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Datum: 11 Mrt.  2017.                                                                                              Nr: 311. 

 

Vieringen 

Zondag 12 maart om 10.00 uur zijn alle peuters welkom in de peuterviering. 

Maandag 13 mrt, 10.30 uur uitvaart en begrafenis Rob van Tol, m.m.v. de Cantorij. 

Woensdag 15 mrt om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Zondag 19 mrt. om 9.15 uur eucharistieviering, presentatie. 1
e
 communiecanten 

                                        en kinderkerk, m.m.v. de Cantorij. 

Woensdag 22 mrt om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Agenda: 

Zondag 12 mrt om 20.00 uur bijeenkomst van de jongerengroep in het Achterom. 

Dinsdag 14 mrt om 20.00 uur 1
e
 voorbereidingsavond van de doopviering  op 9 April. 

Dond. 16 mrt. 0m 20.00 uur vormseloverleg in de achterkamer op de pastorie. 

Vrijdag 17 mrt. om 19.00 uur silhouetten 1
e
 communie ophangen in de kerk.          

 

Mededelingen  
 

Kinderkerk 

Op zondag 19 maart is het weer kinderkerk. Ook is het de presentatieviering van de 

communicanten. We gaan deze keer een verhaal lezen over een put. Ook gaan we het hebben 

over WATER.  

Waar denk je allemaal aan bij het woord water?  

Alle kinderen vanaf 4 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom. We zien jullie graag zondag 

19 maart om 09:15 uur in de kerk in Aarlanderveen.  

We zullen ervoor zorgen dat er 19 maart alvast Palmpasen stokken aanwezig zijn, zodat je er 

alvast één mee kunt nemen om thuis te versieren. Palmpasen is dit jaar op zondag 9 april.  

 

Iedere woensdagmiddag is de H. Adrianus in Langeraar open van 12.00 uur tot uur 13.00 uur 

voor stilte en aanbidding van het H. Sacrament. 

De meditatieflyers worden ieder weekend uitgereikt bij de uitgang van de kerk. 

 

In de parochiefederatie wordt de Stille Omgang  georganiseerd vanuit Langeraar en 

Leimuiden. De Stille Omgang is op 18 maart. Voor aanmelding kan men bellen met de heer 

Leo van Veen. Zie Samenstromen. 

 

Alles voor en over de vastenactie staat aan de andere kant, dus z.o.z. 

 

 

         

Mededelingen 
 

Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:houdijk8@tiscali.nl 

 
Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen 

Tel. 0172 571323  
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Vastenactie voor jeugd en jongeren in San Salvador 
 

U kunt nog steeds het indrukwekkende filmpje over het Vastenactieproject op de website 

www.vastenactie.nl  bekijken; klik daarvoor op alles over het project en bekijk dan de 

Parochiefilm Vastenactie.  Dit maakt vast en zeker meer indruk dan onze verhaaltjes. 

Naast de uitnodiging voor de klaverjasavond op di. 28 maart (zie elders op deze pagina), 

willen we u graag ook nog wijzen op nog twee activiteiten: 

 

 Volgende week zondag na de viering van 9:15 uur kunt u weer prachtige viooltjes 

aanschaffen welke tot ver in de zomer zullen bloeien. Deze viooltjes zijn zoals elk jaar gratis 

aangeboden door een plaatselijke kweker. We  verkopen ze in de hal van ’t Achterom. Zorgt u 

voor een gevulde portemonnee? Wanneer u niet aanwezig kunt zijn, is het mogelijk om ze 

vooraf te reserveren bij Betty:  604673, of bij Agatha: 604764. 

 

 Iedereen is trouwens van harte welkom om aan te schuiven bij de Solidariteitsmaaltijd 

(deels met Salvadoraanse recepten) op vrijdag 31 maart om 17:30 uur!! Ook hiervoor graag 

aanmelden via bovenstaande tel. nummers, of via de inschrijfformulieren in ’t Achterom of 

achter in de kerk. Neem dan de 3xB’s mee:  u weet wel  bord,  beker en bestek. Max. aantal is 

50, dus Vol is Vol!! 

                                                      MOV-diaconiewerkgroep Betty Staartjes en Agatha Keijzer 

 

 

 

Klaverjassen voor de vastenaktie. 
 

Op dinsdagavond 28 maart is er een gezellige klaverjasavond in ‘t Achterom.  

De opbrengst van deze avond komt geheel ten goede aan het Vastenaktieproject; “Eilanden 

van hoop in San Salvador”. Geweld verscheurt de samenleving in San Salvador. Met dit 

project willen wij meehelpen veilige plekken te creëren waar kinderen, jongeren en volwassen 

kunnen leren en spelen.   

Het inleggeld is € 6,00 (dat is inclusief een setje lootjes voor de loterij die na afloop wordt 

gehouden). 

Om 20.00 uur beginnen we met kaarten, maar om 19.30 uur is de koffie al klaar. 

 

Zoals in Aarlanderveen gebruikelijk is doen we vier rondes op z’n Rotterdams en het is 

“verplicht gaan”.  

De organisatie van deze avond is in handen van Sjaak Leliveld (06-25118163) en Agatha 

Keijzer (0172-604764). Graag willen wij weten op hoeveel mensen we ongeveer kunnen 

rekenen, dus bel ons even van te voren of mail naar sla52@kpnmail.nl  

Alle klaverjasliefhebbers zijn dus op deze avond van harte welkom in ‘t Achterom. 

 

 

Familiepaaskaarsen. Lijst om uw naam en bestelling in te vullen ligt achter 

in de kerk op een tafeltje. 

 

Ook staat iedere viering een kist klaar voor uw gaven voor de voedselbank. 

 


