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Vieringen 
Zondag 10 mrt.  om 11.15 uur viering van woord en communie, m.m.v. de Cantorij. 

Woensdag 13 mrt om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Zaterdag 16 mrt om 19.00 uur viering van woord en communie m.m.v. Lords Voice. 

Agenda. 
Zondag 10 mrt. om 13.00 uur is de jongerengroep van de Clara actief in het Achterom 

Mededelingen.  

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. 

Viering van Barmhartigheid. 
Op zondag 31 maart aanstaande, zal in de heilige HH Petrus en Pauluskerk te Aarlanderveen 

om 19.00 uur een viering van Barmhartigheid zijn. 

Het heilig Sacrament zal op het altaar worden geplaatst voor een halfuur van aanbidding. 

Tijdens de aanbidding is het, voor een ieder die dit wil, mogelijk het sacrament van boete en 

verzoening te ontvangen.  

Pastoor Glas en pastor Bosma zijn hiervoor dan beschikbaar. Komt u ook? "   

Klaverjassen voor de Vastenaktie. 
Op dinsdagavond 26 maart is er een gezellige klaverjasavond in ‘t Achterom (Noordeinde 24, 

Aarlanderveen). De opbrengst van deze avond komt geheel ten goede aan het 

Vastenaktieproject; “Schoon drinkwater voor Kinko in Tanzania”.  

Het inleggeld is € 6,00 (dat is inclusief een setje lootjes voor de loterij die na afloop wordt 

gehouden), 

of als je dit goede doel extra wil steunen; € 10,00 (inclusief 3 setjes loten).  

Om 20.00 uur beginnen we met kaarten, maar om 19.30 uur is de koffie al klaar. 

Zoals in Aarlanderveen gebruikelijk is, doen we vier rondes op z’n Rotterdams en het is 

“verplicht gaan”.  

De organisatie van deze avond is in handen van Sjaak Leliveld (06-25118163) en Agatha 

Keijzer (0172-604764). Graag willen wij weten op hoeveel mensen we ongeveer kunnen 

rekenen, dus bel ons even van te voren of mail naar sla52@kpnmail.nl  

Alle klaverjasliefhebbers zijn dus op deze avond van harte welkom in ‘t Achterom.  

 

(Deze avond sponseren met prijsje voor de loterij, kan uiteraard ook.)   z.o.z. 
 

         

Mededelingen 
 

Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:janensuzehoudijk@gmail.com 
 

Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen. 
Tel. 0172 571323  
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Vastenactie 2019: ‘schoon drinkwater voor Kinko C! in Tanzania 
 

In de Samenstromen van maart op pag. 26 kunt u heel wat informatie lezen over dit project 

opgezet door Kees Kempenaar en zijn echtgenote Els de With uit Leimuiden. Dit project is als 

‘eigen’ project  goedgekeurd door de Vastenactie BVA (bisschoppelijke Vastenactie). 

De MOV-werkgroep organiseert in onze parochie een drietal bijzondere activiteiten op 22, 24 

én 26 maart; van de laatste twee activiteiten komt de opbrengst volledig ten goede aan dit 

project. Lees hiervoor pag. 8 van Samenstromen…..wij rekenen graag op héél veel 

belangstelling. Extra uitleg hierover: 

1. De SOLIDARITEIT-MAALTIJD met o.a. de vormelingen van dit jaar, wordt op 22 

maart gehouden en begint om 17:30 uur in ’t Achterom, waar we u Hollandse gerechten 

zullen voorschotelen, omdat we tijdens deze maaltijd aandacht besteden aan de Voedselbank; 

een dankbaar project dichtbij. IEDEREEN is van harte WELKOM; graag aanmelden bij Betty 

Staartjes, tel. 604673 of Agatha Keijzer, tel. 604764; o ja: neem de 3x B’s mee! 

2. Voorafgaand aan de viering van zondag 24 maart wordt u verwelkomt met Afrikaanse 

geluiden om in Afrikaanse sferen te komen. Na de viering krijgt u een geheel verzorgd 

programma te horen voor IEDER WAT WILS…. beslist de moeite waard, én……. neem een 

gevulde portemonnee mee! 

3. Op di. 26 maart houden we weer de welbekende KLAVERJASAVOND voor deze 

Vastenactie in ’t Achterom. Meer informatie hierover kunt u vinden op pag. 26, o.a. over hoe 

hiervoor aan te melden.  

Graag tot één of meer van deze data: MOV-werkgroep, Betty Staartjes en Agatha Keijzer 

 

De vasten is begonnen. 
Met Aswoensdag is de Vastenperiode deze week begonnen.  Op die dag deden we aan 

boetedoening. De gelovigen kregen dan in de mis een kruisje van as op hun voorhoofd 

getekend door de pastoor, pastoor of gebedsleider. Daarmee toon je berouw voor je zonden. 

De slagzin van Aswoensdag: “Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren.” 

 

Tijdens de Vasten herinneren we ons het verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de 

woestijn doorbracht zonder eten of drinken. 

De 40 dagen vóór Pasen, vanaf het einde van carnaval (Aswoensdag) tot aan de paasnacht, 

waarin Christenen traditioneel minder aten en soberder leefden. Een periode van bezinning op 

de feitelijke christelijke levenspraktijk. Anders dan sommigen denken is het geen periode van 

continu vasten in de betekenis die er gewoonlijk aan gegeven wordt. Alhoewel dat vroeger 

wel was. Vele zaken zijn veranderd of weggelaten binnen de kerk, zo ook dat minder eten.  

 

Maar zoals pastor Bosma al zei met Aswoensdag: je kan op vele manieren iets doen: om je 

eigen iets te ontzeggen is er een van maar je kan ook juist iets gaan doen wat je anders niet 

deed:  voor je medemens, dichtbij of ver weg. 

Ver weg is de vastenactie voor, maar dichtbij geeft soms veel meer voldoening. 

Hebt u iets over voor………… tientallen keren per jaar bereikt ons dit verzoek via radio, 

krant, tv, aan de deur. Of zomaar op straat in het winkelcentrum.  

In alle gevallen wordt een beroep gedaan op onze bereidheid iets te geven, om solidair te zijn 

met een nood, een ideaal. Hoe zouden we kijken, als ons de vraag gesteld zou worden: hebt u 

iets over voor God? 

Toch is dat de vraag waar het om draait. Geven aan de ander omwille van God. 

We wensen u een zinvolle vastentijd toe. 


