
 

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. 
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Datum: 14 Okt. 2018.                                                                                              Nr: 378. 

Vieringen 
Zondag 14 okt. om 11.15 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. 

Woensdag 17 okt om 8.45 uur rozenhoedje, daarna om 9.00 uur eucharistieviering. 

Zaterdag 20 okt om 19.00 uur oogstdankdagviering, viering van woord en communie, 

                                                     m.m.v. Lords Voice. 

Woensdag 24 okt om 8.45 rozenhoedje daarna om 9.00 uur viering van woord en communie. 

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.       

Agenda. 
Woensdag 17 oktober  9.00 uur: Combo Lords Voice in het Achterom 

                                    19.30 uur: Pastoraatsgroep in de Achterkamer 

Vrijdag 19 oktober      19.00 uur: Rock Solid in het Achterom 

Zaterdag 20 oktober: Na de oogstdankdag viering van 19.00 uur koffie in het Achterom    

Zondag 21 oktober     13.30 uur: doopviering, gedoopt en kinderen van God worden de 

kinderen:        Teun de Roos, Thomas Kandelaar,  en Rick Akerboom. 

Mededelingen. 

                                             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 

Marialof. 
De Octobermaand is de maand, waarin volgens een algemene gebruik wel in kerken en 

gezinnen de christenen met een grote liefde aan de Moeder Gods Maria de hulde brengen van 

hun gebed en verering. Het is ook de maand, waarin de gaven van goddelijke barmhartigheid 

ons rijker en overvloediger toestromen vanaf de troon van onze Moeder. Daarom geeft dit 

vroom gewoonte van de viering van de octobermaand, die zoveel eer brengt aan de 

allerheiligste Maagd en die voor het christenvolk zo rijk is aan geestelijke vruchten, ons een 

gevoel van geluk en troost.  

We nodigen u dan ook van harte uit om aan deze viering deel te nemen op zondag 21 oct. om 

19.00 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen. 

Omdat Maria immers terecht beschouwd kan worden als de weg, die ons naar tot Christus 

brengt, is elke ontmoeting met haar uit zichzelf ook een ontmoeting met Christus. Want wat 

anders doen wij in ons voortdurend gebed tot Maria dan het zoeken Christus, onze Verlosser, 

in haar armen, in haar, door haar en met haar. Te midden van de angsten en gevaren van deze 

wereld moeten de mensen vanuit een innerlijke behoefte gaan tot Hem als de haven van het 

heil en als de bovenaardse bron van het leven. (Paus Paulus VI, Encycliek Mense maio, 29 

april 1965, nr. 1-2). 

         

Mededelingen 
 

Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:janensuzehoudijk@gmail.com 
 

Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen. 
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