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Vieringen 
 Zondag 15 okt. om 9.15 uur  eucharistieviering. m.m.v. koor Together. 

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

Woensdag 18 okt om 8.45 rozenhoedje bidden, daarna eucharistieviering. 

Zondag 22 okt om 11.15 uur, Oogstdankdag, viering van woord en communie m.m.v.  

                                de Cantorij. Daarna koffie drinken met de LTO in het Achterom. 

Woensdag 25 okt. om 8.45 uur, rozenhoedje bidden, daarna viering van woord en communie. 

Zaterdag 28 okt, 19.00 uur, Allerheiligen, woord en communieviering, m.m.v. Lords Voice. 

Agenda: 

Zondag 15 okt. om 16.00 uur, komen de jongeren bijeen in het Achterom. 

Dinsdag 17 okt om 19.30 uur oefent het koor Together in de achterkamer in de pastorie. 

                            om 20.00 uur voorbereiding  voor het dopen in het Achterom. 

Woensdag 25 okt om? staat geen tijd bij, vormselbijeenkomst in het Achterom. 

Vrijdag 27 okt om 19.00 uur is Rock Solid te vinden in het Achterom. 

Zondag 29 okt om 19.30 uur komt de jongerengroep van de Clara bijeen in het Achterom. 

           

Mededelingen.          
Wegens vakantie volgende week geen nieuwsbrief, nu dus voor 2 weken.  

Dankbaar delen. 
Volgende week zondag vieren we om 11.15 uur oogstdankdag. Het thema van de viering is 

dankbaar delen. We danken God voor de oogst die binnengehaald is en waar vele mensen van 

kunnen eten. Maar we delen ook, het is missiezondag, de hele collecte is voor een  project, 

van Missio. Het gaat om een project in een staat in West-Afrika, Burkina Faso. Er is een mooi 

artikel geschreven, met als titel: omzien naar de ander, lees op blz. 28 van Samenstromen. 

 

De pastoraatgroep heeft, na het afscheid van Jolanda den Brave, gelukkig weer 2 nieuwe 

leden gekregen. Het zijn mevr. Ada v. Bohemen en dhr. William v. Egmond. We wensen hen  

veel inspiratie toe om het pastoraat in onze gemeenschap tot bloei te laten komen. 

 

We gaan de Voedselbank weer actief steunen 

Vanaf begin dit jaar hebben we al een groot aantal gevulde kratten naar de Voedselbank 

kunnen brengen. Vanaf oktober gaan we hier weer mee door.  We hopen erop te mogen 

rekenen dat u er ook weer enthousiast aan mee zal werken door weer lang houdbare artikelen 

in de kratten te doen, die achter in het portaal staan. Vele inwoners van  Alphen aan den Rijn 

én omstreken maken we daarmee écht dankbaar, omdat zij hiermee de kans krijgen een 

volledige maaltijd te bereiden voor hun gezin; ook schoonmaak- en wasmiddelen zijn 

vanzelfsprekend zeer welkom. We houden u op de hoogte wanneer de gevulde kratten tijdens 

een viering gezegend zullen worden voordat ze naar de Voedselbank gebracht zullen worden. 

Alvast super bedankt namens de minder draagkrachtige medemensen onder ons.                                                                  

Diaconie-werkgroep: Betty en Agatha 
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Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 
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Banneux dag november 2017 
 

Al vele jaren organiseert het Banneux comite elk jaar, naast de vertrouwde bedevaarten 

Een afsluitende reunie- dag in november. 

Voorheen vond dit plaats in Ipse afd. Crayenburg in Nootdorp. 

Maar ….helaas kunnen hier niet meer terecht en hebben wij een andere locatie gevonden. 

Het was niet makkelijk om de Banneux dag doorgang te laten vinden, omdat op zondag deze 

locatie een eigen dienst heeft. 

Het bestuur heeft besloten om voortaan met de Banneuxdag naar de zaterdag uit te wijken. 

 

Deze voor ons nieuwe locatie is: 

     Ontmoetingscentrum “de Acker”, 

     Park Berkenoord 2, 

     2641 CX Pijnacker 

 

Het programma voor die dag begint om 9.00 uur- 10.00 uur aankomst. 

             10.00 uur Eucharistie, daarna lunch en middag programma 

             15.00 uur Lof en Ziekenzegening 

             16.15 uur afscheid en vertrek. 

 

Wij als bestuur zijn heel enthousiast over deze nieuwe locatie en nodigen u hierbij 

van harte uit op zaterdag 11 november 2017. 

De kosten blijven de gebruikelijke € 15,00 p.p. voor deze dag. 

Giro NL25INGB0009307593. 

U kunt zich opgeven bij Mevr. A opstal, Westlaan 62, 2641 DN Pijnacker tel. 105-3693148 

Of bij                             Dhr. G.J. de Bruijn, Polderweg 12a, 2493 ZA Den Haag. 

 

 

Allerzielen in het Licht 
 

Op woensdag 1 november willen wij de dierbaren die ons recentelijk, maar ook zij die ons 

door de jaren heen zijn ontvallen, gedenken tijdens een eucharistieviering. Net als vorig jaar 

willen wij dit doen door met elkaar Allerzielen in het Licht te zetten.  

 

Pastor Bosma zal vóór aanvang van de eucharistieviering in Aarlanderveen, de begraafplaats 

aan de Westkanaalweg in Ter Aar bezoeken, om de graven te zegenen en met elkaar te 

bidden. Om 18.00 uur zal hier gestart worden met een kort samenzijn bij de aula van de 

begraafplaats. De begraafplaats zal sfeervol aangekleed worden met vuur en fakkels.  

 

Om 19.00 uur begint de viering van Allerzielen in onze parochiekerk te Aarlanderveen. 

Tijdens deze viering zullen alle gestorvenen herdacht worden, met speciale aandacht voor 

diegenen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Hun nabestaanden zullen het kruisje van 

hun overledene krijgen dat achter in de kerk hangt. DDDD 

Na de viering worden de graven gezegend op ons parochiekerkhof. 

 

Wilt u nu al vast meer weten, lees dan op blz. 9 van Samenstromen. 

 


