
 

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: 3 Mrt. 2018.                                                                                              Nr: 354. 

Vieringen 
Zaterdag 3 mrt om 19.00 uur viering van woord en communie, m.m.v. de Cantorij. 

Zondag 4 maart om 19.00 uur avondwake voor Martien Zevenhoven m.m.v. Lords Voice. 

Maandag 5 maart om 10.30 uur uitvaartviering voor Martien Zevenhoven, m.m.v. de Cantorij,  

                                                  waarna begrafenis op het parochiekerkhof. 

Woensdag 7 maart om 9.00 uur eucharistieviering. 

Agenda: 

Dinsdag 6 mrt om 19.30 uur is het koor Together aan het oefenen in het Achterom. 

Vrijdag 9 mrt. om 17.30 uur vindt de solidariteitsmaaltijd plaats in het Achterom. 

Mededelingen. 
Vastenactie 2018 voor Zambia én aandacht voor de Voedselbank  

Komende week besteden we, als antwoord op de oproep van het Bisdom Rotterdam, aandacht 

aan de Voedselbank. A.s. vrijdag, 9 maart, houden we weer een gezellige solidariteitsmaaltijd 

met de vormelingen van dit jaar in ’t Achterom, tezamen met alle belangstellenden. De 

opbrengst van deze maaltijd komt toe aan de Voedselbank (vormelingen) én de Vastenactie. 

Wilt u deze maaltijd ook eens meemaken? U bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden 

via de inschrijfformulieren welke achter in de kerk liggen; telefonisch via Betty Staartjes 

(604673) of Agatha Keijzer (604764). 

Tijdens de viering van zo. 11 maart worden alle producten in de kratten gezegend om daarna 

naar de Voedselbank gebracht te worden. 

Daarnaast bent u van harte welkom bij de grootse ZAMBIAANSE MAALTIJD OP DO. 22 

MAART a.s. om 18:30 uur in kampeerhoeve Koole in Noorden mét daarna (live) presentatie!! 

over het Vastenactieproject. Hierbij zijn ook de pelgrims van de pelgrimstocht aanwezig. U 

kunt zich hiervoor telefonisch aanmelden bij Betty of Agatha (zie tel. nrs. hierboven), of via 

het andere inschrijfformulier dat ook achter in de kerk ligt.  We rekenen graag op u tijdens de 

gezellige maaltijd.                              MOV-werkgroep Betty Staartjes en Agatha Keijze 

 

Gedurende de 40-dagentijd is er iedere woensdagmiddag gelegenheid om op enig moment  te 

bidden bij het H.Sacrament in de H.Adrianuskerk in Langeraar van 12.00 uur tot 13.00 uur. 

 

Op zondag 11 maart aanstaande zal in de heilige HH. Petrus- en Pauluskerk te Aarlanderveen 

om 19.00 uur een Viering van Barmhartigheid zijn. Het Heilig Sacrament zal op het altaar 

worden geplaatst voor een halfuur van aanbidding. Tijdens de aanbidding is het, voor een 

ieder die dit wil, mogelijk het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Pastoor Glas 

en pastor Bosma zijn hiervoor beschikbaar. Komt u ook?" Hartelijke groet, Bouke Bosma  

 

Stille Omgang. Zaterdag 17 mrt is om 22.15 uur lof in Langeraar. Om 24.00 uur begint in 

Amsterdam de stille omgang met een H. Mis. Voor kaarten a 15 euro: opgave bij Leo van 

Veen, 0172-604106. Zie verder het stukje in samenstromen van febr. op blz 
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