
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: 18 Juni.  2017.                                                                                              Nr: 324. 

Vieringen 

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

Woensdag 21 juni om 9.00 uur eucharistieviering. 

Zaterdag 24 juni om 19.00 uur viering van woord en communie, m.m.v. de Cantorij. 

Agenda: 

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

Dinsdag 20 juni om 9.00 uur is de PG in conclaaf bijeen in de achterkamer op de pastorie. 

Mededelingen  
We wensen de ouders van de dopelingen veel vreugde toe dat zij kinderen van God zijn 

geworden, maar ook onze kerkgemeenschap is daar heel vereerd mee. We nemen hen op in 

onze gemeenschap in de hoop dat zij voorspoedig mogen groeien. 

 

Zondag 2 juli 2017. Het gaat weer gebeuren, wij vieren in een  feestelijke buitenviering 

van de eucharistie dat de H.H. Petrus en Paulus onze patroonheiligen zijn. Ieder jaar is het 

weer spannend of de weergoden ons gunstig gezind zijn. Want wij laten natuurlijk graag aan 

de voorbij fietsende mensen, de zingende vogels en de naast ons wonende buren horen en zien 

wat we als kerk in huis hebben. 2 geweldige koren, de Cantorij en Lords Voice zetten hun 

beste kelen open en pastor Bosma, goed zichtbaar voor iedereen, brengt ons in hogere sferen. 

En dan na de viering zetten we het feest voort achter de kerk met van alles en nog wat, 

daarover volgende week meer. Nu is het zaak de u op de kalender of tegenwoordig op die 

telefoondingen de datum vast invult. En iedereen is van harte welkom. 

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.        

 

U krijgt deze nieuwsbrief al een aantal weken op zaterdagmorgen, daar was naar gevraagd om 

de vieringen van het weekend al voorbij waren toen u hem op woensdag kreeg. Onze zeer 

gewaardeerde secretaressen Ria en Anja waren bereid om dit voor u te doen. Veel dank 

daarvoor. De brief die u nu op zaterdagavond of zondagmorgen uitgereikt krijgt dat is 

natuurlijk dezelfde, ik neem aan dat u dat begrijpt.  

 

Voor de mensen die het op zaterdag lezen nog even een geheugensteuntje, want u wist het 

natuurlijk al lang, maar vanavond is het AMeeZING Songfestival Concert                     

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 de kerk neem ik aan. 

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

haar 40-jarig jubileum.   

         

Mededelingen 
 

Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:houdijk8@tiscali.nl 

 
Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen 

Tel. 0172 571323  
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