
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: 21 Mei 2017.                                                                                              Nr: 320. 

 

Vieringen 

Woensdag 24 mei om 8.45 uur rozenhoedje, en daarna om 9.00 uur  de viering. 

Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag,  geen viering in onze kerk. 

Zondag 28 mei om 11.15 uur is de 1
e
 communieviering, m.m.v. gelegenheidskoor. 

                         Om 19.00 uur Marialof, ook m.m.v. gelegenheidskoor. 

Maandag 29 mei  om 19.00 uur pinksternoveen, daarna koffie drinken in het Achterom.  

Agenda: 

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. 

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. 

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

 

Mededelingen  
Zondag 28 mei, 1

e
 communie van een aantal kinderen in onze gemeenschap. 

Met de eerste communie nemen christenen voor het eerst aan het sacrament van de 

eucharistie. Doorgaans zijn ze dan 6-8 jaar, maar strikt genomen staat er geen leeftijd op deze 

eerste deelname aan dit sacrament.  

Het woord 'eucharistie' is een Grieks woord dat dankzegging betekent en herinnert aan de taal 

die de eerste christenen spraken en waarin ook het Nieuwe Testament geschreven is.  

De eucharistie gedenkt het laatste avondmaal dat Jezus had, korte tijd voor zijn kruisdood.  

 

Hemelvaartsdag. 

Op de veertigste dag van de Verrijzenis van Jezus vindt de viering van Hemelvaartsdag plaats. 

Hiermee wordt herdacht dat Christus is opgevaren naar de Hemel en zijn plaats heeft 

ingenomen naast God. Volgens de oude bronnen vind de feestdag al zijn oorsprong bij de 

eerste apostelen, maar in de loop der eeuwen zijn er nog aardig wat tradities toegevoegd aan  

 

De Hemelvaart van Jezus maakt onder andere onderdeel uit van het evangelie van Marcus. 

Nadat Jezus zijn Verrijzenis bekend had gemaakt aan zijn apostelen ‘werd  Jezus in de hemel 

opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God’ (Marcus 16:19). Vervolgens 

verspreidden zijn discipelen het nieuws en ‘De Heer hielp hen daarbij en zette hun 

verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen’. (Marcus 16:20). 

 

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. 
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