
 

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 
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 Datum 16 juni. 2019.                                                                                              Nr: 411. 

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

Woensdag 19 juni om 9.00 uur eucharistieviering. 

Zaterdag 22 juni om 12.30 uur huwelijksviering voor Robbert Kempen en Parul Majumdar 

Zondag 23 juni om 11.15 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. 

Agenda. 
Zondag 16 juni om19.00 uur is Rock Solid in het Achterom te vinden. 

Woensdag 19 juni om 9.00 uur is het Combo van Lords Voice in het Achterom 

Woensdag 19 juni om 20.00 uur vergadert de pastoraatsgroep en de BCP in de Achterkamer 

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. 

Petrus en Paulusdag 
Zondag 30 juni is het patroonsfeest van de HH. Petrus en Paulus. Traditiegetrouw hebben we 

dan een feestelijke viering waar de koren aan meedoen. We vieren - als het weer mee zit - 

buiten. Daarnaast is er kinderkerk en crèche. In de tuin is na afloop koffie, thee, limonade en 

lekkere koek. Daarnaast wordt lekkere soep en een hapje geserveerd. 

Op het grasveld zijn spelletjes voor jong en oud. Rock Solid organiseert een Escape Room. 

Wat ons betreft wordt het weer een mooie dag! 

Uw eigen stoel meebrengen garandeert u een prettige, zekere, zitplaats, maar we zullen ook 

stoelen klaar zetten voor u. Graag tot 30 juni, 9.15 uur. 

                                                                                         Werkgroep Petrus en Paulusdag. 

Bedevaart in Brielle. 
Op zaterdag 6 juli doen we mee met de Nationale Bedevaart naar de Martelaren van Gorcum 

in Brielle. 

U bent van harte uitgenodigd mee te gaan die dag. Meer informatie vindt u in Samenstromen 

op blz. 6.. 

 

De vlag uit? Schooltas eraan? 
We feliciteren iedereen die zijn of haar diploma gehaald heeft, op naar de volgende of op zoek 

naar werk, of eerst vakantie vieren of de wereld verkennen. Maar ook diegene die het niet of 

nog niet gehaald heeft moeten niet bij de pakken neer gaan zitten. Blijven hopen en 

vertrouwen dat het bij de volgende kans beter uitpakt. 
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