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Internet: www.rkgroenehart.nl 

Datum: 24 Juni.  2017.                                                                                              Nr: 325. 

Vieringen 

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

Woensdag 28 juni om 9.00 uur eucharistieviering. 

Zondag 2 juli om 9.15 uur eucharistieviering, m.m.v. alle koren, patroonsfeest.  

Agenda: 

Donderdag 29 juni kunt u weer het dubbelnummer van Samenstromen 

Mededelingen 
Vanavond; KERKENNACHT. Komt u kijken bij onze medechristen bij de brug in Ter Aar? 
Het programma van deze avond voor onze kerk staat op de website. Maar hier volgt hij ook: 

19.00 uur: orgelspel door Huug Vis 

19.20 uur: workshop origami door Jannie van Schuylenburg 

19.40 uur: filmpje over waar onze kerk goed in is 

20.00 uur: orgelspel door Dick Verzaal 

20.20 uur: filmpje over waar onze kerk goed in is 

21.00 uur: preek van de leek omlijst door orgelspel van Lennard Esveld 

21.20 uur: workshop koffiecups door Jannie van Schuylenburg 

22.00 uur: Filmpje over waar onze kerk goed in is 

22.20 uur: uw vragen aan de voorzitter van de kerkenraad van deze PKN kerk 

23.00 uur: afsluiting kerkennacht 

Verder zijn er de hele avond twee gastvrouwen/heren die u een kop koffie of thee, of glas 

frisdrank aanbieden, die u te woord kunnen staan over vragen die u hebt. 

Ook is er een quiz met 10 vragen over de kerk die u kunt beantwoorden. Als u in de 

Hervormde Kerk de andere 10 vragen beantwoordt en de antwoorden in één van de kerken 

inlevert, maakt u kans op een prijs. Er hangen foto's van vroeger in de kerk, mooi om te zien. 

 

Zondag 2 juli 2017. Volgende week is het zover, wij vieren dan 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, koffie met wat lekkers, drank genoeg en Jan Veenswijk zorgt er weer voor dat we 

niet met een lege maag naar huis gaan, er is zelfs meer dan anders. Ook zijn er weer spellen 

om u uit te leven, maar laat het vooral een feest van ontmoeting en verbinding zijn. En kan het 

niet buiten, dan is alles aangepast binnen, want we moeten zuinig op de apparatuur zijn. 

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.        

         

Mededelingen 
 

Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:houdijk8@tiscali.nl 

 
Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen 

Tel. 0172 571323  
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