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Vieringen 

Zaterdag 15 juli, om 19.00 uur, viering van woord en communie, m.m.v. de Cantorij. 

Agenda: 

Dinsdag 11 juli, bijeenkomst parochievoorgangers met de pastor, vindt plaats op locatie. 

Mededelingen 

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

werd 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. Op zondag    

3 sept, is er weer koffie zoals vanouds na de viering van 9.15. 

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. 

De eerstvolgende woensdagmorgenviering is op 30 aug, om 9.00 uur.  

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

open voor bezichtiging  van 13.30 uur tot 16.00 uur. De laatste middag is op zaterdag 2 sept. 

 

Secretariaat gesloten wegens vakantie. Week 31 en 32,  dat is dinsdag 1 Aug 

en woensdag 2 Aug, en dinsdag 8 Aug en woensdag 9 Aug.                                 
In deze 2 weken is het secretariaat echt onbemand/onbevrouwd en dus voor alles gesloten. De 

dames gaan de bloemetjes buiten zetten, daar zijn ze ook aan toe. Het hele jaar zijn ze bereid 

ons te helpen en natuurlijk gunnen we ze deze 2 weken ook echte rust. Dus moet u wat af 

laten lezen of andere dringende zaken met hen te regelen hebben, zorg dan dat u dat voor die 

tijd doet. Want dicht is dicht. Wanneer er een nieuwsbrief verschijnt, zal ik dit er op laten 

staan, zodat u het vast niet vergeet, en wij wensen hun een goede en mooie vakantie toe. 
 

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, en ons mailadres staat bovenaan in deze brief, voor als u wat te melden heeft. 

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

 

Het was een geslaagd patroonsfeest, 2 Juli, daarvan was ieder overtuigd, ondanks dat we de 

buitenviering moesten afblazen vanwege het te onzekere weer en lage temp. In de kerk deed 

iedereen zijn best, een mooie opkomst en Petrus en Paulus keken tevreden op ons neer. 

De koffie met een lekker gebakje, de drank, de spelletjes en het eten (voortreffelijk klaar 

gemaakt door Jan en Nel) maakten dat het gesprek met elkaar prima verliep. En daar was het 

ons juist om te doen, gezellig met elkaar bezig zijn. Veel dank aan alle werkers en helpers.  
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