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Vieringen 
Zondag 1okt is er hier geen viering, vanwege federatiezondag, maar wel in Langeraar. 

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: 

Zaterdag 30 september: van 10 - 12 uur Bijeenkomst Pastoraal team, pastoraatsgroepen 

                                                en BCP’s van de hele federatie in het Achterom. 

Maandag 2 oktober   om  19.30 uur BCP overleg in de achterkamer 

Dinsdag 3 oktober      om  19.30 uur oefent het koor Together in de achterkamer 

Woensdag 4 oktober   om  19.30 uur schriftinstuif in de pastorie in Langeraar. 

Vrijdag 6 oktober    om  13.30 uur vergadert de Pastoraatsgroep in de achterkamer 

                                              s-avonds vormsel bijeenkomst in achterom (staat geen tijd bij) 

                                 om 20.00 uur is de cantorij aan het kaarten in achterkamer 

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.  

 

Deze nieuwsbrief krijgt u alleen via de mail omdat er zondag geen kerk is. 
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