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

Zondag 27 mei, om 19.00 uur Marialof, m.m.v. de Cantorij. 

Woensdag 30 mei 8.45 uur rozenhoedje bidden, daarna eucharistieviering. 

Zondag 3 juni om 9.15 uur, viering van woord en communie, m.m.v. de Cantorij. 

Agenda. 
Zondag 27 mei om 19.30 uur: Jongerengroep van de Clara zijn bijeen in het Achterom. 

Dinsdag 29 mei om 9.00 uur: oefent het Combo van Lords Voice in het Achterom 

Donderdag 31 mei kunt u weer de nieuwe samenstromen in uw bus verwachten. 

Vrijdag 1 juni om 19.00 uur: is Rock Solid in het Achterom weer te vinden. 

Mededelingen. 
Zondag 27 mei is in de HH. Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen het Marialof. Dit begint 

om 19.00 uur.  

Met mooie liederen, tientjes van de Rozenkrans, Bijbelteksten en aanbidding van Christus in 

het H. Sacrament mogen wij ons geloof in God voeden, mede door het gebed van Maria.  

Het Lof begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom.  

Priesterwijding. 
Volgende week, 2 juni, wordt Daan Huntjes tot priester gewijd. Bidden wij daarom voor hem 

dat hij vervult met Gods rijke zegen, vreugde mag ervaren in zijn dienstwerk in de Kerk… 

 

Hoogfeest van de H. Drie-eenheid.   Drievuldigheidszondag. Onder deze naam is het 

misschien beter bekend bij de meeste van ons, zo werd het van jongs af ingeprent.  
De zondag na Pinksteren, vieren we Drievuldigheidszondag, het Hoogfeest van de Heilige 

Drie-eenheid. Het is een feest waar men vaak niet zo goed raad mee weet: drie en toch één, 

zijn er nu drie goden of toch één? Ik snap dat gedoe eerlijk gezegd niet zo. Voor mij is de 

drie-eenheid een werkelijkheid, een werkelijkheid die mij doet bidden: Onze Vader! Paulus 

schrijft het treffend in zijn brief aan de Galaten: ‘God heeft ons in het hart gelegd de Geest 

van zijn Zoon, die uitroept: Abba, Vader!’ (Gal. 4, 6)  

 

De Geest heeft God in ons hart gelegd, de Geest die ons tot kinderen, tot Zoon (Dochter) 

maakt, tot broeder en zuster van Zoon Jezus en tot medebroeder en medezuster van elkaar. 

Wij mogen door de Geest, met Jezus de Zoon, God Vader noemen: Onze Vader! Met die twee 

woorden heb je eigenlijk het hele gebed te pakken; als je vanuit je hart ‘onze Vader’ kunt 

zeggen, dan volgt de rest als vanzelf: dan komt zijn rijk, dan geschiedt zijn wil, dan ontvangen 

wij dagelijks wat wij nodig hebben en worden onze zonden vergeven zoals wij ook aan 

anderen hun zonden vergeven, dan worden wij niet langer bekoord en zijn wij bevrijde 

mensen.        Het gebed dat de Heer ons geleerd heeft mag gebeden en gebeden en gebeden 

worden: onze vader!     Tot lof van God. 
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