
 

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: 16 sept. 2018.                                                                                              Nr: 374. 

Vieringen 
Zondag 16 sept. om 9.15 uur viering van woord en communie m.m.v. Together. 

                           Presentatieviering vormelingen, tevens kinderkerk. 

Woensdag 19 sept om 9.00 uur eucharistieviering. 

Zondag 23 sept. 11.15 uur  eucharistieviering m.m.v. Lords Voice. 

Agenda. 
Woensdag 19 sept om 19.30 uur komt de pastoraatgroep bijeen in de achterkamer. 

Vrijdag 21 sept. om 19.00 uur is de jeugd van Rock Solid te vinden in het Achterom. 

Mededelingen. 

Kinderkerk: 
Op zondag 16 september is er weer kinderkerk. Jezus is onderweg en de mensen die hij 

tegenkomt vragen zich af wie hij is. Met de kinderen gaat het deze zondag over wie ben ik en 

wie is de ander? Ook is het de presentatieviering van de vormelingen. 

Graag tot ziens op zondag 16 juli om 9:15 uur. 

Vooruitblik oecumenische viering, vredesviering. 
zondag 16 september, 19.00 uur: 

Er is weer een oecumenische viering in de Ger. kerk bij de Aardamse brug in Ter Aar, waar 

het koor "Nooit Alleen" haar medewerking aan verleent. 

We hopen op een grote opkomst van zowel van katholieken  als vanuit hun kerk. Het thema 

is: "Generaties voor vrede". Ds. Marina van der Zwaag is de liturg, pastor André van Aarle 

zal de verkondiging verzorgen. 

Daarna drinken we gezellig koffie met elkaar om nog wat bij te praten. 

 

Vrede voor iedereen 
Vrede op aarde 

Vrede in je land 

Vrede in je stad 

Vrede in je dorp 

Vrede in je straat 

Vrede in je huis 

Vrede in je hart 

Dit wensen wij een ieder toe, groot en klein 

Zo zou het elke dag voor iedereen moeten zijn 

 

Gewijzigd. 

In samenstromen staat vermeld dat op zondag 23 sept om 11.15 uur de Cantorij zingt.               

Dit is gewijzigd en op 23 sept zingt nu Lords Voice. 
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