
 

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  12 Okt. 2019.                                                                                              nr: 421. 

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

Woensdag 16 okt om 8.45 uur rozenhoedje bidden, daarna geen viering, wel koffie. 

Zondag 20 okt om 9.15 uur oogstdankdagviering, m.m.v. Lords Voice. 

Woensdag 23 okt om 8.45 uur rozenhoedje bidden, daarna viering van woord en communie. 

Zondag 27 okt om 11.15 uur Allerheiligen,  eucharistieviering, m.m.v. de Cantorij. 

                        Om 19.00 uur Marialof, m.m.v. Together. 

Agenda.  
Op zondag 27 okt worden Kasper Rusak en Lars Kelder gedoopt. 

Mededelingen. 

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 Langeraar. 

 

Oogstdankdag. Danken voor de oogst in een viering in deze missiemaand. 
Het is niet alleen de rijke oogst ontvangen maar het geheel draait ook weer om delen. 

Het is een mooie gedachte, de gedachte achter de oogstdankdag is dat het op hele 

verschillende dagen/maanden gevierd wordt in de diverse kerken, maar dat geeft niks het gaat 

om de dankbaarheid welke getoond wordt aan God. Hij geeft en wij ontvangen. We planten 

en we zaaien en we ontvangen en dan is de dankbaarheid groot maar we mogen dit ook weer 

uitdelen en geven aan hen die het minder hebben, dat is eigenlijk hetgeen het meest oplevert, 

want ook op die manier zaai je, je zaait liefde, genegenheid. En er wordt niet voor niks zo 

vaak gezegd: Wat je zaait zal je oogsten, dat is niet alleen zo met zaad wat gezaaid wordt, 

echt zaad op het land, maar ook het zaad wat wij zaaien in het leven, door middel van onze 

woorden en daden. Als wij het goede doen en het goede uitdragen en voor anderen klaarstaan 

dan mogen we ook het goede terugverwachten.    Zie ook blz 8 en24, in samenstromen. 

                                                                                                   Clarawerkgroep oogstdankdag. 

We gaan weer inzamelen voor de Voedselbank 
Nu het buiten weer natter en kouder wordt, is het goed om weer aan onze medemensen 

dichtbij te denken, die nauwelijks rond kunnen komen. Daarom willen we het verzamelen van 

lang houdbare – en huishoudelijke artikelen weer enthousiast op gaan pakken. Dus heeft u 

nog van deze producten in huis waar u niets mee doet, of wilt u bij het boodschappen doen 

even aan hen denken? Dan hopen we dat we weer regelmatig volle kratten, met gezegende 

producten weg mogen brengen naar de Voedselbank. Doet u ook (weer) mee? Let wel!!: alles 

moet écht nog een redelijke periode bruikbaar zijn. Alvast bedankt namens vele buurtgenoten 

die hiervan helaas afhankelijk zijn.   

                                                    Werkgroep MOV/diaconie Betty Staartjes en Agatha Keijzer. 
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