
 

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: 14 Apr. 2018.                                                                                              Nr: 359. 

Vieringen 
Zaterdag 14 apr. om 19.00 uur viering van woord en communie m.m.v. koor Together 

Woensdag 18 apr. om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Zondag 22 apr, om 11.15 uur eucharistieviering waaronder  de 1
e
 communicanten hun  

                                                1
e
 communie mogen doen, m.m.v. gelegenheidskoor.       

Agenda. 
Vrijdag 20 april: 's-middags oefenen de eerste communiekantjes in het Achterom en wordt de   

                                             kerk versierd voor het communiefeest. 

                              Om 20.00 uur is Rock Solid in het Achterom bezig met hun programma. 

Mededelingen. 

 
Paus Franciscus schrijft over de roeping tot heiligheid in de wereld van vandaag 
 

 In zijn nieuwe exhortatie wijst paus Franciscus erop, dat de heiligen niet alleen diegenen zijn 

die de Kerk zalig of heilig heeft verklaard, maar ook bijvoorbeeld ouders die met grote liefde 

hun kinderen opvoeden, mannen en vrouwen die hard werken om hun familie te onderhouden: 

“We zijn allemaal geroepen tot heiligheid [..] op de plekken waar we ons bevinden." 

 

Wat kunnen we denken bij de lezingen van de 3
e
 zondag na Pasen.  

Wanneer Petrus vraagt te geloven in de opstanding van Jezus, hebben hijzelf en zijn 

metgezellen al een heel proces doorgemaakt. Ze hebben geworsteld om tot dit geloof te 

komen. De zondagse lezingen na Pasen vertellen voortdurend over hun twijfels en de manier 

waarop ze die, geholpen door de verrezen Heer, gaandeweg hebben overwonnen. 

 

Wanneer ons verteld wordt dat ze achter gesloten deuren bijeen zitten, wil dat zeggen dat hun 

hart nog dicht zat. Wanneer Jezus, door de muur heen, ineens in hun midden staat, betekent 

dat, dat Hij bij hen door een muur van onbegrip heen moest. En wanneer gezegd wordt dat 

hun de ogen pas later open gingen, wil dat zeggen dat het een tijd geduurd heeft vooraleer ze 

gingen zien met de ogen van het geloof. 

Maria van Magdala dacht een tuinman te zien. De leerlingen die onderweg waren naar 

Emmaus, dachten dat het een vreemdeling was, die met hen meeliep. En toen weer anderen 

aan het vissen waren, dachten ze op de oever een spook te zien, terwijl het Jezus was. Ze 

hebben er allemaal hun tijd over moeten doen vooraleer ze zijn gaan zien en geloven dat Hij 

weer leefde. 

Geloven in de verrijzenis, alle geloven kost tijd. Het is een groeiproces. Veel mensen zitten 

achter dichte deuren, dikke muren, en kunnen nog niet, of willen niet meer geloven. Dat is 

jammer. Maar ben je dan, vraagt u misschien die dit leest geen goed christen als je niet of 

nauwelijks geloven kunt in die opstanding? Nee, dan ben je zeker geen slecht christen. 

Dat ben je pas als je weigert in Zijn geest mensen te helpen opstaan, te helpen verrijzen. 
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