
 

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: 10 Febr. 2018.                                                                                              Nr: 351. 

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

Woensdag 14 febr.om 9.00 uur Aswoensdag, woord en gebedsviering, m.m.v. de Cantorij. 

Zondag 18 febr. om 9.15 uur viering van woord en communie m.m.v. lords Voice. 

Agenda: 

Maandag 12 febr om 20.00 uur bijeenkomst van de pinksternoveenwerkgroep van de federatie               

                                                         in de achterkamer op de pastorie.                 

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

de kerk. De takjes  worden verbrand en de as zal worden gebruikt op Aswoensdag 14 febr. 

 

Vastenactie 2018 voor Zambia 
Gedurende de Vastenperiode zullen we u vanaf de viering van a.s. zondag 18 febr. weer graag 

informeren over het Vastenactieproject dat deze keer uitgevoerd wordt door de Zusters van 

het Heilig Hart van Jezus en Maria in Zambia. Dankzij Vastenactie kunnen wij, en ook u, 

deze Zusters steunen, die zich volledig inzetten voor de met HIV/aids besmette bewoners in 

de Mbala-regio. In de Samenstromen van februari vindt u meer informatie hierover op pag. 

28, evenals via de site www.vastenactie.nl. Daarbij ook over de Pelgrimstocht dat op 22 t/m 

24 maart in onze regio plaats zal vinden: van harte aanbevolen. Wij rekenen graag op uw 

belangstelling en financiële steun voor dit Vastenactieproject.  

                                                                 MOV-werkgroep Betty Staartjes en Agatha Keijzer 

 

Aswoensdag. 
Aswoensdag is de eerste dag van de 40-daagse vastenperiode voorafgaand aan Pasen. In die 

veertig dagen voor Pasen leven de mensen heel sober, er wordt alleen het 

hoogstnoodzakelijke gegeten. De vastentijd herinnert de katholieken aan een verhaal uit de 

bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht zonder eten en drinken. 

 

Om de ernst van het niet zomaar alles te kunnen eten en drinken te onderstrepen is er op 

Aswoensdag een kerkdienst in de katholieke kerk waarbij iedere kerkganger naar voren moet 

komen en voor het altaar staand  een kruisje van as (verkoolde blaadjes) op het voorhoofd 

krijgt, met de woorden: 

                                       "Gij zijt gekomen uit as en tot as zult ge wederkeren" 

 

As is een teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid. As is ook een teken van nieuw 

leven. In vroegere tijden werd met as gewassen: as heeft een reinigende kracht. Ook het 

afbranden van de stoppels op akkers maakt de grond vruchtbaar.  

Dit askruisje wordt in onze kerk uitgereikt in de viering op woensdag 14 febr. om 9.00 uur. 
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