
 

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 14 juli 2019.                                                                                              Nr: 415. 

Vieringen 
Woensdag 17 juli om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Zaterdag 20 juli om 19.00 uur viering van woord en communie m.m.v. de Cantorij. 

Agenda. 

Mededelingen. 
Woensdag 17 Juli is de laatste viering op woensdagmorgen. Daarna begint de vakantie en de 

volgende viering op woensdag is op 4 sept om 9.00 uur.  

Kerkopenstelling. 
Vanaf maandag 1 juli t/m zaterdag  openstelling van maandag tot zaterdag en dan van 13.30 

uur tot 16.00 uur. Loop gerust even binnen. 

Tentoonstelling. 
Daarbinnen vindt u naast de rondgang in de kerk, als men binnen komt in de linkse hoek een 

kleine tentoonstelling over alles wat met dopen te maken heeft, en wat er bij gebruikt wordt.   

Kijkt u eens of u al deze benodigdheden kunt ontdekken leuke bezigheid. 

 

Tijdens de doopviering zijn er een aantal vaste gebruiken. Het dopen met water is een 

verwijzing naar Jezus die zich door Johannes liet dopen in de Jordaan. Het water staat 

symbool voor de zuiverende werking. Met Chrisma wordt er een kruisje gezet als teken van 

verbinding met de Heilige Geest, symbool voor levenskracht en bescherming. De vlam van de 

Paaskaars geeft Jezus’ leven, licht en liefde weer. De doopkaars wordt aangemaakt vanaf de 

Paaskaars ten teken voor het licht dat de dopeling er mag zijn voor andere mensen. En het 

doopkleed dat opgelegd wordt, en wat nu om 2 poppen hangt, is tot symbool van zuiverheid 

en oprechtheid. Misschien ligt er nog wel meer, daarom moet u ook gaan kijken. 

Sacramenten. 
Daarnaast ook aandacht en lectuur voor de 7 sacramenten. Welke sacramenten zijn er: 

Het Heilig Doopsel, De Heilige Eucharistie, Het Heilig Vormsel, De Huwelijksviering, 

De Ziekenzalving, De Biecht, De Priesterwijding. Voor ieder sacrament ligt er een boekje, en 

deze zijn de afgelopen week besteld. Interesse? Vraag over een poosje het secretariaat 

 
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. 

Volgende week nog wel, daarop staat dan wanneer het secretariaat gesloten is wegens 

vakantie. Want eerlijk is eerlijk, Anja, Ria en Willie, die daar werken, verdienen ook 

vakantie. Dus houd daar rekening mee. Let op: dinsdag, 16 Aug. is het gesloten. 

 

 In deze vakantieperiode moeten we ook denken aan degenen die niet op 

vakantie kunnen en ook minder bezoek krijgen, omdat anderen wel op 

vakantie gaan. En niet alleen denken, misschien ook bezoeken. 
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