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Vieringen 
Woensdag 30 aug, om 9.00 uur, viering van woord en communie. 

Zondag 3 sept, om 9.15 uur, eucharistieviering,  m.m.v. de Cantorij. 

Agenda: 

Zondag 27 Aug om 19.30 uur, zijn de Clara-jongeren bijeen in het Achterom 

Dinsdag 29 aug om 19.30 uur bijeenkomst van de vormselwerkgroep in het Achterom. 

Woensdag 30 aug om 18.30 uur is de projectgroep van het Anker in het Achterom. 

Donderdag 31 aug kunt u weer reikhalzend uitzien naar het nieuwe nummer Samenstromen.  

Mededelingen 
Volgende week zondag, 3 sept. is er na de viering van 9.15 uur weer koffie drinken in het 

Achterom. De vakantie zit er op, de koffiedames zijn weer bereid om ons te voorzien van een 

bakkie. Maak er gebruik van het is goed om elkaar te ontmoeten voor de  broodnodige sociale 

controle en sterke verhalen vertellen na deze 2 maanden zonder koffie. 

 

Volgende week de laatste week van de kerk openstelling. Gedurende 2 maanden hebben 

vrijwilligers de mogelijkheid geboden om gedurende de middag de kerk te bezichtigen. We 

zijn deze mensen veel dank verschuldigd dat zij, ondanks heel weinig mensen die geweest 

zijn, toch er steeds waren. Het evalueren zal uitwijzen of, en zo ja, hoe verder te gaan. 

 

Vrijwilligerswerk in de kerk  
In de kerk zijn vele vrijwilligers actief, op zeer uiteenlopende terreinen. Vrijwilligers dragen 

de kerk in de gemeenschap: maken de kerk zichtbaar, vindbaar en herkenbaar in onze dorpen. 

Ze werken pro Deo, letterlijk vertaald is dat ‘voor God’, zonder er geld voor te krijgen. Zo 

helpen ze mee de liefde van God in Aarlanderveen, Ter Aar en Korteraar gestalte te geven. 

Vrijwilligers zijn onmisbaar en onbetaalbaar 

In de Petrus en Pauluslocatie zijn wel meer dan 200 kerkleden actief als vrijwilliger. Af en toe 

een uurtje of elke week een dagdeel. Ze doen het werk graag als koster, lector, voorganger, ze 

leiden de kindernevendienst, werkgroepen bij dopen, vormsel, het P&P feest, beheren het 

kerkgebouw, zorgen voor het geld. Ze besturen, als BCP en PG,  maken schoon, zingen in het 

kerkkoor of maken de mededelingen voor het kerkblad en de website. Rondom de kerk is de 

groengroep altijd in de weer, in de kerk de bloemengroep, koffiedames zorgen voor de nodige 

koffie, het secretariaat is 2 ochtenden bereikbaar, dan zijn de dames druk bezig, als er 

overledenen te betreuren zijn zorgen de dragers van Barbara voor de laatste reis door het 

leven. En we vergeten er vast nog wel een paar. Vrijwilligers: ze zijn onbetaalbaar!  

Misschien heeft u in de afgelopen vakantietijd in alle rust eens na kunnen: zou dit iets voor 

mij zijn? We moeten aan de toekomst blijven denken, mensen worden ouder, vallen weg of 

stoppen er mee, maar zonder vrijwilligers is er over jaren geen kerk meer te behouden en te 

bedienen. Willen we dat? Nee toch?  En echt, meestal geeft het ook nog veel voldoening. 

                                                                                              Jan. 
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