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Vieringen 
Maandag 21 mei, 2

e
 pinksterdag, geen viering, wel in Langeraar en Roelofarendsveen. 

Woensdag 23 mei 8.45 uur rozenhoedje bidden, daarna eucharistieviering 

Vrijdag 25 mei om 14.00 uur huwelijkssluiting tussen Rene Wijfje en Sietske Draper. 

Zaterdag 26 mei om 19.00 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. 

Agenda. 
Dinsdag 22 mei: om 20.00 uur de BCP’s vergaderen in het Achterom. 

                                  20.00 uur 1e voorbereidingsavond voor de doopviering van 10 juni 

                                                         in de achterkamer op de pastorie. 

Woensdag 23 mei: 19.30 uur vergadering van de pastoraatgroep in de achterkamer. 

Mededelingen. 

Pinksteren 2018 
Wij hebben gebeden, negen dagen, om de komst van die Helper, de Heilige Geest. 

Zoals de apostelen dat deden destijds, samen met de vrouwen  

en Maria de moeder van Jezus. (Hand .1,12-15) 

Die Helper, de H. Geest, gaf aan Petrus op die allereerste Pinksterdag, de moed en de durf om 

vrijuit te spreken, over datgene waar hij vol van was, wat hem bezielde. 

Het doet mij denken aan de wijze waarop Ds. Martin Luther King vele eeuwen later  

het volk toesprak. 

Heilige Geest, is moed, een innerlijke kracht, om vastberaden verder te gaan op de ingeslagen 

weg.  En moed brengt creativiteit voort om geloof handen en voeten te geven  

in onze tijd. 

De storm van Pinksteren blies angst en wanhoop weg en veranderde in een warme 

opwekkende bries van hoop, moed en vertrouwen. 

Heilige Geest, heeft te maken met hoe je met elkaar omgaat. 

Niet elkaar alleen maar verwarmend, maar elkaar in vuur en vlam zettend,  

uitdagende dingen doen, die je tevoren nooit had verwacht of bedacht. 

Nieuw energie, nieuwe trouw,  

waarmee je verder kunt veel verder dan je ooit gedroomd had. 

Angst en weerstand smelten weg. Er komt openheid voor in de plaats. 

Er breekt een kracht in je naar buiten die je nooit voor mogelijk had gehouden. 

Pinksteren. Een goddelijke wind zette mensen in beweging. 

Die wind waait nog steeds en kan, naar ik hoop, ook mensen van 2018 in beweging krijgen. 

Er is nog steeds genoeg werk aan de winkel. 

Een zalig en mooi Pinksterfeest.                              Pastor Leo Peeters. 

 

19 en 20 mei Pinksteractie:  collecte voor de week van de Ned. Missionarissen. Achter in de 

kerk staan de vertrouwde bussen voor dit mooie doel weer opgesteld, vergeet hen niet. 
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