
 

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 2 juni. 2019.                                                                                              Nr: 409. 

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

                                         Om 19.00 uur avondwake voor Jan van den Berg 

Maandag 3 juni om 10.30 uitvaart en begrafenis voor Jan van en Berg, m.m.v. de Cantorij. 

Woensdag 5 juni is er om 9.00 uur geen viering vanwege Pinksternoveen. 

Zaterdag 8 juni om 19.00 uur viering van woord en communie m.m.v. de Cantorij. 

Agenda. 
Maandag 3 juni 20.00 uur: BCP vergadering in de Achterkamer; 

Woensdag 5 juni 9.00 uur: Combo Lords Voice in het Achterom; 

Woensdag 5 juni 19.30 uur: Ouderavond over het Ankerproject 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, kijkt in samenstromen waar het gedurende de hele 

week de hele week, slotavond in Boskoop 8 juni om 19.00 uur. 
 

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. 

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  

 

 


