
 

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: 4 Febr. 2018.                                                                                              Nr: 350. 

Vieringen 
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. 

Woensdag 7 febr. eucharistieviering. 

Zaterdag 10 febr. om 19.00 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. 

Agenda: 

Dinsdag 6 febr. om 19.30 uur oefent het koor Together in het Achterom. 

Donderdag 8 febr. om 19.30 uur Goede Vrijdagoverleg in het Achterom. 

Vrijdag 9 febr. om 19.00 uur is Rock Solid in het Achterom weer bij elkaar. 

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. 

 

De laatste jaren is op verschillende plaatsen de gewoonte gegroeid om bij deze gelegenheid 

een viering te houden waarin de kinderen worden gezegend. Soms wordt de kinderzegen in 

het bijzonder gegeven aan de kinderen die tijdens het voorbije jaar werden gedoopt. Het is een 

bescheiden manier om na de doop contact te houden met jonge ouders. Op sommige plaatsen 

wordt de zegening van de kinderen in de eucharistieviering op de zaterdag of zondag vóór of 

na 2 februari geïntegreerd. Het voordeel van deze formule is dat de gemeenschap aanwezig 

kan zijn bij het gebeuren en dat de jonge ouders van hun kant in de gewone zondagsviering 

opgenomen worden. 

 

In de weekenden van 3/4 en 10/11 februari kunt u de oude palmtakjes weer inleveren achter in 

de kerk. Ook bij woensdagviering op 7 febr. kunt u dat doen. De takjes zullen worden 

verbrand en de as zal worden gebruikt op Aswoensdag 14 februari. 

 

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag, 4 febr. 

De evangelieverhalen vertellen ons dat Jezus zieken genas, duivels uitdreef en verkondigde, 

maar ook dat Hij de gewoonte had naar een eenzame plaats te gaan om er te bidden. Hij 

voelde de nood in contact te blijven met het feit dat Hij de Geliefde van God was. Hij moet de 

afwezigheid van menselijke bevestiging wel heel uitputtend gevonden hebben. 

Misschien kunnen we in dit jaar van gebed momenten vinden om bij elkaar te komen, om te 

bidden, hardop of in stilte.  Laat God ons zeggen hoezeer Hij ons waardeert als een metgezel 

en als iemand die deelneemt aan zijn werk, in de kerk of in de geloofsgemeenschap. 

Onze bisschop heeft het jaar van gebed zo mooi aanbevolen bij de laatste TV uitzending. 
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