
 

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:  30 Dec.. 2018.                                                                                              Nr: 388. 

Vieringen 
Zondag 30 dec om 9.15 uur viering van woord en communie met samenzang. 

Maandag 31 dec om 19.00 uur jaar van gebed afsluiten met gebedsviering, met Lords Voice. 

Woensdag 2 jan. om 9.00 uur is er geen viering. 

Zondag 6 jan. om 11.15 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. 

Agenda. 
Een lege agenda, dat is na al die vieringen wel eens goed, even bijkomen. 

Mededelingen. 

                                                    Nieuwjaarsreceptie.. 
Op zondag 6 jan. na de viering van 11.15 uur is er in het Achterom gelegenheid om elkaar alle 

goeds toe te wensen voor het nieuwe jaar. Noteer dit vast, dan ontgaat het u niet. 

Gesloten……………………Let op. 
Op 25 en 26 dec en op 1 en 2 jan. is het secretariaat gesloten, dus 2 weken is de tent dicht.  

  

Mensen in nood. 

Wij danken zo aan het einde van het jaar de vele mensen die kleding brachten 

voor mensen in nood. Is het op andere plaatsen minder aan het worden, vaak 

door mensen die er geld aan willen verdienen en komt er minder op de 

inzameladressen binnen, bij ons op de Maria-hoeve gaat het onverminderd 

voort. Daarvoor zeggen wij dank en hopen dat u ons blijft vinden. 

Ook het inzamelen van onze Marieke voor baby-hope, met kraampakketten 

enz.is enorm en vindt over de hele wereld hun weg. Prachtig. 

 Daarom een gezegend en vooral gezond 2019, Jan en Suze en Marieke. 

Een gezegend Nieuwjaar vol vrede en alle goeds! 
Het jaar 2018 is voorbij. Wat is een jaar in de lange geschiedenis van mens en wereld? Een 

jaar is niets zeggen we wel eens… 

En toch: voor velen was dit jaar het eerste en voor vele anderen het laatste van hun leven. 

 

Het heil van God, zijn vrede en licht, waar de liturgie van het Kerstfeest zo vol van is, lijkt in 

werkelijkheid ver weg te zijn.  

Ik hoop dat hoe goed of slecht de wereld er in het klein of in het groot in 2019 ook uit zal 

zien, dat wij ons omringt weten door goede bestuurders en pastores in onze kerkgemeenschap, 

en vrijwilligers, mensen met hoop voor de toekomst. Dat 2019 een gezegend jaar mag zijn vol 

vrede en alle goeds! 
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