
 

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: 12 nov. 2017.                                                                                              Nr: 339. 

Vieringen 
Zondag 12 nov om 11.15 uur eucharistieviering,  m.m.v. de Cantorij. 

Woensdag 15 nov. om 10 uur, eucharistieviering en ziekenzalving, m.m.v. de Cantorij. 

Vrijdag 17 nov om 19.00 uur Vormsel en eucharistieviering m.m.v. Lords Voice. 

Zaterdag 18 nov om 19.00 uur viering van woord en communie m.m.v. de Cantorij. 

Zondag om 10.00 uur is er weer de peuterviering, alle peuters zijn van harte welkom. 

Agenda: 

Dinsdag 12 nov. om 19.30 uur is het koor Together in het Achterom aan het oefenen. 

Woensdag 10 uur ziekenzalving, waarna gezamenlijk koffie drinken in het Achterom 

Dond. 16 nov om 19.00 uur gaat men oefenen voor het Vormsel in het Achterom. 

Mededelingen.           

Kinderkerk: 

Op zondag 26 november is er weer kinderkerk. We gaan het hebben over de werken van  

barmhartigheid, wat kun je voor een ander doen? Eén van de werken is “iemand die honger 

heeft te eten geven”. Dit kun je zelf ook doen, door iets mee te nemen voor in de krat van de 

Voedselbank. Aangezien er gedurende de adventsperiode geen kinderkerk is, krijgen de 

kinderen nog een leuke knutsel mee om af te tellen naar de kerst. Graag tot ziens op zondag 

25 november om 9.15 uur!                               Werkgroep kinderkerk 

 

Het uit Kiev (Oekraine ) afkomstige jongenskoor Dzvinochok, wat ‘Klokje’ betekent, is 

dit weekeinde van 11 en 12 nov. te gast in onze federatie.  Als afsluiting van hun 

jubileumtournooi door Nederland ( het koor bestaat 50 jaar )  geven zij een concert op zat. 11 

nov. in de O.L.V.Hemelvaartskerk te Nieuwkoop, aanvang 20.00 uur en op zat. 12 nov. in de 

Mariakerk te Roelofarendsveen, aanvang 15.00 uur. 

Ziekenzalving. 
Op woensdag 15 nov. zal de ziekenzalving plaats vinden tijdens de eucharistieviering om 

10.00 uur. Het is het sacrament van bemoediging om tijdens of na een ziekte, of bij ouderdom 

of  erge gezondheidsproblemen, de kracht van Gods liefde te ontvangen. Het is een 

gemeenschappelijke gebeurtenis, omdat een mens zomaar onverwacht door God geroepen kan 

worden en dan is er niet altijd nog de mogelijkheid meer om de laatste sacramenten te 

ontvangen. De viering wordt opgeluisterd dor ons koor de Cantorij, voorganger is pastor 

Bosma. Na afloop is er gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken in het Achterom. 

Wij vragen u wel, als het kan, om zich tijdig op te geven of te laten opgeven. Dat kan bij het 

secretariaat of bij de wijkcontactpersonen die het dan wel doorgeven voor u. Als tastbare 

herinnering krijgt u een mooie kaars mee en familie en parochianen zijn bij dit gebeuren van 

harte welkom. 

Dit weekend nationale jongerencollecte, volgend weekend wordt er geld 

voor de diaconie opgehaald. Van beide doelen niets opgestuurd gekregen, dus een tip: 

Zorg dat u wat geld bij u heeft deze zondag en volgende week zaterdag voor de deurcollecte.  
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