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Datum: 11 Mrt. 2018.                                                                                              Nr: 355. 

Vieringen 
Zondag 11 mrt om 9.15 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. 

                         om 19.00 uur viering van barmhartigheid m.m.v. het koor Together  

Woensdag 14 mrt om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Agenda: 

Woensdag 14 maart: 19.30uur is de Pastoraatgroep bijeen in de achterkamer op de pastorie. 

Vrijdag 16 maart:  om 14.00 uur zijn de Clusterhoofden wijkcontact in de achterkamer. 

                              om 19.00 uur is de groep van Rock Solid in het Achterom te vinden. 

Mededelingen. 
 

U kunt zich nog opgeven voor één of meerdere dagen voor de Pelgrimstocht van de 

Vastenactie van 22 t/m 24 maart. 

Ga naar www.vastenactie.nl/nl/evenementen/pelgrimstocht 2018 

 

 

Maandag 19 maart mogen we de vastentijd even onderbreken voor het hoogfeest van de 

heilige Jozef. We vieren het feest maandagavond 19 maart om 19:00u. in de H. Adrianuskerk 

te Langeraar 

Zaterdagnacht 17 op 18 maart is weer de Stille Omgang. Gaat u ook mee met deze bijzondere 

pelgrimstocht? Meer informatie kunt u krijgen bij uw secretariaat. 

  

 

Op 25 maart wordt in de kerk van de H. Johannes Geboorte in Zevenhoven voor de vierde 

keer the Passion georganiseerd, een op eigen wijze weergegeven versie van het lijdensverhaal. 

Er zijn twee diensten, de eerste start om 14.00 uur en de tweede om 19.00 uur. Door koor 

Revival en met medewerking van parochianen is het lijdensverhaal middels foto’s in scene 

gezet en is gekozen voor bijpassende liederen. U kunt kaarten bestellen via de mail:    

passionrevivalzevenhoven@gmail.com. 

 

 

Kinderkerk - Palmpasen 

Zaterdag 24 maart, om 19.00 uur, staat de kinderkerk in het teken van Palmpasen. Ook dit jaar 

willen wij weer vele mensen verblijden met een mooie palmpasen stok. Doe je ook mee?  

Meer informatie over de Palmpasenviering en de Palmpasenstokken kunt u vinden in de 

bijlage van deze nieuwsbrief. U kunt ook contact opnemen met één van de leden van onze 

werkgroep, bijv. Esther van der Salm (tel. 0172-211300) of  

Sandy Beckers (tel. 0172-602108).                                           Werkgroep Kinderkerk 

 

 

         

Mededelingen 
 

Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:janensuzehoudijk@gmail.com 
 

Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen 
Tel. 0172 571323  

 

 

http://www.vastenactie.nl/nl/evenementen/pelgrimstocht
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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. 

 

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.  

 

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  

 

 

Beste kinderen en ouders, 

 

Filmavond op weg naar Pasen  

In de voorbereiding op de Goede Week en het Paasfeest draaien we de indrukwekkende 

speelfilm “DES HOMMES ET DES DIEUX”. 

Dit op waarheid gebaseerd verhaal, speelt zich af in Algerije.  Acht Franse monniken leven in 

hun klooster in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten. Terreur en geweld dreigen 

echter in de regio. Ondanks het toenemende gevaar groeit de vastberadenheid onder de 

monniken om te blijven. Het geloof en Jezus Christus die zijn leven geeft, sterkt hen daarin. 

Op twee plaatsen in de federatie draaien we deze film. Op vrijdag 16 maart in de 

familieruimte bij de Petruskerk in Roelofarendsveen en op dinsdag 20 maart in ‘t Achterom 

bij de Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen. 

Inloop voor koffie en thee vanaf 20.00 uur. Start om 20.15 uur. Aanmelden is niet nodig.  

Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de catering, waarvan een deel afgestaan 

wordt voor het Vastenactieproject in Zambia.  Van harte welkom! Pastor Marjo Hoogenbosch 
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Zaterdag 24 maart 2018 is het Palmpasen!  

Met Palmpasen vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem.  Hij kwam op een Ezel en werd 

toegejuicht met Hosanna. De mensen langs de weg zwaaiden hem toe met palmtakken. 

