
 

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: 10 Nov. 2018.                                                                                              Nr: 380. 

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

Zondag 11 nov om 10.00 uur peuterviering  

Woensdag 14 nov om 9.00 uur eucharistieviering. 

Zondag 18 nov. om 9.15 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij.    

Agenda. 
Maandag 12 november 20.00 uur BCP overleg in de Achterkamer 

Dinsdag 13 november 20.00 uur 1e voorbereidingsavond voor doopviering 16 december 

Woensdag 14 november 13.30 uur clusterhoofden wijkkontakt werk bijeen in de Achterkamer 

Woensdag 14 november 19.30 uur BCP en PG vergaderen in Achterkamer 

Vrijdag 16 november 19.00 uur Rock Solid in het Achterom. 

Mededelingen. 
Op woensdag 14 november is in de protestantse Ontmoetingskerk in Nieuwveen een mini-

symposium over het thema:  

"Eucharistie en H. Avondmaal, Tafel van één?"  

Dominee Van 't Kruis en diaken Van Aarle zullen de inleiders zijn.  

Rineke de Wit verzorgt de zang en muziek.  

De kerk in Nieuwveen is om 19.00 uur open en de avond begint om 19.30 uur.  

Het wordt een boeiende geloofsdiscussie. Iedereen is welkom!!  

                                                                                                              Diaken Van Aarle, 

Verzet. 
De doopviering van 2 december is verzet naar zondag 16 december i.v.m de werkzaamheden 

aan de kachel. 

 

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. 
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