
 

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:  23 Febr. 2019.                                                                                              Nr: 396. 

Vieringen 
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. 

Woensdag27 febr. om 9.00 uur  eucharistieviering. 

Zondag 3 mrt. om 9.15 uur eucharistieviering m.m.v.Together. 

Agenda. 
Maandag 25 februari  om 19.30 uur: Lords Voice in de Achterkamer; 

Donderdag 28 febr kunt u het nieuwe nummer samenstromen in uw bus verwachten. 

Mededelingen.  

Palmtakjes inleveren. 
Achter in de kerk is er gelegenheid, in de mand, om palmtakjes van vorig jaar in te leveren 

zodat ze verbrand kunnen worden voor de as voor Aswoensdag. 

De as is het overblijfsel van verbrande ‘palmtakken’ (vaak buxustakken), die het jaar 

daarvoor gebruikt werden voor de viering van Palmpasen op Palmzondag. Het kleine ritueel 

wordt uitgevoerd ter bezinning en als uiting van boetvaardigheid. Dus hebt u nog wat 

bewaard, breng het mee, 

Stille omgang. 
In de nacht van 16 op 17 maart vindt de jaarlijkse Stille Omgang weer plaats.  

U bent van harte genodigd om mee te lopen en te vieren.  

Er zijn 2 bus opstapplaatsen: Langeraar en Leimuiden.  

In Langeraar is om 20.45 uur Plechtig Lof  

Om 23.00 uur lopen wij de processie in Amsterdam. Om middernacht vieren wij de H. Mis.  

Wilt u mee? Belt u dat naar het secretariaat in Langeraar. Daar krijgt u ook meer informatie  

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

 

Waar het hart vol van is. 
Je hoeft geen wijsneus te zijn om dit gezegde af te maken. Vooral vreugde en soms verdriet, 

iets nieuws of sensationeels dat je raakt, zulke zaken wil je kwijt, je schreeuwt dit het liefst 

van de daken. Dat is mens eigen. 

 

Waar het hart vol van is, in het evangelie, in heel de Schrift lijkt dat meer te zijn dan het 

uitgalmen van plezier of pijn. Kijk je naar Jezus, dan zie je dat het bij Hem meer gaat om het 

hart dan om de schreeuw van geluk of de uiting van wanhoop. 

 

Bij Jezus is het de inborst, eerlijk, oprecht, begaan zijn met de minsten, de innerlijke 

overtuiging, een kracht van binnen, de geest die groeit en groeit. Bij Hem is niet omdat het 

moet of past, omdat mode of wet het voorschrijven. 

Waar het hart vol van is, is de Vader, is de liefde tot het uiterste  
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Parochiekern 
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