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Vieringen 
Woensdag 11 okt. om 8.45 uur rozenhoedje bidden, daarna eucharistieviering.  

Zondag 12 okt. om 2.15 uur, eucharistieviering m.m.v. het gelegenheidskoor. 

                         Om 19.00 uur Marialof, m.m.v. de Cantorij. 

  Agenda: 

Dinsdag 10 oktober:  20.00 uur voorbereidingsavond dopen. 

Vrijdag 13 oktober:  19.00 uur Rock Solid in het Achterom. 

Mededelingen,  
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.  

 Oktober Missiemaand 

De oktobermaand is de maand van de missie. In heel de christelijke wereld zal men zich rond 

missie, missionarissen en missionaire samenwerking informeren, bidden en inzetten. Als je 

zelf veel hebt aan je geloof en dankbaar bent omdat je, in goede en kwade dagen, deze 

levensweg hebt gevolgd, dan wil je dat spontaan ook aan anderen meedelen. Maar het 

doorgeven van geloof gaat niet vanzelf. Geloven is opnieuw een persoonlijke keuze 

geworden. Maar hoe zou je er voor kunnen kiezen   

 

Gaat het u echt aan het hart  dat mensen de kans krijgen het evangelie van Jezus Christus te 

leren kennen? Niet alleen hier bij ons, maar in de vijf continenten. Leer dan Missie kennen. 

Het is deze missie die reeds tweeduizend jaar verkondigd en gerealiseerd wordt.   

 

Zelf verwijst Jezus naar het handelen van Zijn Vader (Joh. 5, 17). Hij is er zich diep van 

bewust dat Hij een opdracht vervult, waarin Gods werk onder de mensen gestalte krijgt. 

Vanuit die christelijke overtuiging mag ook de christelijke gemeenschap leven en werken. 

Haar zendingsbewustzijn is een gelovig bewustzijn. Temidden van tegenslagen en 

ontgoochelingen maakt zij zich in dat geloof sterk door voortdurend terug te vallen op Jezus 

Christus, de Gezondene bij uitstek. In Hem worden wij gewaar dat God zich het lot van de 

wereld heeft aangetrokken en dat Hij mensen verlost en vrij maakt voor een nieuwe manier 

van leven en samenleven in zijn Geest. Daarvan getuigen, dat zichtbaar maken in de 

samenleving van de volken blijft de missie van de Kerk, in elke periode van de geschiedenis. 

Deze missie gaat tot op vandaag met gelovige durf verder. Om deze oriëntatie te vitaliseren is 

er de missiemaand. De zusterkerken rekenen op onze solidariteit. Daarvoor zorgt ook nu 

Missio.   

Doe er iets aan om in oktober de missie sterker te maken.                                         
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