
 

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  21 Sept.. 2019.                                                                                              Nr: 419. 

Vieringen 
Zaterdag 21 sept. om 19.00 uur woord en communieviering m.m.v. Lords Voice. 

               21 sept om 19.00 uur vredesviering onze kerklocatie, Ter Aar en Langeraar, deze is             

                                       in Langeraar m.m.v. koor Jubilans. Oecumenische gebedsviering. 

Woensdag 25 sept. om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Zondag 29 sept geen viering dit weekend, opening federatieweek in Langeraar. 

Agenda. 
Maandag 23 sept, 19.30 uur cursus voor vrijwilligers past. school in de achterkamer /pastorie. 

Donderdag 26 sept kunt u, vanaf nu, het nieuwe blad  samenstromen in uw bus verwachten. 

Mededelingen. 

Vredesviering. 
In de hemel zijn wellicht geen grenzen, maar hier op aarde struikelen we er continu over. De 

ervaring in onze wereld is vooral dat grenzen mensen tegenhouden en dat grenzen mensen 

verdelen. 

Natuurlijk zijn er grenzen nodig ter bescherming maar in de liturgie komen hemel en aarde 

samen juist ook om verbinding te zoeken, om grenzen te doorbreken, om mensen te verbinden 

met Gods visioen. Voor de 51e keer wordt landelijk de oecumenische Vredesweek gehouden. 

Het blijkt telkens weer zo nodig ons in te zetten voor vrede en daarbij heeft God onze handen 

en voeten zo nodig in deze wereld. 

We hopen elkaar te ontmoeten in de oecumenische avondviering op 21 september 19.00 uur 

in de Katholieke Kerk in Langeraar. 

Maria van Fatima reist het hele land door in de Vredesweek 
In de Vredesweek (21-29 september) houden de Nederlandse bisschoppen een landelijke 

gebedsestafette. Hiervoor reist een beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima (Portugal) door 

het land. Het doet zeven bisdommen aan en verbindt zo de gelovigen die bidden voor vrede. 

Laten wij dan morgenavond maar gewoon in Langeraar er mee beginnen. 

Vormsel 
De vormelingen zijn alweer begonnen met het vormselproject,  

Vormselkracht. Op zaterdag 12 oktober zullen de 7 vormelingen van  

Aarlanderveen zich voorstellen in de voorstelviering. Dus niet op 15  

september, wat per abuis vermeldt staat in de Samenstromen. Op 22  

november ontvangen zij het Heilig Vormsel van Mgr. van den Hende in de  

kerk van Langeraar. 

Bijzondere missiemaand 
Oktober 2019 is door paus Franciscus uitgeroepen tot ‘bijzondere missiemaand’. Dit om 

onder de gelovigen een nieuw missionair elan te stimuleren en speciale aandacht te vragen 

voor de missie en missionarissen over de hele wereld. 
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