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

 
Internet: www.rkgroenehart.nl 

Datum: 28 Mei.  2017.                                                                                              Nr: 321. 

 

Vieringen 

Zondag 28 mei om 19.00 uur, morgen/vanavond dus, Marialof,  m.m.v. gelegenheidskoor. 

Maandag 29 mei  om 19.30 uur pinksternoveen, daarna koffie drinken in het Achterom.  

Woensdag 31 mei is er geen viering, wel om 8.45 uur rozenhoedje bidden. 

Zaterdag 3 juni om 19.00 uur viering van woord en communie m.m.v. de Cantorij. 

Agenda: 

Maandag 29 mei om 10.00 uur is Lord 's Voice in de achterkamer. 

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

Donderdag 1 juni, vanaf nu kunt u het blad samenstromen in uw bus verwachten. 

Vrijdag 2 juni om 18.45 uur is Rock Solid bij elkaar in het Achterom.  

Zaterdag 3 juni Vuurdoop. 

Dinsdag 6 juni om 20.00 uur is de 2e voorbereidingsavond voor de doopviering van 18 juni. 

Woensdag 7 juni om 19. 30 uur is er weer de schriftinstuif in Langeraar. 

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. 

 

Op 17 juni a.s viert Lord's Voice haar 40 jarig jubileum met een spectaculair 

 

                                             AMeeZING Songfestival Concert 
En u kunt daarbij zijn!! 

U wordt van harte uitgenodigd voor dit geweldig leuke (meezing)concert, waar wij keihard 

voor aan het repeteren zijn! 

Locatie: P en P kerk te Aarlanderveen.   Tijd: 17 juni 19.30 uur, kerk open om 19.00 uur 

Met de kaartverkoop steunen wij tevens 2 goede doelen: KWF, Alp d'Huzes en stichting 

EBOO in Kenia.               Kaarten € 7,50 zijn te koop bij: 

* Nico Hoogervorst, Noordeinde 41, Aarlanderveen, tel.nr. 0172-574205 of op di, woe en vr. 

van 10.00-20.00 uur .  

* Mien Visser, Stouthandelstraat 22, Ter Aar, tel. nr. 0172-604503, na 18.00 uur 's avonds.  

Wees er snel bij want vol = vol. 

In de pauze is er koffie/thee met zelfgebakken lekkers. 

Na afloop is er de mogelijkheid om , tegen een kleine vergoeding, te proosten met het koor op 

haar 40-jarig jubileum.  Wellicht wordt dit een heerlijke zonnige avond en kunnen we met u 

nog even napraten en proosten in de tuin! 

Wij hopen u te mogen ontmoeten op deze bijzondere avond in Aarlanderveen. 

 

Volgende week zaterdag 3 juni om 19.00 uur sluiting van de Pinksternoveen 

in Langeraar, waarna we elkaar gezellig bij kunnen praten met koffie. 

         

Mededelingen 
 

Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:houdijk8@tiscali.nl 

 
Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen 

Tel. 0172 571323  

 

 


