
 

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 7 juli 2019.                                                                                              Nr: 414. 

Vieringen 
Zondag 7 juli om 9.15 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. 

Woensdag 10 juli om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Zondag 14 juli om 11.15 uur eucharistieviering m.m.v. Lords Voice. 

Agenda. 
Maandag 8 juli om 20.00 uur bijeenkomst P&P werkgroep in de achterkamer. 

Bedevaart in Brielle. 
Op zaterdag 6 juli, morgen dus, doen we mee met de Nationale Bedevaart naar de Martelaren 

van Gorcum in Brielle.  U bent van harte uitgenodigd mee te gaan die dag.  

Mededelingen. 

 

Kerkopenstelling. 
Maandag 1 juli t/m 31 aug is er weer kerkopenstelling van maandag tot zaterdag en dan van 

13.30 uur tot 16.00 uur. Loop gerust even binnen.  

 

Koffie drinken.    Let op. 
Zoals ieder jaar was er voor het laatst  koffie drinken na de viering met Petrus en Paulusfeest. 

De maanden Juli en Aug gunnen we de koffiedames ook de rust en er komen toch steeds 

minder mensen in de kerk vanwege de vakantie, of gaan fietsen of ergens op visite. De 

eerstvolgende viering waar koffie bij is zondag 8 sept om 9.15 uur. Dan staan de dampende 

koffiepotten weer voor een ieder klaar. Wij wensen de koffiegroep een paar prachtige  

maanden  vakantie toe. Dus zondag 7 juli is er geen koffie, tot zondag 8 sept. 

 

Petrus en Paulusfeest, goed geweest. 
We hoefden dit jaar niet te twijfelen aan mooi weer, droog was het elke dag. En er waren toch 

ook nog aardig wat mensen, en wat veel belangrijker was, men bleef. Daardoor werd het echt 

een feest van ontmoeting, van verbinding. De vakantie van de pastor begon ook die dag, hij 

kon dus mooi de hele tijd er bij zijn. Maandagavond, 8 juli, komt de werkgroep bij elkaar om 

na te praten, te evalueren heet dat. Heeft iemand op of aanmerking, of zomaar goede ideeen, 

laat het ons weten. De planning is dat het volgend jaar, 2020, dit patroonsfeest gevierd kan 

worden op zondag 28 juni, wederom om 9.15 uur.  

 

In de vakantietijd, dus na half Juli, zal niet iedere week een nieuwsbrief verschijnen, behalve 

als we het echt nodig vinden, want ook het vergaderen enz. wordt op een laag pitje gezet. 
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