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Datum: 5 Mei. 2018.                                                                                              Nr: 362. 

Vieringen 
Zaterdag 5 mei om 19.00 uur viering van woord en communie m.m.v. Lords Voice. 

Zondag 6 mei om 10.00 uur is er weer een peuterviering 

Woensdag 9 mei om 8.45 rozenhoedje, daarna viering van woord en communie. 

Donderdag 10 mei om 9.15 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. 

Vrijdag 11 mei om 19.30 uur Pinksternoveen m.m.v. Lords Voice. 

Zondag 13 mei om 9.15 uur viering van woord en communie m.m.v. de Cantorij. 

Agenda. 

Mededelingen. 

 

Kinderkerk. 
Op zondag 13 mei is er weer kinderkerk. We hebben weer een mooi verhaal en maken een 

mooi cadeau voor moederdag.  Daarmee gaan we aan de slag. Wij hebben er zin in! Deze dag 

zouden we de plampaasstokken graag retour willen ontvangen.  Dus als je hem nog  niet 

opgehaald heb doe dit dan alsnog.  Tot ziens op zondag 13 mei om 9.15 uur tijdens de viering 

in de Petrus & Pauluskerk in Aarlanderveen ! 

 

Voedselbank. 
Respect voor diegene die afhankelijk zijn van de Voedselbank  

Vanaf begin 2017 zijn wij het inzamelen van lang houdbare producten voor de Voedselbank 

in Alphen aan den Rijn én omstreken begonnen. We hebben al vele volle kratten mogen 

wegbrengen. Dat betekent dat velen van u soms/regelmatig producten in de kratten hebben 

gelegd om mensen te helpen die het écht nodig hebben. Het is ook fantastisch dat tegen de 

feestdagen regelmatig ook cadeauartikelen meegegeven worden. Daar zijn wij, maar zeker 

ook zij, heel dankbaar voor. 

Helaas moeten wij constateren dat er ook regelmatig artikelen in deze kratten liggen, die net 

nog niet de uiterste houdbaarheidsdatum hebben bereikt, of  zelfs ook al ver óver deze datum 

zijn. Daarnaast wordt er ook alcoholische dranken in deze kratten gedeponeerd. Dit is zó 

respectloos!!  

Wij willen graag doorgaan met het verzamelen van artikelen voor de Voedselbank en hopen 

dat u dat ook wilt blijven doen, met respect! Hiervoor staan én blijven de kratten achter in de 

kerk. Alvast bedankt namens de minder draagkrachtige medemensen onder ons.                                                                  

Diaconie-werkgroep: Betty en Agatha 

 

 

Zie ommezijde. 

 

 

 

         

Mededelingen 
 

Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:janensuzehoudijk@gmail.com 
 

Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen. 
Tel. 0172 571323  
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Pinksternoveen. 
 

25e  Pinksternoveen Het Groene Hart   

 

In de jaren negentig introduceerde Deken Leo Peeters van het toenmalige dekenaat Alphen 

aan den Rijn het idee van een Pinksterketen als voorbereiding op het Pinksterfeest. Zo’n 

Pinksterketen is een serie woord- en gebedsvieringen tussen Hemelvaart en Pinksteren, die 

zich van de ene naar de andere kerk slingert en afgesloten wordt op de vooravond van 

Pinksteren.  

De dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren herinneren ons aan het samenzijn van de apostelen 

in de bovenzaal (Handelingen 1, 14 en volgend) 

In de traditie van de kerk zijn deze dagen van verwachting en voorbereiding, van uitzien en 

biddend samenzijn bekend geworden als de Pinksternoveen. 

De woord- en gebedsvieringen worden mogelijk gemaakt door de enthousiaste inzet van vele 

vrijwilligers, die ook in de meeste diensten zelf voorgaan.  

Na het samengaan van de dekenaten Alphen a.d. Rijn en Gouda bestaat de keten uit twee 

kringen, we beginnen met een gezamenlijk openingsviering, daarna slingert de keten zich in 

een noordelijke en zuidelijke kring door ons Groene Hart om op de vooravond van Pinksteren 

de noveen gezamenlijk af te sluiten. 

Was de Pinksternoveen in opzet een katholiek gebeuren, in de loop van jaren hebben zich ook 

andere kerken aangesloten. Zo mogen we ons ieder jaar verheugen in de deelname van b.v. de 

Oecumenische gemeenschap van Ipse de Bruggen, afwisselend de locatie de Hooghe Burch in 

Zwammerdam en Huize Ursula in Nieuwveen. Ook de Samenwerkende kerken in Haastrecht 

zijn vaste deelnemers, met een openlucht viering in het centrum van Haastrecht. De afgelopen 

jaren hebben ook andere PKN Gemeenten zich aangesloten, zoals die van Aardam (Ter Aar) 

Leimuiden  

en de Lichtkring in Alphen aan den Rijn. 

Parochianen en gemeenteleden worden uitdrukkelijk uitgenodigd één of meer avonden mee te 

trekken en zo kan het gebeuren dat zij iedere avond naar een volgende kerk of kapel van een 

instelling onderweg zijn. Door een zwaan-kleef-aan effect groeit de groep in de loop van de 

negen dagen tot een enthousiaste club mensen, voor wie het Pinksterfeest tot een intens 

hoogtepunt wordt. 

Na afloop van iedere viering is er ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar na te 

praten bij een kopje koffie of thee. 

Ook dat is een belangrijk ingrediënt van deze noveen, want we hebben elkaar veel te geven, 

en we kunnen veel ontvangen van elkaar. 

 

Dit jaar heeft de noveen een feestelijk tintje, want het is de 25e noveen in het Groene Hart. 

Daarom is er gekozen voor het thema: Zijn Geest, mijn vuur,  waarin de vrijwilligers 

uitgenodigd worden uitdrukking te geven aan hoe zij geïnspireerd zijn en blijven door de H. 

Geest en wat dit voor hen betekend. 

 

Ga met ons mee op weg naar Pinksteren! U bent van harte welkom. 

Het schema van de vieringen vindt u elders in dit blad en op de website www.sintjandd.nl 

 

 

Namens de werkgroep Pinksternoveen Het Groene Hart. 

Willie Toor en Bep Willers- van Oostwaard 

 


