
 

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 adresrnet: 

www.rkgroenehart.nl 

 Datum:  17 Febr. 2019.                                                                                              Nr: 395. 

Vieringen 
Zondag 17 febr., 11.15 uur viering van de eucharistie, m.m.v. Lords Voice. 

Woensdag 20 febr. om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Zaterdag 23 febr. om 19.00 uur viering van woord en communie m.m.v. de Cantorij. 

Zondag 24 febr. om 10.00 uur is er weer de peuterviering. 

Agenda. 
Zondag 17 febr. om 19.00 uur Rock Solid is in het Achterom met de vormelingen  

                                                                                                            van de Clara. 

Mededelingen.  

Actie Kerkbalans. 
Misschien heeft u het al gemerkt of werkt u er zelf aan mee: de Actie Kerkbalans is weer 

begonnen. Graag vragen we u deel te nemen aan deze actie. Het is een belangrijke en 

noodzakelijke actie  om de benodigde geldmiddelen bij elkaar te krijgen om als parochie te 

blijven functioneren.  

 

Paaskaarsen. 
Achter in de kerk ligt op een tafeltje een formulier om een huis-paaskaars te bestellen. 

 

Tegen het licht houden. 
De lente komt  er aan, het voorjaar komt er aan, ineens is de temp. in de dubbele cijfers. 

Vroeger was het bij ons thuis altijd de tijd van schoonmaak in elk hoek van het huis, alles 

moest opzij gezet worden. Het is ook de tijd van opruimen, van open ramen en deuren, weg 

alle stof van de winter. Heel veel kleding wordt hier al weer opgeruimd en hier gebracht. 

 

Ook een tijd om ruimte te scheppen en de weg te banen voor de Heer, zodat hij bij ons kan 

binnentrekken als eens in Jeruzalem. Palmzondag komt in zicht. Maar eerst carnaval en de 

vastentijd. Ook een tijd om onszelf eens tegen het licht te houden. 

 

Een tijd ook om onze leefwijze als christen eens te herzien, om te kijken of onze daden nog in 

overeenstemming zijn met wat God van ons vraagt. 

Eigenlijk zouden we bij alles wat we doen ons moeten afvragen: wie dien ik hiermee? Dien ik 

alleen mezelf, dien ik mijn medemensen, dien ik de kerk, dien ik  God? 

 

Wat betekenen mijn daden, wie ben ik in het licht van Christus? Het voortdurend, of op zijn 

minst regelmatig tegen het licht houden van onszelf en onze daden is niets anders dan een 

serieuze poging de verantwoordelijkheid op ons te nemen die ons met het doopsel is gegeven. 

Vorige week sprak pastor Bosma bij de kinderzegen nog over het doopsel en de betekenis 

daarvan. 
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