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Vieringen 
Zondag 6 okt. om 11.15 uur viering van woord en communie m.m.v. de Cantorij 

Woensdag 9 okt om 8.45 uur rozenhoedje bidden, daarna eucharistieviering. 

Zaterdag 12 okt om 19.00 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. 

Agenda. 
7 oktober 19.30 uur cursus voor vrijwilligers past. school in de achterkamer/pastorie.  

                20.00 uur vergadering BCP.  

8 oktober 19.30 uur 2e doopgesprek  

Mededelingen. 
Zondag 6 okt om 10.00 uur, sluiting federatieweek, eucharistieviering in Roelofarendsveen. 

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.  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. 

 

Mgr. Van den Hende over de Buitengewone Missiemaand in het Jaar van de Roepingen. 

“In het Jaar van de Roepingen mogen we opnieuw beseffen dat ons christelijk leven ten 

diepste bepaald wordt door het motto van de Missiemaand: gedoopt en gezonden.” Dit schrijft 

Mgr. Van den Hende in het openingsartikel van de nieuwe Tussenbeide. Het herfstnummer 

van Tussenbeide verschijnt bij het begin van de missiemaand oktober. 

 

Bisschoppen organiseren jongerenbedevaart naar Rome 

De Nederlandse bisschoppen organiseren voorjaar 2020 een jongerenbedevaart naar Rome. 

Via de bisdommen wordt hierover een brief gestuurd aan de pastorale teams van parochies 

met de vraag om de reis onder de aandacht te brengen van jongeren. 
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