
 

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 31 Aug. 2019.                                                                                              Nr: 416. 

Vieringen 
Zaterdag 31 Aug om 19.00 uur viering van woord en communie m.m.v. Lords Voice. 

Woensdag 4 sept om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Zondag 8 sept om 9.15 uur viering van woord en communie m.m.v. de Cantorij. 

Agenda. 
Maandag 2 sept om 20.00 uur vergadert de BCP in de achterkamer op de pastorie. 

Mededelingen. 
De vakantie loopt ten einde, de scholen gaan weer beginnen, het luie leventje is voorbij. 

Verwacht niet teveel van jezelf, wordt wel eens gezegd als tip.. ,,Neem even de tijd te 

acclimatiseren en maak een rondje over je afdeling. Even gezellig keuvelen met collega's." Ze 

pleit voor een terugkomdag. ,,Die eerste dag moet vooral luchtig blijven. Plan geen afspraken 

en vergaderingen in. Zorg hooguit dat je bijgepraat wordt over wat je gemist hebt tijdens jouw 

vakantie.”      Zo ook bij de kerkgemeenschap. 

We pakken de draad weer op na vele hete dagen en dus komt ook de nieuwsbrief weer 

regelmatig in beeld, al zullen nog niet alle werkgroepen en koren al weer in touw zijn. 

Dit weekend weer de eerste sinds Juli. 

 

Woensdag 4 sept is de eerste viering op woensdagmorgen na de vakantie.  
Op zondag 8 sept is er na de viering van 9.15 uur weer dat heerlijke bakkie koffie. 

 

Zet deze datum alvast in uw agenda:       14 september. 
Op deze 14

e
 sept is het Open Monumentendag en staat ook onze eigen H. H. Petrus en 

Pauluskerk in het zonnetje! Deze dag kunt u aan de hand van een beschrijving een wandeling 

door onze mooie kerk maken. Er wordt veel aandacht besteed aan de architect Jos Cuypers en 

ook alle prachtige oude kazuifels en misdienaarskleding worden tentoongesteld.  

In de vitrinekasten zijn ook de oude monstransen te bewonderen en vele historische boeken. 

De doopvitrinekast mag u ook zeker niet missen en neem eens een kijkje in de biechtstoel!! 

Al met al zeker de moeite waard om de kerk eens met andere ogen te komen bekijken. 

Tot ziens op zaterdag 14 september van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
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