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Datum: 3 Juni.  2017.                                                                                              Nr: 322. 

Vieringen 

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

Woensdag 7 juni om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Zondag 11 juni om 9.15 uur viering van de eucharistie m.m.v. Lords Voice. 

Agenda: 

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. 

Donderdag 8 juni om 19.30 uur extra rep. Lords Voice in het Achterom. 

Zondag 11 juni om 19.30 uur bijeenkomst van de jongeren van de Clara in het Achterom. 

Maandag 12 juni om 20.00 uur bijeenkomst van de P&P-werkgroep op locatie 

Dinsdag 13 juni om 19.00 uur info-avond voor de nieuwe vormelingen in het Achterom. 

Mededelingen  
Kinderkerk: 

Op zondag 11 juni is er weer kinderkerk. We gaan praten en lezen over “Het feest van de 

Drievuldigheid”. Wat is de Drievuldigheid? Waarom maken we een kruisteken? En we maken 

een mooie knutsel. 7 Wij hebben er zin in! Graag tot ziens op zondag 11 juni om 9:15 uur 

tijdens de viering in de Petrus & Pauluskerk in Aarlanderveen !! 

 

Pinksteractie/ week ned. missionarissen. vanavond in de viering is er een collecte voor de 

nederlandse missionarissen. De collecte onder de viering is daarvoor in zijn geheel bestemd, 

dus is er geen deurcollecte. Mocht u wat over willen maken voor dit doel, dat kan ook op 

IBAN NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v.  week nederlandse missionaris, Den Haag.  

 

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. 

         

Mededelingen 
 

Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:houdijk8@tiscali.nl 

 
Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen 

Tel. 0172 571323  
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Een groet van de mensen die de Pinksternoveen in het Groene Hart hebben gehouden als 

voorbereiding op het feest van Pinksteren. 

 

 

De Geest verbindt; rond dit thema werd dit jaar de Pinksternoveen gehouden.  

Een noveen waarin we op zoek zijn gegaan naar een antwoord op de grote verdeeldheid in 

onze samenleving en naar wegen die mensen met God en met elkaar  kunnen verbinden.  

We hebben dit thema gestalte proberen te geven aan de hand van ‘de vrucht van de Geest’  

zoals Paulus beschrijft in zijn brief aan de Galaten. 

 

‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en 

goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’ 

 

Paulus had nog veel meer mooie eigenschappen kunnen noemen als vrucht van de Geest. Hij 

noemt juist deze omdat zij relaties ten goede komen en onmisbaar zijn voor een hechte 

gemeenschap. 

Zij zijn als schakels die eenmaal met elkaar verbonden  één geheel vormen.  

 

Paulus had het ook met één woord kunnen zeggen: liefde! De vrucht van de Geest is liefde! 

Liefde die zich uit in de vele eigenschappen waaraan we de Geest van Christus in ons leven 

kunnen herkennen. Liefde die zijn oorsprong vindt in de allesomvattende liefde van Christus. 

Liefde die mensen samenbrengt, die verschillen overbrugt, die je de weg wijst naar een 

dienstbaar en vruchtbaar leven.  

Wij wensen van harte dat ook in u, in ons, die vrucht mag groeien en we ervan kunnen 

uitdelen aan alle mensen met wie wij samenleven. 

 

Werkgroep Pinksternoveen het Groene Hart 


