
 

Indien u deze mededelingen per mail wilt ontvangen kunt u zich hiervoor aanmelden via het 
mailadres: aarlanderveen@rkgroenehart.nl graag onder vermelding van uw naam en adres. 

 
Internet: www.rkgroenehart.nl 

Datum: 2 september. 2018.                                                                                              Nr: 372. 

Vieringen 
Zondag 2 sept om 11.15 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. 

Woensdag 5 sept om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Zaterdag 8 sept om 19.00 uur viering van woord en communie m.m.v. de Cantorij. 

Agenda. 
Maandag 3 september 20.00 uur: is er BCP overleg in de Achterkamer op de pastorie. 

Dinsdag 4 september 19.00 uur: is de Vormsel bijeenkomst in het Achterom. 

Mededelingen. 
Het hoogfeest van Maria Geboorte vieren we dit jaar op de vooravond en wel op vrijdagavond 

7 september om 19:00u. in de kerk van Hoogmade. Graag nodigen wij u uit dit feest mee te 

vieren.                                                    Namens Pastoor Glas, alvast bedankt, 

 

Maria-Geboorte 
Maria-Geboorte of Geboorte van de Moeder Gods is een Mariafeest in de rooms-katholieke 

en de orthodoxe Kerk, dat jaarlijks wordt gevierd op 8 september. De Orthodoxie viert 

Maria's geboorte met een aparte liturgie, in de Katholieke Kerk geldt het als feest en wordt 

gevierd zonder octaaf.  

 

Het feest viert de geboorte van Maria, dochter van Anna en Joachim. De ontvangenis van 

Maria en haar geboorte worden het eerst beschreven in de tweede eeuw, namelijk in het 

apocriefe 'Evangelie over de geboorte van Maria' (ook wel ‘Proto-evangelie van Jacobus’ 

genoemd.[1] De eerste bronnen die de viering van Maria's geboorte bevestigen, dateren uit de 

6e eeuw. De feestdag werd aanvankelijk vooral gevierd in Jeruzalem als kerkwijdingsfeest 

van de basiliek H. Anna, Maria's moeder. Deze basiliek was voor de herbouw in de 6e eeuw 

gewijd aan Maria. Vervolgens verspreidde de devotie zich naar het westen en was in de 

Middeleeuwen al een van de belangrijke kerkelijke feestdagen (octaaf van enkele ritus) 

geworden. Het octaaf werd in 1955 afgeschaft, terwijl het feest behouden bleef.  

 

De datering op 8 september is ontleend aan de traditie. Op basis van deze datum werd later de 

viering van Maria-Onbevlekte-Ontvangenis bepaald (nl. 8 december, 9 maanden voor 8 

september).  

 

De vakantietijd nadert zijn einde, vergaderingen dienen zich weer aan, en wat het 

vrijwilligerswerk betreft is het motto: we gaan er weer voor. Dat is ook wat de nieuwsbrief 

betreft, normaal gesproken maak ik hem iedere week weer. Dus heeft u wat te melden, mail 

het dan naar het mailadres wat boven aan deze brief staat, of naar het secretariaat voor of op 

de woensdagmorgen, dan komt het meestal wel hier heen. 
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