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Vieringen 
Zondag 24 mrt. om 9.15 uur viering van woord en communie m.m.v. de Cantorij. 

Woensdag 27 mrt. om 9.00 uur eucharistieviering 

Agenda. 
Zondag 24 maart na de viering van 9.15 uur spellen - circuit in de kerk 

Zondag 24 maart 19.00 uur Jongerengroep van de Clara in het Achterom 

Dinsdag 26 maart 19.00 uur Klaverjasavond voor de MOV vastenactie in het Achterom 

Woensdag 27 maart 13.30 uur Clusterhoofden van het wijkcontact in het Achterom 

Donderdag 28 mrt kunt u het nieuwe blad Samenstromen weer in uw bus verwachten 

Mededelingen.  

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

Mededeling viering Maria Boodschap 25 maart (weekend 23/24 maart):  
Maandag is het hoogfeest van Maria Boodschap. Precies 9 maanden voor kerstmis vieren we 

dat de engel Gabriel Maria vertelt dat ze zwanger is van Jezus. U bent van harte welkom dit 

mee te vieren en wel om 9 uur `s morgens in Nieuwkoop of 7 uur `s avonds in de Petruskerk 

in Roelofarendsveen. Beide vieringen worden ondersteund door een koor.  

                                                                                         Namens Pastoor Glas, alvast bedankt,  

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.  

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?   
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Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:janensuzehoudijk@gmail.com 
 

Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen. 
Tel. 0172 571323  
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Een uitnodiging om mee te doen met de “24 uur voor de Heer” 
Gevonden in het bisschopnieuws. 

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart vinden de “24 uur voor de Heer” plaats. Als oproep en 

uitnodiging wordt op een poster een aantal plaatsen vermeld, waar de “24 uur voor de Heer” 

in het bisdom Rotterdam worden gehouden. Parochies kunnen op de bisdomwebsite flyers 

downloaden. 

Nieuws van het pastorale team. 
Na een uitgebreide evaluatie zijn we in het pastoraal team tot de conclusie gekomen om niet 

door te gaan met de vieringen met boete-ritus in de 40-dagentijd en de advent. 

In het weekend van 6/7 april zal dus gewoon de 5e zondag van de 40-dagentijd gevierd 

worden zonder een extra boete-moment.                                                                                

Alle aandacht kan dan besteed worden aan de thematiek die de lezingen voor de betreffende 

zondag aanreiken en het vastenactieproject.  

Naast de boete-ritus zijn we een aantal jaar geleden begonnen met het aanbieden van een 

“avond van barmhartigheid”. In een dergelijke viering is er zang, lezingen, uitleg, stilte en 

aanbidding. Even een moment van stilte en overdenking in de hectiek van het drukke leven. 

Hierbinnen is het dan vrijblijvend ook mogelijk het sacrament van boete en verzoening 

(biecht) te ontvangen.  

In plaats van de boete-ritus willen we deze vorm van “nadenken over onze tekorten en 

vergeving vragen” blijven aanbieden en meer aandacht geven.  

Een prima aansporing om de viering van barmhartigheid bij te wonen 

 

Oordeel niet te snel  Lucas 13,1-9. 

Vertel het uw kinderen en/of kleinkinderen. 

Op een dag kwamen er mensen naar Jezus toe. “Heb je het al gehoord?”, vroegen ze 

opgewonden, “Pilatus heeft een paar mensen laten doden. Ze waren net bezig in de tempel 

offers aan God te brengen. Maar dat zullen ze wel niet goed hebben gedaan, Anders had God 

dat nooit laten gebeuren.” 

“Oh, oh”, zei Jezus, “Denken jullie echt dat alleen deze mensen slecht waren? Omdat dit met 

ze gebeurd is? Dat kun je toch helemaal niet weten. Het had jou ook kunnen gebeuren!". En 

Jezus ging door: 

Dan denken jullie dat zeker ook van de mensen die laatst stenen op hun hoofd kregen toen ze 

onder de toren van Siloam stonden? Dat ze verkeerde dingen hadden gedaan? Maar zo is het 

niet!  

Iedereen doet wel eens verkeerde dingen. Daarom moet íedereen zijn leven beteren.  

En God geeft je die kans. Ik zal je daarover een verhaal vertellen. Luister maar. 

 

Er was eens een boer die een vijgenboom plantte in zijn tuin.  

Na een paar jaar ging hij kijken of er al vijgen aan de boom zaten. Maar er was nog niets te 

zien. “Hak hem maar om”, zei de boer tegen zijn knecht. “Die boom is niets waard. Ik kan 

beter een andere planten.” 

“Nee, nee”, zei de knecht “dat is echt te snel! Laat hem nog een jaartje staan. Ik zal hem mest 

geven en de grond goed losmaken. Wie weet zijn er dan volgend jaar vruchten. Als dat niet zo 

is kunnen we hem altijd nog omhakken.”  

 

 

Dit is het Woord van God 

Kinderen: Wij danken God 

 

 


