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Internet: www.rkgroenehart.nl 

Datum: 29 sept. 2018.                                                                                              Nr: 376. 

Vieringen 
Zaterdag 29 sept 19.00 uur, viering van woord en communie m.m.v. Lords Voice. 

Zondag 30 sept om 10.00 uur is er weer peuterviering. 

Woensdag 3 okt om 8.45 uur rozenhoedje, daarna viering van woord en communie. 

Zondag 7 okt om 9.15 uur viering van woord en communie, m.m.v. de Cantorij. 

Agenda. 
Zaterdag 29 september 16.00 uur Bijeenkomst vormelingen en ouders 

Zondag 30 september 's-middags is de federatieve barbeque 

Maandag 1 oktober 20.00 uur BCP  overleg in de Achterkamer 

Dinsdag 2 oktober 20.00 uur 1e voorbereidingsavond voor doopviering 21 oktober 

Donderdag 4 oktober 14.00 uur Lords Voice in het Achterom 

Vrijdag 5 oktober 19.00 uur Rock Solid in het Achterom 

Zaterdag 6 oktober 20.00 uur kaart en spel avond cantorij in het Achterom 

Mededelingen. 

Binnenkort: 30 jaar Centrum Vronesteyn voor de Priesteropleiding en de 

Diakenopleiding 

Dit jaar bestaat Centrum Vronesteyn voor de Priesteropleiding en de Diakenopleiding dertig 

jaar (1988-2018). De staf van Vronesteyn biedt bij deze gelegenheid een bijzonder magazine 

aan, dat verschijnt in het diocesane Jaar van Gebed. Het wordt gepresenteerd op 1 oktober 

tijdens de diesviering van Vronesteyn. 

Schoolkerkdienst 2018 
Dit jaar wordt er in Aarlanderveen weer een bijzondere kerkdienst georganiseerd voor en door 

alle kinderen van de basisschool De Viergang en wel op zondag 7 oktober om 10.00 uur. Na 

de geslaagde dienst van vorig jaar in de Katholieke Kerk wordt de dienst dit jaar in de 

Gereformeerde Kerk  aan de Dorpsstraat 107 gehouden. We willen alle (school)kinderen, 

ouders en geïnteresseerden van harte uitnodigen! Het thema is ‘Vriendschap door dik en dun’ 

en dit wordt uitgewerkt in de liedjes, de werkjes van de kinderen en het verhaal dat wordt 

verteld. In de dienst is er een collecte voor een Goed Doel dat samen met De Viergang wordt 

bepaald en  na afloop is er in de zaal achter de kerk koffie, thee en limonade met een koekje. 

Tijdens de dienst is er een opvangmogelijkheid in de Jeugdhaven voor de allerkleinsten. Het 

beloofd een mooie bijeenkomst te worden! Graag tot 7 oktober!  

VakantieBijbelWerk 
Alvast aandacht voor de VBW. Zet de data vast in je agenda, we hopen dat je er weer bij bent!  

Kinderochtenden op 22 en 23 oktober van 09.45 -12.15 uur (voor basisschoolkinderen van 

Ter Aar en omgeving!)  

Tieneravond op 22 oktober van 18.00 uur – 21.30 uur (voor tieners van 12-16jaar)  

Locatie: Basisschool de Fontein, Vosholstraat 33, Ter Aar.  

Toegang is gratis                                                                           Groetjes, Lucinda 
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Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:janensuzehoudijk@gmail.com 
 

Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen. 
Tel. 0172 571323  

 

 


