
 

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 Sept.. 2019.                                                                                              Nr: 417. 

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

                                                                            Feest van Maria-geboorte. 

Woensdag 11 sept om 9.00 uur eucharistieviering. 

Zondag 15 sept. om 11.15 uur viering van woord en communie, m. m .v Together. 

                                       Presentatieviering van de vormelingen, tevens kinderkerk. 

Agenda. 
Dinsdag 10 september  om 19.00 uur: Bijeenkomst vormselproject in het Achterom.  

Woensdag 11 september  om 13.30 uur: komen de Clusterhoofden bijeen in het Achterom. 

Donderdag 12 sept. vanaf 10.00 uur in Partycentrum Aardam,  Ziekendag,  v.d. Zonnebloem.  

Zaterdag 14 september 10.00 - 17.00 uur Open monumentendag  

Mededelingen. 
Op zondag 8 sept is er na de viering van 9.15 uur weer dat heerlijke bakkie koffie. 

 

Voor u gevonden in de bewaarde lectuur van de oude past. School. 

 

Feest van Maria-geboorte.          Brief van  Maria aan de gelovigen. 
…..ik heb de uitdaging aangenomen om leven mogelijk te maken. Het is aan jullie om dit ook 

te doen; meer ruimte scheppen voor elkaar, iedereen de mogelijkheid geven zichzelf te zijn. 

ook ik geloofde in de messiaanse tijdop mijn manier heb ik geprobeerd daaraan bij te dragen. 

ik roep jullie op om dat samen met mij te verwezenlijken. Zoek mij niet in grotten, bomen of 

bronnen, maar zoek mij in de verdrukten, kleinen, marginalen, machtelozen, eenvoudigen  en 

rechtelozen. Maria. 

                                                                                               Els Maeckelberghe. 

Kinderkerk: 
Op zondag 15 september is er weer kinderkerk. Hanna heeft een belangrijke ketting van 10 

muntjes, ze komt erachter dat er één muntje is verdwenen. Met de kinderen gaan we tijdens 

een spel op zoek naar het verloren muntje. Help je mee? 

Voor de kinderen tot 4 jaar is er crèche. Graag tot ziens op zondag 15 september om 11:15 uur 

 

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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