van zondagmorgen 9.15 uur was verzet naar zaterdagavond, vanwege 

vormsel, de volgende is op zondag a.s. om 11.15 uur. We slaan 9.15 uur dus over. 

Christus Koning: tevens einde van het kerkelijk jaar. 
Op zondag 20 november viert de katholieke kerk het hoogfeest van Christus Koning van het 

heelal. Sinds 1969 is dit de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Is de viering van het feest 

recent, het idee van het koningschap van Christus is al heel oud. In de bijbel zelf wordt Hij al 

verschillende malen 'koning' genoemd. Maar hierbij moet Jezus niet gezien worden als een 

wereldse machthebber die zetelt op een gouden troon en bevelen geeft aan onderdanen. Déze 

koning is een herder met maar één zorg: er zijn voor Zijn mensen en vooral voor de minsten. 

Het feest van Christus Koning verwijst naar het Rijk waarin juist de armen en kleinen gezien 

zullen zijn; naar het eeuwig leven. 

Aan u o koning der eeuwen. Kent u het lied nog, zing dan mee volgende week. 

Oudere katholieken zullen het nog wel kennen. Het lied 'Aan U, o Koning der eeuwen'. In de 

tijd van het Rijke Roomse Leven was het een soort strijdlied, waarin Christus wordt bezongen 

als de koning van het heelal. Het werd gezongen bij grote kerkelijke plechtigheden en op het 

feest van Christus Koning.  

Kerkelijk jaar 
Het liturgische kerkelijk jaar is een reeks van liturgische feesten en vieringen die over de 

kringloop van een jaar verspreid zijn en elk jaar terugkomen. Het kerkelijk jaar begint op de 

eerste zondag van de advent en eindigt op het feest van Christus Koning. Het is een cyclus 

van 3 jaar, A-B-C jaar. Nu eindigt het C-jaar en op de 1
e
 adventszondag begint het A-jaar. 

 

Onze federatie gaat met de tijd mee. Nieuwe website, zie onderaan dit blad. 
Als gevolg daarvan is het mail-adres van onze federatie gewijzigd: nu: info@rkgroenehart.nl 
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