
 

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: 4 Nov. 2018.                                                                                              Nr: 380. 

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

Woensdag 7 nov om 9.00 uur eucharistieviering. 

Zaterdag 10 nov om 19.00 uur eucharistieviering m.m.v. Lords Voice.     

Agenda. 
Maandag 5 nov. om 20.00 uur BCP overleg in de achterkamer. 

Donderdag 8 nov. om 19.00 uur vormselgroep in de achterkamer en in het Achterom. 

Mededelingen. 
Zondag 4 nov, collecte voor de Oecumene in de grote bus achter in de kerk. 

Reuni bedevaartgangers Banneux. 
Op zaterdag 10 nov is er weer de speciale ontmoetingsdag in Pijnacker, Park Berkenoord 2. 

De dag begint met een feestelijke eucharistieviering. Daarna de lunch, ook goed om bij te 

praten. In de middag muzikaal programma, bidden van de rozenkrans en afsluiting met een 

plechtig Lof en zegening van de zieken. De zaal is om 9.00 uur open voor de koffie. 

Opgave: mw. Opstal-Ammerlaan, tel: 015-3693148 of dhr de Bruijn, tel: 070-3205872. 

 

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. 

 

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. 

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. Dinsdag 6 nov. in Langeraar en woensdag 7 nov in Nieuwkoop. 

Дзвоник запрошує вас! - Dvinochok nodigt u uit 
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