
 

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:  12 Mei. 2019.                                                                                              Nr: 406. 

Vieringen 
Zondag 12 mei, om 11.15 uur viering van woord en communie m.m.v. de Cantorij. 

Woensdag 15 mei, 8.45 uur rozenhoedje bidden, daarna viering van woord en communie. 

Zaterdag 18 mei, om 19.00 uur viering van woord en communie m.m.v. Lords Voice. 

Agenda. 
Zondag12 mei 19.00 uur is Rock Solid in het "Achterom" 

Dinsdag 14 mei 2e voorbereidingsavond voor doopviering van 26 mei in de achterkamer. 

Zondag 19 mei om 13.00 uur is de Cantorij  in het " Achterom" te vinden. 

             19 mei om 19.00 uur is de Jongerengroep van de Clara  uur in het "Achterom" 

Mededelingen.  

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. 

Bijzondere viering. 
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. 

Moederdag 
Traditiegetrouw is Moederdag een dag waarbij moeders van alle zorgtaken is ontheven. De 

bedoeling is dat de kinderen deze taak overnemen, bijgestaan door Vaders. De dag begint, ook 

traditiegetrouw, op bed. Moeder mag uitslapen op de tweede zondag in mei en de kinderen 

maken het ontbijt. Vervolgens krijgt moeders ontbijt op bed met, ook traditiegetrouw, een 

geknutseld cadeau met een gedichtje waarin de kinderen duidelijk maken hoeveel ze van 

mammie houden. 

Maria is ons aller moeder. Misschien juist nu op deze dag een goed moment om bij 

onze hemelse moeder een kaarsje op te steken en even bij haar te bidden. 

Roepingenzondag 
Op rkkerk.nl is de vertaling gepubliceerd van de boodschap van paus Franciscus voor 

Roepingenzondag 12 mei. De paus wil op deze dag voor roepingen nadenken over twee 

aspecten van roeping namelijk belofte en risico. 

                                                         Meer over roepingenzondag: bijlage. 
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