
 

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: 24 Sept.  2017.                                                                                              Nr: 333. 

Vieringen 
Woensdag 27 sept. om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Zondag 1okt is er geen viering vanwege federatiezondag. 

Woensdag 4 okt om 8.45 uur rozenhoedje, daarna viering v. woord en communie. 

Zaterdag 7 okt. om 19.00 uur, viering van woord en communie, m.m.v. de Cantorij. 

Agenda: 

Zondag 24 sept. om 14.00 uur BBQ tot 19.00 uur voor Rock Solid in het Achterom. 

                                                               Het is voor tieners en jongeren van de Clara. 

Donderdag 28 sept kunt u het nieuwe nummer Samenstromen in uw bus verwachten. 

Zaterdag 30 sept om 10.00 uur bijeenkomst van het Past. Team, de PG’s en BCP’s van de 

                                               hele federatie in het Achterom. Einde ong. 12.00 uur.                                   

Mededelingen,  
4 oktober is het feest van de Heilige Franciscus, de patroon van onze federatie. Net als andere 

jaren organiseren we rond die datum de „Federatieweek” met vele bijzondere en interessante 

activiteiten. In Samenstromen kunt u een overzicht vinden van wat er te allemaal te doen is. 

We willen u van harte voor uitnodigen mee te doen en te vieren! 

 

In okt bidden we op de woensdag, voor de viering uit, dus om 8.45 uur het rozenhoedje in de 

kerk, 4 oktober voor het eerst. 

Ook in deze Mariamaand zal er een Marialof gehouden worden. U bent van harte welkom 

voor een uur van rust, inspiratie, gebed en zang op zondagavond 15 oktober, 19:00u, in de 

kerk van Aarlanderveen. Het koor de Cantorij verzorgt hierbij de zang.  

  

- Op vrijdag 6 oktober vindt weer het jaarlijks symposium plaats in de Petruskerk in 

Roelofarendsveen. 

Het symposium zal gaan over het thema:  "Voltooid leven, Zegen of vloek". 

Twee sprekers zullen ons aan het denken zetten: 

Dr. Tjaard Barnard, Remonstrants theoloog en predikant in Rotterdam. 

Dr. Huub Flohr, katholiek moraaltheoloog en rechtsgeleerde. 

Het jongerenkoor Faith zal die avond zingen. 

De avond is van 19.30 uur tot 22.15 uur. Om 18.45 uur is de kerk open. 

Achter in de kerk liggen flyers met meer informatie.  

 

Oproep. 
Nu de kerkopenstelling voorbij is kunnen zij, die Mariabeeldjes, wijwaterbakjes e.d. te leen 

hebben gegeven voor de Maria-tentoonstelling gedurende de openingsdagen van de kerk, 

weer afhalen op dinsdag of woensdagmorgen aan de pastorie, tussen 9.00 uur en 12.00 uur. 

 

Volgende week wordt er geen nieuwsbrief aangereikt omdat er geen viering is. Wel, indien 

nodig of gewenst, krijgen zij, die een mailadres hebben, wel de brief over de mail toegestuurd.                                       
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