
 

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: 10 Sept.  2017.                                                                                              Nr: 331. 

Vieringen 
Zondag 10 sept om 11.15 uur, viering van woord en communie, m.m.v. de Cantorij. 

Woensdag 13 Sept, om 9.00 uur, viering van woord en communie. 

Zaterdag 16 sept om 19.00 uur, eucharistieviering, m.m.v. Lords Voice, tevens 

                                                     presentatie van de vormelingen. 

Agenda: 

Woensdag 13 sept om 20.00 uur jaarvergadering van Lords Voice in het Achterom. 

Donderdag 14 sept om 10.30 uur oecumenische viering, m.m.v. de Cantorij op de  

 nationale ziekendag, Zonnebloem afd Ter Aar-Langeraar in partycentrum in Ter Aar. 

Mededelingen 

Graag willen we u herinneren aan de feestelijke afsluiting van het Bedevaartseizoen 

binnenkort in Brielle. 

We zijn dankbaar dat vele pelgrims dit jaar de weg naar Brielle hebben gevonden om hun 

geloof te sterken. Op zaterdagmiddag 23 september willen we graag met elkaar nog eenmaal 

bijeen zijn in het Heiligdom van de Martelaren van Gorcum. Die middag is Arno Brok, 

commissaris van de Koning in Friesland, onze spreker. Daarna sluiten we af met vespers 

geleid door bisschop J. van den Hende. Er is volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 

We hopen dat u aanwezig zult zijn. Uw aanmelding is van harte welkom via 

f.wout@bisdomrotterdam.nl.  Héél graag tot ziens in Brielle! 

Met hartelijke groeten, Francis Wout, perschef en Frits Vermeulen, kanselier. 

Vredesweekcollecte 
In de week van 16 tot 24 sept worden collectes gehouden voor de vrede. Achter in de kerk 

zullen de bekende grote bussen voor dit doel neergezet worden. De opbrengst gaat naar de 

vredesbeweging Pax Christi. De wereld schreeuwt om vrede en daar is iedereen bij gebaat. 

Laten we de bussen niet zomaar voorbij lopen, want om de mensen die er mee bezig zijn is 

veel geld nodig. Maar we gaan ook bidden voor de vrede, met als thema: 

                                                               De kracht van verbeelding. 

Vredesviering. 
Viering zaterdagavond 23 september aanvang 19.00 uur in de H. Adrianus kerk te Langeraar. 

Voorganger: Ds. M. v. d. Zwaag de Haan 

Liturg: Christa van der Sman 

Verdere medewerking wordt verleend door leden van de werkgroep oecumene en de cantors. 

Na afloop gelegenheid om koffie te drinken en na te praten achter in de kerk. 
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