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

Woensdag 16 mei 8.45 uur rozenhoedje bidden, geen viering daarna .i.v.m. pinksternoveen. 

Donderdag 17 mei om 14.00 uur uitvaartviering, m.m.v. de Cantorij. Daarna begrafenis 

                                                     van mevr. J.C.M. Bartels- de Groot op ons kerkhof. 

Zondag 20 mei 11,15 uur eucharistieviering, m.m.v. lords Voice. 

Agenda. 
Maandag 14 mei om 20.00 uur: vergadert de BCP in de achterkamer op de pastorie. 

Dinsdag 15 mei om 9.00 uur:  oefent het combo van Lords Voice in het Achterom. 

Vrijdag 18 mei  om 19.00 uur: is de jeugd van Rock Solid in het Achterom actief. 

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 ! 

Heilige Geest 
Tijdens Hemelvaart ging Jezus voorgoed naar de Hemel, maar hij beloofde zijn leerlingen niet 

in de steek te laten. Op de Eerste Pinksterdag zaten de gelovigen in een huis. Ineens hoorden 

ze een stormgeluid en zagen ze vlammen boven hun hoofden verspreidden. Op dat moment 

wisten ze dat God hun de Heilige Geest had geschonken. Plots konden de volgelingen in 

allerlei vreemde talen praten en vertelden ze iedereen over Gods grote daden. 3000 mensen 

werden overtuigd en sloten zich diezelfde dag nog aan bij de kerk, wat wordt gezien als het 

ontstaan van de kerk. 

Nog 7 dagen te gaan tot dat feest, 7 noveenavonden door vrijwilligers in elkaar gezet, voordat 

het Pinksteren is. Zouden wij dan ook dan ook alles horen in dezelfde taal? Het zou al mooi 

zijn als we dezelfde taal zouden spreken, taal met dezelfde intentie. 

25 jaar lang dit geprobeerd, dank voor uw aanwezigheid bij de opening. Dat Gods Geest  op 

ieder van ons maag neerdalen en zijn werk doen. Dan wordt het een mooi, zalig Pinksterfeest. 

 

Jaar van gebed. 
Voor de laatste TV uitzending uit, die verzorgd werd vanuit Roelofarendsveen, heeft onze 

pastoor J. Glas uitgebreid gepraat, in het geloofsgesprek, over bidden. Wie dat heeft gehoord, 

wij dus ook, was het een boeiend gesprek. Hij was echt in zijn element, en als je hem zo zag 

praten wekt het ook verwachtingen. Natuurlijk wordt niet elk gebed verhoord, bij mij 

tenminste niet, was het maar waar, maar er gaat wel een apart gevoel vanuit.                           

Laten we maar dankbaar zijn voor het feit dat we zo’n pastoor als leidsman hebben. 
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