
 

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 8 juni. 2019.                                                                                              Nr: 410. 

 

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

Zondag 9 juni om 10 uur is er weer de Peuterviering. 

Woensdag 12 juni om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Zondag 16 juni om 9.15 uur viering van woord en communie m.m.v. Lords Voice. 

Agenda. 

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. 

Pinksteren 2019 
Een groet van de mensen die ter voorbereiding op het feest van Pinksteren de Pinksternoveen 

in het Groene Hart hebben gehouden 

Negen dagen hebben we gebeden om de Kracht van de Heilige Geest;  dat deze Geestkracht 

mag werken als een doorbrekende liefdeskracht in heel de menselijke samenleving. 

 

Je kunt de kracht van de Geest ervaren waar eerlijkheid het wint en waar inzicht groeit, waar 

tegenstellingen overbrugd worden. Waar je wordt aangevuurd om dingen te doen die je van 

tevoren nooit had verwacht of had bedacht. Als je je laat inspireren door woorden  van liefde 

en kracht kunnen heel gewone mensen iets buitengewoons tot stand brengen. 

Wij allen kunnen meewerken met die kracht door vreugde te brengen en het leed van onze 

medemensen te verlichten. Door een open blik te hebben naar elkaar, zonder vooroordelen, in 

vertrouwen en met wederzijds respect. 

In Handelingen 1-8 lezen we: 

"Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt zullen jullie kracht ontvangen en van mij 

getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde". 

 

Met Pinksteren worden wij in beweging gezet om die Geestkracht voor te leven en ervan te 

getuigen; om op een heel-makende, heiligende manier met onze medemensen om te gaan. 

Wij wensen u van harte toe dat wij elkaar en alle mensen tot zegen mogen zijn. Dat de Geest, 

de levende bron van Kracht in ons mag groeien en meer en meer in en door ons gaat werken. 

 

                                                                        Werkgroep Pinksternoveen Het Groene Hart 

         

Mededelingen 
 

Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:janensuzehoudijk@gmail.com 
 

Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen. 
Tel. 0172 571323  

 

 


