
 

Indien u deze mededelingen per mail wilt ontvangen kunt u zich hiervoor aanmelden via het 
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Internet: www.rkgroenehart.nl 

Datum: 1 Juli. 2018.                                                                                              Nr: 370. 

Vieringen 
Zondag 1 juli om 11.15 uur eucharistieviering patroonsfeest, m.m.v. alle koren. 

Woensdag 4 juli om 9.00 uur voorlopig de laatste viering van woord en communie 

Zaterdag 7 juli om 19.00 uur viering van woord en communie, m.m.v. de Cantorij. 

Agenda. 
Maandag 2 juli 20.00 uur BCP overleg in de achterkamer 

Dinsdag 3 juli 20.00 evaluatie van de Petrus en Paulus viering in het Achterom 

Woensdag 4 juli 8.30 uur combo Lords Voice in het Achterom 

Mededelingen. 
Woensdag 4 juli is de laatste midweekviering vanwege de vakantie. Iedereen, ook 

vrijwilligers, juist vrijwilligers moeten even tot rust komen om daarna er weer fris tegenaan te 

gaan. Dat geldt ook voor de voorganger, koster en koffie drinken, daarom houden we, zoals 

gebruikelijk bij ons,even een korte onderbreking en wensen we ieder een goede vakantietijd. 

Sleutel gevonden. 
Er is een sleutel gevonden met een blauw label eraan. Met als opschrift: Terras. Gevonden in 

het grint voor de pastorie/kerk. Hij ligt op het secretariaat, deze zijn op dinsdag en 

woensdagmorgen geopend. 

Kinderkerk 
Op zondag 1 juli is er weer kinderkerk. Het is Petrus en Paulus dag, daarom is het feest in de 

kerk! Als het mooi weer is, is de viering buiten. (Voor de ouders: neem een eigen stoel mee.) 

We gaan een leuk spel doen, waarin jullie lekker bezig kunnen zijn. Na de viering zijn jullie 

welkom in de pastorietuin, waar het feest verder wordt gevierd! Graag tot zondag 1 juli in de 

Petrus en Paulus kerk in Aarlanderveen. De viering begint om  11:15 uur! 

We gaan weer naar den Brielle toe 

Zaterdag 7 juli gaan we naar Brielle voor de Nationale Bedevaart van de Martelaren van 

Gorcum. Ook u bent van harte uitgenodigd om die dag met de bus mee te gaan.  

 Ga met de bus mee naar Brielle 

Het programma ziet er als volgt uit: 

11.00 uur: Pontificale eucharistieviering met Mgr. J. van den Hende als hoofdcelebrant 

Muzikale begeleiding: Koor Canticum Novum (St. Agathakerk Lisse) o.l.v. dirigent Fabian 

Haggenburg en organist Johan Akerboom 

13.30 uur: Rozenkransgebed en parallel Jongerenprogramma 

14.30 uur: Kruisweg 

15.30 uur: Vespers en Processie met pelgrimszegen 

Koffie drinken 
Op de dag  van het patroonsfeest is er vanwege de vakantie, voor de laatste keer koffie 

drinken op de zondagmorgen, dus zeker een reden om dan nog te komen.  

Wat u ook kunt vinden in dat juni-nummer is dat mooie inlegvel waarop staat wat we gaan 

doen met de  P&P dag op 1 Juli .                                
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