Iedereen wilde hier natuurlijk bij aanwezig zijn. Je begrijpt dat de ouderen, zieken en mensen 

met een handicap dat niet konden. 

Daarom willen wij elk jaar met Palmpasen een beetje van die sfeer bij de mensen thuis 

brengen. De palmpasen stokken zijn bedoeld voor ouderen, zieken en hulpbehoevenden in 

onze parochie. Hoe leuk het ook is om een palmpasen stok te maken voor je eigen kwieke opa 

of lieve oma, de stokken zijn bedoeld voor mensen die wel een opkikkertje kunnen gebruiken. 

Daarom is het fijn dat wij vanuit onze parochie bij veel mensen een palmpasen stok kunnen 

brengen. Het is heel fijn als jijzelf thuis ook een stok voor iemand maakt! 

 

Doe je mee? Ook als je niet iemand kent, die voor een palmpasen stok in aanmerking komt, 

kun je meedoen! Je kunt aan de werkgroep Kinderkerk een naam en adres vragen van iemand, 

voor wie je de stok kunt maken. Bel gerust het telefoonnummer onderaan de bladzijde! 

 

Wanneer je al weet voor wie jouw stok moet worden (iemand binnen onze parochie die niet 

meer in de gelegenheid is om Palmpasen in de kerk mee te maken, of dit jaar in het bijzonder 

een steuntje kan gebruiken), wil je dat dan aan de werkgroep doorgeven? Dan kunnen wij 

zorgen voor een goede spreiding van de palmpasen stokken door de parochie.  

 

Hoe versier je zo’n stok? Je start met een houten kruis, die je bijvoorbeeld omwikkelt met 

crêpepapier. Daarna ga je er allemaal dingetjes aanhangen. Hierbij kun je denken aan: fruit, 

(zoals kiwi, mandarijn, appel, druiven) theezakjes, verpakte koekjes, zakjes snoep, chips, 

geurzakjes, mooie tekeningetjes, lieve spreuken op papier, etc. Je kunt bijv. ook een ketting 

van doppinda’s rijgen, aan een stevige draad van ongeveer 90cm. Ook een slinger van toffee’s 

of paaseitjes staat heel gezellig. Vergeet niet een broodhaantje (verkrijgbaar bij de bakker) 

bovenop de stok te plaatsen. 

 

Op zaterdag 24 maart is om 19.00 uur de Palmpasenviering. Heb je een palmpasen stok bij je 

dan kun je 20 minuten voordat de kerk begint (dus 18.40 uur), naar ’t Achterom komen. We 

gaan dan in optocht de kerk in. De palmpasen stokken worden gezegend. Na de viering kun je 

de palmpasen stok dan gaan wegbrengen. 

 

Wij hopen het voor zoveel mogelijk kinderen en ouders mogelijk te maken om deze 

bijzondere, feestelijke zondag mee te vieren.  Wanneer je dit jaar je Eerste Heilige Communie 

gaat doen en je hebt nog nooit meegedaan aan het Palmpasenfeest, zijn dat twee extra goede 

redenen om mee te komen doen. Als je nog vragen of suggesties hebt, dan kun je altijd even 

bellen naar: 

Esther van der Salm (0172-211300) of Sandy Beckers  (0172-602108). 

 

Houten palmpasen kruisen kun je ophalen bij Esther van der Salm (Westkanaalweg 68e, Ter 

Aar) of Sandy Beckers (Walnootstraat 28, Ter Aar), als je geen hout hebt om een kruis te 

maken, maar wel thuis een stok wilt versieren. Wel even van tevoren bellen a.u.b. 

 

Werkgroep Kinderkerk 
 

 Op vrijdag 30 maart is het Goede Vrijdag. Er is dan om 15 uur een korte kerkviering: 

‘de kruisweg’. Kinderen lezen het verhaal van de kruisiging van Jezus voor. Alle kinderen 

mogen meelopen langs alle Kruisweg-schilderijen die je vast wel eens in de kerk hebt 

zien hangen. Hopelijk zien we jullie dan ook ! 

 


