
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: 11 Juni.  2017.                                                                                              Nr: 323. 

Vieringen 

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

Woensdag 14 juni om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Zondag 18 juni, om 11.15 uur eucharistieviering, m.m.v. de Cantorij. 

Agenda: 

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. 

Vrijdag 16 juni om 18.45 uur is Rock Solid in het Achterom te vinden. 

                          om 19.00 uur generale repetitie Lords Voice in de kerk 

zaterdag 17 juni om 10.00 uur besturendag in het Achterom 

                           om 19.30 uur songfestival concert in de kerk door Lords Voice. 

Zondag 18 juni om 13.00 uur worden Kayleigh de Jong en Babette Oldenbroek gedoopt.  

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 !! 

Zondag 2 juli vieren we ons patroonsfeest. Zie blz 7 in het blad samenstromen van Juni. 

Let op 
Het secretariaat van onze kerklocatie heeft een nieuw  mailadres. Omdat nog niet alles is 

omgezet kan het zijn dat de nieuwsbrief bij u in Spam wordt opgeslagen. Het nieuwe 

mailadres is: aarlanderveen@rkgroenehart.nl        Zie ook onderaan deze nieuwsbrief. 

 

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. 

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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