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 Datum:  14 April. 2019.                                                                                              Nr: 403. 

Vieringen 
Zondag 14 apr. om 9.15 uur viering van woord en communie m.m.v. Lords Voice. 

Woensdag 17 april geen viering 

Donderdag 18 apr. van 20.30 uur tot 21.30 uur wake bij het H. Sacrament. 

Vrijdag 19 apr. om 15.00 uur bidden van de kruisweg. 

Zaterdag 20 apr. om 19.00 uur paaswake, m.m.v. Lords Voice en kinderkerk 

Zondag 21 apr om 11.15 uur viering van woord en communie, m.m.v. de Cantorij. 

Maandag 22 apr. 2
e
 paasdag, geen viering.     

Agenda. 
Zondag 14 apr. om 19.00 uur komt Rock Solid bijeen in het Achterom. 

Mededelingen.  

‘Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken?’ 
Jezus vraagt dat niet voor niets en we gaan dat ook doen in een eigen vorm van vieren en 

bidden. Na de grote viering in Langeraar of in de Veen begint onze viering in Aarlanderveen  

precies om 20.30 uur  en eindigt om 21.30 uur. Wij zeggen ja tegen Jezus, wij kunnen  en 

gaan met U waken, 1 uur. Na het mooiste geschenk wat Jezus ons eerder op de avond naliet, 

de eucharistie, moet het toch kunnen dat we wat terug doen, met Hem waken. Het in stil 

gebed aanwezig zijn liep heel snel terug, daarom in 2017 dit opgepakt na de vraag van pastor 

Bouke. Na afloop heeft hij gevraagd om het ieder jaar, ook dit jaar dus, weer te doen en we 

hebben ja gezegd. In de bijeenkomst in Delft van de gebedsleiders werd er nog op 

aangedrongen hier invulling aan te geven, en zij vonden het mooi dat we dit deden. Andere 

vormen van bij elkaar komen om te bidden. Als we hier mee stoppen, blijft de kerk dicht en 

gaat ook dit verloren in onze eigen kerklocatie en moeten we naar Langeraar. Dat willen we 

toch niet? 

Op vrijdag 19 april is het Goede Vrijdag.                                                                                            

Er is dan om 15 uur een korte kerkviering, onder leiding van Pastor Bosma: ‘de kruisweg’. 

Aan de hand van een diavoorstelling wordt het verhaal van de kruisiging van Jezus verteld. 

Hopelijk zien we jullie dan ook ! 

Kinderkerk - Palmpasen 

Zondag 14 april, om 9.15 uur, staat de kinderkerk in het teken van Palmpasen. Ook dit jaar 

willen wij weer vele mensen verblijden met een mooie Palmpasen stok. Doe je ook mee?  

Meer informatie over de Palmpasenviering en de Palmpasenstokken kunt u vinden in de 

bijlage van deze nieuwsbrief. U kunt ook contact opnemen met één van de leden van onze 

werkgroep, bijv. Esther van der Salm (tel. 0172-211300) of Sandy Beckers (tel. 0172-

602108). Tijdens de Palmpasenviering is er crèche voor de kleine kinderen (in de achterkamer 

van de pastorie).                                                            Werkgroep Kinderkerk 

 

                                                                                                             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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Uitnodiging. 
Uitnodiging bijeenkomst over toekomst Kerk en kerkgebouw  

Op woensdag avond 17 april vanaf 20:00 uur een presentatie worden verzorgd door 

vertegenwoordigers van het parochiebestuur en de eigen beheerscommissie over de 

ontwikkelingen van de RK kerk en in het bijzonder de gevolgen daarvan voor de toekomst 

van de kerkgebouwen. Wij nodigen u hierbij van harte uit bij deze bijeenkomst aanwezig te 

zijn. De bedoeling van de bijeenkomst is de parochianen te informeren over de huidige 

situatie en de toekomstverwachtingen van de Claraparochie als geheel en de parochiekern 

Aarlanderveen / Ter Aar in het bijzonder. Er zal daarbij onder andere aandacht worden 

besteed aan toekomstverwachting op het gebied van het kerkbezoek, de financiën en 

vrijwilligers. Na de presentatie zullen de parochianen in de gelegenheid worden gesteld hun 

mening te geven over de huidige kerkgemeenschap en het kerkgebouw en de 

toekomstverwachtingen en gewenste en mogelijke acties. In elk van de zes parochiekernen zal 

een dergelijke bijeenkomst worden georganiseerd of heeft deze al plaatsgevonden. De reacties 

uit de verschillende parochiekernen zullen door het parochiebestuur worden verzameld en 

worden meegenomen bij de verdere besluitvorming over de toekomstvisie kerkgebouwen. 

BCP Aarlanderveen 

Beste kinderen en ouders, 
Zondag 14 april 2019 is het Palmpasen! 

Met Palmpasen vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij kwam oeen Ezel en werd 

toegejuicht met Hosanna. De mensen langs de wezwaaiden hem toe met palmtakken. Iedereen 

wilde hier natuurlijk biaanwezig zijn. Je begrijpt dat de ouderen, zieken en mensen met een 

handicap dat niet konden. Daarom willen wij elk jaar met Palmpasen een beetje van die sfeer 

bij de mensen thuis brengen. De palmpasen stokken zijn bedoeld voor ouderen, zieken en 

hulpbehoevenden in onze parochie. Hoe leuk het ook is om een palmpasen stok te maken voor 

je eigen kwieke opa of lieve oma, de stokken zijn bedoeld voor mensen die wel een 

opkikkertje kunnen gebruiken. Daarom is het fijn dat wij vanuit onze parochie bij veel 

mensen een palmpasen stok kunnen brengen. Het is heel fijn als jijzelf thuis ook een stok voor 

iemand maakt! Doe je mee? Ook als je niet iemand kent, die voor een palmpasen stok in 

aanmerking komt, kun je meedoen! Je kunt aan de werkgroep Kinderkerk een naam en adres 

vragen van iemand, voor wie je de stok kunt maken. Bel gerust het telefoonnummer onderaan 

de bladzijde! 

Op zondag 14 april is om 9.15 uur de Palmpasenviering. Heb je een palmpasen stok bij je dan 

kun je 20 minuten voordat de kerk begint (dus 8.55 uur), naar ’t Achterom komen. We gaan 

dan in optocht de kerk in. De pastor zegent de palmpasen stokken. Na de viering kun je de 

palmpasen stok dan gaan wegbrengen. Wij hopen het voor zoveel mogelijk kinderen en 

ouders mogelijk te maken om deze bijzondere, feestelijke zondag mee te vieren. Wanneer je 

dit jaar je Eerste Heilige Communie gaat doen en je hebt nog nooit meegedaan aan het 

Palmpasenfeest, zijn dat twee extra goede redenen om mee te komen 

doen. Als je nog vragen of suggesties hebt, dan kun je altijd even bellen naar: 

Esther van der Salm (0172-211300) of Sandy Beckers (0172-602108). 

Houten palmpasen kruisen kun je ophalen bij Esther van der Salm (Westkanaalweg 68e, Ter 

Aar) of Sandy Beckers (Walnootstraat 28, Ter Aar), als je geen hout hebt om een kruis te 

maken, maar wel thuis een stok wilt versieren. Wel even van tevoren bellen a.u.b. 

                                                                                                       Werkgroep Kinderkerk 

Kevelaer 
De parochiële bedevaart naar Kevelaer vindt dit jaar plaats van 2 tot en met 4 september.  

Kijk voor aanmelden in het aprilnummer van het blad Samenstromen of op de website.  

Meer info? Neem contact op met pastor Bosma of diaken Van Aarle. 


