
 

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:  26 Mei. 2019.                                                                                              Nr: 407. 

Vieringen 
Zondag 26 mei, om 9.15 uur, eucharistieviering m.m .v. Together  

                         om 19.00 uur Marialof m.m.v. de Cantorij. 

woensdag 29 mei, om 8.45 uur rozenhoedje bidden, daarna geen viering, want om 

                 10.30 uur uitvaart en begrafenis van mevr. Oosterman-Wijfje             

Vrijdag 31 mei om 19.30 uur opening van de Pinksternoveen m.m.v. de Cantorij. 

Donderdag 30 mei, om 11.15 uur viering van woord en communie m.m.v. de Cantorij. 

Zondag 2 juni om 11.15 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij en kinderkerk. 

Agenda. 
Op zondag 26 mei om 13.00 uur zijn er twee dopelingen: Stijn Otto en   Teun Clemens. 

                   26 mei 19.00 uur: is Rock Solid weer aanwezig  in het Achterom 

Maandag 27 mei 20.00 uur: Lords Voice met Pastor Glas in de Achterkamer  

Donderdag 30 mei kunt u weer nieuwe nummer Samenstromen in uw bus verwachten. 

Vrijdag 31 mei 19.30 uur: Pinksternoveen en daarna koffiedrinken in het Achterom 

Mededelingen.  

Kinderkerk: 
Op zondag 2 juni is er kinderkerk. We gaan het hebben over de Heilige Geest. De Grote 

Helper, die je niet kunt zien, maar wel kunt voelen. Daarna kun je kiezen uit een leuke puzzel 

of knutsel. Voor de jongste kinderen is er crèche in de achterkamer, de kinderen kunnen hier 

voor de kerkviering naar toe gebracht worden. Graag tot ziens op zondag 2 juni om 11:15 uur. 

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. 

 

26e Pinksternoveen Het Groene Hart Samen op weg naar ……..  Pinksteren 

Samen op weg, samen biddend om de Geest, om de kracht van de Helper die Jezus ons 

beloofd heeft. Dat doen we, zoals al vele jaren, met de Pinksternoveen die tussen Hemelvaart 

en Pinksteren wordt gehouden als voorbereiding op het Hoogfeest van Pinksteren. 

Op vrijdagavond 31 mei openen we de noveen in een gezamenlijke viering in Aarlanderveen,  

daarna slingert de noveen zich in 2 kringen door het Groene Hart om op zaterdag 8 juni weer 

samen te komen voor de feestelijke slotviering in de H. Joannes de Doper kerk in Boskoop. 

De Pinksternoveen is een samenwerking tussen R.K.-  en PKN kerken en andere instellingen.  

Iedere avond worden we welkom geheten in steeds een verschillende kerk voor een woord- en 

gebedsviering verzorgd door ervaren vrijwilligers. In het weekend past de noveen zich aan de 

reguliere weekendvieringen.  Dit jaar is het thema: De kracht van de Geest. 
Iedereen is van harte welkom bij één of meerdere vieringen waarbij na afloop ruimte is om 

elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. 

         

Mededelingen 
 

Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:janensuzehoudijk@gmail.com 
 

Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen. 
Tel. 0172 571323  

 

 


