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Vieringen 

Woensdag 17 mei om 8.45 uur rozenhoedje, daarna viering van woord en communie. 

Zondag 21 mei, om 9.15 uur viering van woord en communie m.m.v. de Cantorij 

Woensdag 24 mei om 8.45 uur rozenhoedje, en 9.00 uur  eucharistieviering. 

Agenda: 

Maandag 15 mei, om 20.00 uur bijeenkomst werkgroep P&P op locatie. 

Dinsdag 16 mei om 19.30 uur zingt het gelegenheidskoor in de achterkamer. 

Woensdag 17 mei om 10.00 uur bijeenkomst van de BCP in het Achterom 

Vrijdag 19 mei om 19.45 uur is Rock Solid weer in 't Achterom aanwezig. 

Dinsdag 23 mei van 9.00 tot 12.00 uur is de Pastoraatsgroep in de achterkamer aanwezig. 

                     En om 19.30 uur is het gelegenheidskoor weer in de achterkamer. 

Op donderdag 25 mei; Hemelvaartsdag is er geen viering in onze kerk. 

Vrijdag 26 mei van 11.00 tot 15.00 uur is er in de kerk en in 't Achterom generale voor E.H.C. 

                                      en om 19.00 uur kerk versieren. 

Zondag 28 mei in de viering van 11.15 uur; Eerste Communie, m.m.v. gelegenheidskoor. 

                                             en om 19.00 uur is er Marialof. Ook m.m.v. gelegenheidskoor. 

Maandag 29 mei, om 19.30 uur; Pinksternoveen met aansluitend koffie in 't Achterom. 

Dinsdag 30 mei om 20.00 uur is de 1e voorbereidingsavond voor de doopviering van 18 juni. 

Mededelingen  
Op zondag 28 mei (in het laatste weekend van mei dus ) om 19.00 uur is er weer het Marialof 

in Aarlanderveen. Zoals altijd in de Petrus en Pauluskerk. Een halfuur met lezingen, muziek 

en stilte bij het allerheiligst sacrament. U bent allen van harte welkom. 

Maria. 

In ieder huis was vroeger wel een groot Mariabeeld aanwezig. Elf maanden van het jaar stond 

het meestal hoog boven op de kast. Het gouden kroontje raakte bijna de lage zoldering. 

Op de eerste mei werd het bestofte beeld zorgvuldig schoongemaakt en op een wat 

opvallender plaats in de keuken of woonkamer gezet.  

Meestal stond het op een laag kastje, tussen bierglazen en jampotten vol boterbloemen en 

madeliefjes. Deze bloemen werden door ons meestal geplukt langs de dijk en in het land. De 

bierglazen en jampotten waren meestal niet te zien onder de wolk van voorjaarsbloemen. 

Ik kan me niet herinneren dat we ooit gezongen hebben voor ons Mariabeeld. Wel knielden 

we 's avonds voor het kastje neer om het avondgebed te bidden. Op een harde mat, je kreeg 

rimpels in je knieën. Dat duurde nooit lang; 'Maria kijkt niet op de klok', zei mijn vader altijd. 

Maria-hoeve. 
Het geloof van vorige generaties was een zekerheid die niet vaak genoeg gevierd kon worden. 

De Mariaverering hing als een sluier over het leven van elke dag en soms zocht het zijn 

uitweg in een vrome ommegang. Nu staat Maria bij ons op een sokkel aan de muur. De vicaris 

van de bisschop heeft het 14 febr. 2011 persoonlijk  bij ons in huis gewijd. 
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