
 

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:  6 Jan. 2019.                                                                                              Nr: 389. 

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

Woensdag 9 jan om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Zaterdag 12 jan om 19.00 uur viering van woord en communie m.m.v. de Cantorij 

Agenda. 
Maandag 7 jan om 20.00 uur komt de BCP bijeen in de Achterkamer. 

Dinsdag 8 jan om 20.00 uur jaarvergadering van alleen de dragers van Barbara. 

Vrijdag 11 jan om 19.00 uur is de jeugd van Rock Solid in het Achterom te vinden.  

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. 

Nieuwjaar. 
Weer is een jaar  voorbij. We mogen denken aan Gods goedheid, aan al die voorbije dagen. 

Aan de vele mensen die ons gelukkig hebben gemaakt, aan de vele momenten waaraan we 

vreugde hebben beleefd. Aan de vele lieve attenties, die we van anderen mochten ontvangen 

en die we van vele mensen mochten ondervinden. 

Maar ook verdriet, pijn en moeilijke dagen zijn voor velen niet uitgebleven. En toch als dit 

voorbije jaar weer een leerschool is geweest, dan kunnen we elkaar een oprecht nieuwjaar 

wensen en hoe we de welgemeende wensen handen en voeten gaan geven. Hoe we met elkaar, 

als medemens, omgaan, hoe we een voorbeeld mogen, kunnen en willen zijn voor hen die het 

niet meer zien zitten. Die het moeilijk hebben met onze maatschappij, ook met onze kerk, met 

de toekomst daarvan. Elkaar helpen de weg te gaan door dit aardse leven, op welk vlak dan 

ook, dat zou de mooiste wens zijn voor 2019. En bidden we dat Gods zegen met ons meegaat.  

 

Goede les.  Soms kan elke seconde tellen, ook in de kerk. 
Op de laatste zondag van 2018 werd tijdens de viering iemand niet goed, zelfs zo dat er twee 

ziekenwagens met luide sirenes aan te pas kwamen, want het leek mis te gaan met haar hart. 

Enkele parochianen hielden de deur open en wees de binnen stormende ziekenbroeders de 

weg, een ander hield contact met 112. We stopten even met de viering en baden voor haar. 

Waarom meld ik dit? Ik noem geen namen, de kerkgangers weten en zagen alles, maar dank 

aan iedereen die hielp en wat waren ze er snel bij. Vanaf het altaar zag ik alles gebeuren, 

gelukkig voor haar liep alles goed af en mocht dezelfde dag het ziekenhuis weer verlaten.  

Maar wat is het belangrijkste leermoment hiervan: zorg in godsnaam dat de ingang naar de 

kerk vrij blijft van geparkeerde auto’s. Vooral bij vieringen die vol zijn zoals Kerst, oudjaar, 

Pasen, 1
e
 communie enz. moet men daarop letten. Soms zet men de auto in of half op het pad 

als men laat is. Niet doen dus.                            Want soms telt elke seconde………. 

         

Mededelingen 
 

Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:janensuzehoudijk@gmail.com 
 

Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen. 
Tel. 0172 571323  

 

 


