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Datum: 24 Mrt. 2018.                                                                                              Nr: 357. 

Vieringen 
Zaterdag 24 mrt om 19.00 uur Palmzondagviering, viering van woord en 

                                                 communie m.m.v. de Cantorij. 

woensdag 28 maart is er geen viering om 9.00 uur  

vrijdag 30 mrt. om 15.00 uur is de kruisweg, we gedenken het sterven van Jezus. Iedereen, 

                            jong en oud zijn welkom. Kinderen lopen de processie langs de staties. 

Vrijdag 30 maart 19.00 uur: jongerenviering met daarna federatieve activiteit van Rock Solid. 

Zondag 1 apr. 1
e
 paasdag, om 9.15 uur eucharistieviering m.m.v. Lords Voice. 

Agenda: 

Donderdag 29 mrt kunt u het blad samenstromen weer in uw bus verwachten. Daarin staat 

vast alles over het grootste feest van ons geloof: Pasen. En alle vieringen in de goede week. 

Mededelingen. 
Donderdag 29 mrt. is het Witte donderdag. In Langeraar wordt dat gevierd. Na deze viering is 

er bij ons in de kerk van 20.30 uur tot 21.30 uur uitstelling van het Allerheiligste en bidden 

we met elkaar en in stilte. Wij geven gehoor aan wat Jezus vroeg ‘’kunt ge dan niet 1 uur met 

mij waken’ Iedereen is welkom en u mag gerust wat later aanschuiven of eerder weggaan als 

u dat maar stilletjes doet. 

 

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 vieringen, 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 

 

Voor de laatste keer. 

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. 

 

Let op: woensdagmorgen geen viering in Aarlanderveen om 9.00 uur. 

 
 

         

Mededelingen 
 

Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:janensuzehoudijk@gmail.com 
 

Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen 
Tel. 0172 571323  
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Hoera   

! We hebben weer een voltallige Beheercommissie voor de Parochiekern in 

Aarlanderveen/Ter Aar ! 

        (voor alle duidelijkheid; de Beheercommissie Parochiekern is de naam voor het 

plaatselijke kerkbestuur)  

Vorig jaar bestond de Beheercommissie van onze parochiekern nog maar uit 2 personen, 

waarvan één persoon (Ans Hijman) het voornemen had om haar taak over te dragen aan 

nieuwe mensen. 

Het gehele jaar 2017 zijn we bezig geweest met een zoektocht naar nieuwe mensen voor de 

functies van voorzitter, secretaris en penningmeester in de Beheercommissie. Maar zonder 

resultaat. 

Ook de noodoproep die we in december gedaan hebben, dat er toch echt een plaatselijke 

bestuur moet komen, leverde nauwelijks reacties op. 

In januari zijn we met de Pastoraatsgroep aan tafel gaan zitten en hebben we een lijst 

opgesteld met mensen die we misschien nog over de streep konden trekken om zitting te 

nemen in de Beheercommissie. Vooral door de inzet van Ada van Boheemen lukte het om een 

paar jongere mensen te motiveren om deel te nemen in de Beheercommissie. 

In februari hebben we nadere uitleg gegeven aan deze mensen, over wat de functie allemaal 

inhoud. Helaas was het voor een paar van die kandidaten niet mogelijk om dit combineren 

met hun werk en gezinsleven. Maar uiteindelijk bleven er nog 3 personen over. 

Afgelopen maandag 19 maart zijn we met deze mensen en ook de coördinator van 

kostersgroep (Bert van Boheemen) bijeen geweest. En hoera het lukt een nieuwe 

Beheercommissie samen te stellen:  

Herman de Jong gaat de functie van voorzitter vervullen, 

Frans Boxce; penningmeester, 

Jeroen van de Hoorn; secretaris, 

Wim Hijman is al 5 jaar de onderhoudsman van de Beheercommissie en dat blijft hij gewoon 

doen. 

En om het team van vijf personen compleet te maken is Bert van Boheemen toegevoegd aan 

de Beheercommissie; naast coördinator van de koster zorgt hij dat alle faciliteiten bij de 

vieringen in orde zijn. 

Dit team bestaande enkele jongere mensen met frisse ideeën en enkele gepensioneerden die 

overdag wat zaken kunnen regelen, is van plan er voor te gaan;  zodat onze mooie 

Parochiekern van Aarlanderveen/Ter Aar in de komende jaren vitaal blijft.    

       Sjaak Leliveld (Clarabestuur) 

 

 

 

 

 

 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 ! 

 


