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Vieringen 

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

Woensdag 5 juli om 9.00 uur de laatste viering van woord en communie, het is vakantie.  

Zondag 9 juli om 11.15 uur, viering van woord en communie, m.m.v. de Cantorij. 

Agenda: 

Maandag 3 juli, om 20.00 uur bijeenkomst werkgroep P&P in de achterkamer. 

Mededelingen 
Morgen gaat het gebeuren voor diegene die deze brief vandaag krijgen, voor de anderen is het 

voorbij. Maar als we zelf een goede instelling hebben, en er van uit gaan dat dat het een feest 

mag zijn van ontmoeting en verbinding komt alles goed. Wij gaan er voor, u toch ook? 

 

Zaterdag 8 juli is de Nationale Bedevaart naar de Martelaren van Gorcum in Brielle.  

Vanuit onze federatie gaan we er met een bus heen. Gaat u ook mee? 

Meer informatie vindt u in Samenstromen.  Opgeven kan ook bij het centraal secretariaat in 

Langeraar. 

Kinderkerk: 
Op zondag 2 juli is er weer kinderkerk. Het is feest! We vieren de Petrus en Paulusdag. Het 

verhaal gaat over Petrus (de rots) Hij was een echte kei in het trouw volgen van Jezus. Ben jij 

ook een echte kei? Wij hebben er zin in! Graag tot ziens op zondag 2 juli om 9:15 uur.  

Vakantie. 
Zoals ieder jaar is zondag met het patroonsfeest, ook de laatste zondagmorgen dat er koffie 

wordt geschonken. De koffiedames hebben hun werk goed gedaan, iedere 3 weken vroeg uit 

de veren om koffie te zetten, dus gunnen we ze natuurlijk een prettige vakantie. 

Geen vieringen. 
Ook de doordeweekse viering op woensdagmorgen stopt, de voorgangers mogen het even wat 

rustiger aandoen en daar werken we in Aarlanderveen van harte aan mee zoals ieder jaar. 

Kerkopenstelling. 
Vanaf maandag 3 juli is gedurende 2 maanden, Juli en Aug. 6 middagen per week de kerk 

open voor bezichtiging. De kerk is open van 13.30 uur tot 16.00 uur. De laatste middag is op 

zaterdag 2 sept.  

 

Nu de vakantietijd aanbreekt zal er niet iedere week een nieuwsbrief zijn, ik ben er wel maar 

als er niets te melden of te vergaderen is heeft het weinig zin. De vieringen staan achter in 

samenstromen, zelfs dubbel, dus je kan er ook nog een blad van meenemen op vakantie. 

Iedereen veel plezier en een tijd om wat bij te komen, hier wordt wel op de winkel gepast.  
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