
 

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:  27 April. 2019.                                                                                              Nr: 404. 

Vieringen 
Zaterdag 27 apr. om 19.00 uur eucharistieviering, volkszang, na afloop oranjebitter. 

Woensdag 1 mei om 8.45 uur rozenkransgebed daarna eucharistieviering. 

Zondag 5 mei om 9.15 uur eucharistieviering m.m.v.de Cantorij. 

Agenda. 
Zondag 28 April 19.00 uur Jongerengroep van de Clara in het Achterom; 

Dinsdag 30 april 20.00 uur: 1e voorbereidingsavond voor de doopviering op 26 Mei 

Mededelingen.  

Vastenactie voor Kinko C! in Tanzania 
Met dit schrijven willen we u graag informeren dat binnen onze parochiekern het totaalbedrag 

van € 1843,51!!!! voor het schoon drinkwaterproject Kinko C is opgehaald. Dankzij de gulle 

collectes, de solidariteit-maaltijd, maar zeker ook de plantjesverkoop, het raden van het aantal 

eitjes en het gewicht van de appeltaart, én bovenal de klaverjasavond, hebben geleid tot dit 

gewéldige bedrag. We willen u allen die hieraan heeft bijgedragen, waaronder ook de 

kwekerij die de plantjes gratis ter beschikking heeft gesteld, super bedanken. De evt. 

overboekingen zijn hierin niet meegenomen, omdat wij daar nog geen inzage over hebben. In 

de Samenstromen van juni mag u onder de rubriek ‘omzien naar de ander’ het totaalopbrengst 

verwachten van alle kernen van de hele federatie én de ervaringen van de projecthouders, 

Kees Kempenaar en Els de With.            Betty Staartjes en Agatha Keijzer (MOV-werkgroep) 

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. 

 

Op zaterdag 11 mei, om 16.30 uur, vindt er in de Petruskerk in Roelofarendsveen een 

bijzondere Eucharistieviering plaats. Nabor Langstraat, stagiair in onze parochiefederatie, 

heeft als eindproject om een uitlegmis te organiseren. Pastor Bosma zal hierin voorgaan. 

Tijdens deze mis zijn er enkele momenten waarin de stagiair wat meer uitleg geeft over 

hetgeen er gebeurt. Bijvoorbeeld waarom we gaan staan, welke gebeden er worden gezegd, 

wat de betekenis is van liturgische gewaden en nog veel meer. Na de viering zal er 

gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. 

Kijk voor meer informatie in Samenstromen of op de website. U bent van harte welkom. 

Overleden. 
Op 23 April is ons aller Toos van Leeuwen-Ponsioen overleden. Zij heeft ontzettend veel 

gedaan voor opleiding van zeer veel vrijwilligers op ( haar ) pastorale school en hield nog 

altijd contact. De parochies in de wijde omtrek hebben veel aan haar te danken gehad, haar 

hart lag bij de werkers in het veld.  Zij heeft ook het wijkwerk opgezet en de Pinksternoveen. 

Vanmiddag is zij begraven, bij haar Koos, in het familiegraf. Zij mocht 96 jaar worden.  

 

         

Mededelingen 
 

Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:janensuzehoudijk@gmail.com 
 

Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen. 
Tel. 0172 571323  

 

 


