
 

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: 25 Nov. 2018.                                                                                              Nr: 383. 

Vieringen 
Zondag 25 nov om 11.15 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. 

Woensdag 28 nov. om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Zaterdag 1 dec om 19.00 uur viering van woord en communie, m.m.v. Lords Voice.    

Agenda. 
Donderdag 29 nov. kunt u het nieuwe dubbelblad Samenstromen in uw bus verwachten. 
Vrijdag 30 november 19.00 uur is Rock Solid in het Achterom te vinden. 

 

Mededelingen. 
Volgend weekend, 24 en 25 november is het Feest van Christus Koning. Wij vieren dan 

tevens Diaconie-weekend. Alle PCI-en in de federatie zullen weer een diaconaal project 

presenteren. Dit jaar is gekozen voor het Babyhuis van Barbara Muller. In de laatste 

Samenstromen heeft u met haar een interview kunnen lezen. Volgende week is een extra 

collecte en die zal bestemd zijn voor het Babyhuis. Houdt u daar rekening mee?  

Flyers met informatie liggen dit weekend al achter in de kerk. U kunt deze meenemen of ze 

worden uitgereikt.  

 

Verzet. 
De doopviering van 2 december is verzet naar zondag 16 december. Dat heeft te maken met 

de kachel, die zijn ze 2 weken aan het repareren. Dus de weekenden 1/2 en 8/9 kan het in de 

kerk wat frisser zijn. Niet mopperen, we weten de reden. 

 

In de Remonstrantse Kerk, Kerkstraat 41, Oude Wetering, vrijdag 30 nov. 
Een avond met muziek, samenzang en gedichten. 11:06 Thema: met hoofd en hart. 

Aanvang 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.30 uur met koffie en thee) 

Muziek:  Wim Loos, Jeroen van der Nagel, Gert Stad, Gerard Bus, Hans Lippens e.a. 

Sprekers:  Ds Christa Jonkheer, Pastor Bouke Bosma e.a. 

Toegang is gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig.  

Aan het einde van de avond wordt een collecte gehouden voor: 

 

 

         

Mededelingen 
 

Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:janensuzehoudijk@gmail.com 
 

Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen. 
Tel. 0172 571323  

 

 


