
 

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: 28 Jan.. 2018.                                                                                              Nr: 349. 

Vieringen 
Zondag 28 jan. om 9.15 uur viering van woord en communie m.m.v. de cantorij. 

Woensdag 31 jan om 9.00 uur eucharistieviering. 

Zondag 4 febr. om 11.15 uur eucharistieviering  m.m.v. de Cantorij en kinderkerk. 

                                              Er is tijdens deze viering ook de kinderzegen. 

                                13.00 uur doopviering. 

Agenda: 

Zondag 28 jan om 19.30 uur zijn de jongeren van de Clara in het Achterom bijeen. 

Woensdag 31 jan om 8.45 uur is het combo van Lords Voice in het Achterom. 

Donderdag 1 febr. kunt u de nieuwe samenstromen in uw bus verwachten. 

Mededelingen. 
Kinderkerk: 

Op zondag 4 februari is er weer kinderkerk. We gaan een gedicht lezen, waarin de meeste 

kinderen zich zeker zullen herkennen! We lezen een verhaal en daarna zullen we met elkaar 

een aantal spelletjes doen, totdat we weer terug gaan de kerk in. Jullie zijn van harte welkom 

op zondag 4 februari om 11:15 uur in de Petrus en Paulus kerk in Aarlanderveen. 

                                                                                                                Werkgroep kinderkerk. 

Kerkbalans 
De komende week vindt u bij het blad Samenstromen ook de enveloppe voor de kerkbalans. 

Wij hebben er al jaren geleden voor gekozen om deze niet meer apart te bezorgen en weer op 

te halen, om geen onnodige druk op de schouders van onze vrijwilligers neer te leggen. 

Wat is Kerkbalans.                                                                                                                  

Mijn kerk, onze kerk als gebouw heeft net als alle andere gebouwen geld nodig, maar de kerk 

is meer dan een gebouw, de kerk dat zijn wijzelf als gemeenschap. Onze H.H. Petrus en 

Paulus in het groene hart, is een plek om te kunnen bidden, om tot jezelf te komen of anderen 

te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven – voor iedereen heeft 

de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid 

bent of niet. Wat denkt u van die ontmoetingsplek bij uitstek, het Achterom. En nog verder 

naar achteren is die mooie, goed zichtbare rustplaats te zien, het kerkhof. 

 

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook de personeel en 

missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. 

Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de 

mensen om ons heen. En naast uw geldelijke bijdrage is ook uw hulp als vrijwilliger 

onmisbaar. We hebben een geweldige grote groep vrijwilligers, die al het werk pro deo 

verrichten, maar de groep wordt wel grijzer en minder valide, ook daar moeten we bij 

stilstaan.   Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de 

Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. 
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