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Datum: 28 Okt. 2018.                                                                                              Nr: 379. 

Vieringen 
Zondag 28 okt om 9.15 uur viering van woord en communie, m.m.v. de Cantorij. 

                        Om 19.00 uur Marialof, m.m.v. het koor Together. 

Woensdag 31 0kt, om 8.45 uur rozenhoedje bidden, daarna viering van woord en communie.  

Vrijdag 2 nov, om 19.00 uur Allerzielenviering, m.m.v.de Cantorij. 

Zondag 4 nov, om 11.15 uur eucharistieviering m.m.v.de Cantorij.      

Agenda. 
Donderdag 1 nov kunt u weer het nieuwe blad Samenstromen in uw bus verwachten. 

Mededelingen. 

 

Allerzielen in het Licht 
 

Op vrijdag 2 november willen wij de dierbaren die ons recentelijk, maar ook zij die ons door 

de jaren heen zijn ontvallen, gedenken tijdens een Allerzielenviering. Net als vorig jaar willen 

wij dit doen door met elkaar Allerzielen in het Licht te zetten.  

 

Pastor Bosma zal vóór aanvang van de Allerzielenviering in Aarlanderveen, de begraafplaats 

aan de Westkanaalweg in Ter Aar bezoeken, om de graven te zegenen en met elkaar te 

bidden. Om 18.00 uur zal hier gestart worden met een kort samenzijn bij de aula van de 

begraafplaats. De begraafplaats zal sfeervol aangekleed worden met vuur en fakkels.  

 

Om 19.00 uur begint de viering van Allerzielen in onze parochiekerk te Aarlanderveen. 

Tijdens deze viering zullen alle gestorvenen herdacht worden, met speciale aandacht voor 

diegenen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Hun nabestaanden zullen het kruisje van 

hun overledene krijgen dat achter in de kerk hangt. 

 

Na afloop van de viering willen we met elkaar naar de pastorietuin en de begraafplaats achter 

de kerk gaan. Ook hier zal alles sfeervol worden verlicht met vuur en fakkels. We zullen met 

elkaar bidden en Pastor Bosma zal ook hier de graven en de urnenmuur zegenen. De jongeren 

van Rock Solid bieden u de mogelijkheid om een brandend lichtje te water te laten gaan, ter 

nagedachtenis van iemand. Zowel bij de begraafplaats in Ter Aar als bij de kerk in 

Aarlanderveen kunt u grafkaarsen kopen. 

Na de viering heeft u de mogelijkheid om met elkaar samen te zijn en na te praten in en 

rondom Het Achterom. Daar zal, met gepaste muziek op de achtergrond, warme drank 

geschonken worden. Wij willen u dan ook van harte uitnodigen om na de viering nog naar Het 

Achterom te komen.  

                                                                                    Werkgroep Allerzielen 

 

 

 

         

Mededelingen 
 

Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:janensuzehoudijk@gmail.com 
 

Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen. 
Tel. 0172 571323  
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Komt het zien. 
 

Achter in de kerk, in het portaal, hangt een hele grote plaat met alle foto’s van de kinderen die 

binnenkort gevormd worden. Sta er even bij stil, bij die onschuldige kopjes van onze kinderen 

uit de hele federatie, die straks verrijkt worden met de gaven van de H. Geest. Maar wat nog 

belangrijker is: laten wij voor hen bidden. Zij hebben zich de afgelopen tijd, samen met hun 

ouders kunnen voorbereiden op het ontvangen van dit H. Sacrament, het Vormsel. 

 

Maria. 
 

Zondagavond om 19:00 uur  kunnen we als federatie met elkaar weer de oktober Mariamaand 

afsluiten met een Marialof in de HH. Petrus en Pauluskerk te Aarlanderveen. 

Een moment van rust, een moment van bezinning. Wees allen welkom.”  

                                                                                              Hartelijke groet, Bouke Bosma, pr. 

 

Jongenskoor Dzvinochok (betekent “klokje” in het Oekraïens) 
Al meer dan 10 jaar laat Dzvinochok van zich horen in de regio Groene Hart. 

In 1967 in Kiev opgericht en inmiddels het beste jongens- en mannenkoor van Oekraïne. 

Sinds 1993 leidt Ruben Tolmachov dit koor. 

Circa 200 jongens en mannen van 6 tot 35 jaar zijn lid van de koorschool. Behalve een 

muzikale opleiding wordt hen ook geleerd hoe zij hun land en cultuur kunnen 

vertegenwoordigen. 

Gemiddeld drie keer per jaar gaat een deel van het koor op tournee. Zij waren al te gast in 

Italië, Duitsland, China en Rusland. 

In Nederland komen zij al meer dan 25 jaar op initiatief van een werkgroep van 15 

vrijwilligers uit alle windstreken. Hun belangrijkste taak is het vinden van gastgezinnen die de 

koorleden en hun begeleiders in tweetallen opvangen. 

Het repertoire van het koor bestaat uit religieuze liederen uit zowel Oost- als West-Europa, 

koorzang van klassiek tot hedendaags, Amerikaanse spirituals en traditionele volkszang. 

Dit jaar staat ook een selectie kerstnummers op het programma. 

Als u al eens geweest bent, kent u de kwaliteit en komt u vast weer. Neem dan ook familie en 

buren mee! 

Bent u nog niet eerder geweest? Dan mag u het eigenlijk niet missen! Kom en maak kennis 

met dit fantastische koor. 

Дзвоник запрошує вас! - Dvinochok nodigt u uit 


