
 

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  17 nov.. 2019.                                                                                              nr: 425. 

Vieringen 
Zondag 17 nov om 11.15 uur viering van woord en communie m.m.v. de Cantorij. 

Woensdag 20 nov. om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Zaterdag23 nov om 9.00 uur viering van woord en communie m.m.v. Lords Voice. 

Agenda. 
Donderdag 21 november 19.30 uur 2

e
 avond van de kosters cursus in het Achterom.       

Mededelingen. 

Ambachtelijke kerstkaarten te koop. 
Beste medeparochianen, een van mijn hobby’s is kaarten borduren (kruissteekjes op stof), die 

ik verkoop t.b.v. goede doelen. Zo heb ik reeds diverse projecten gesteund, zoals een school 

in Tanzania, moeder-baby-hulp in Albanië, waterproject in Ethiopië, zomerkampen voor 

kinderen in Roemenië en voedselpakketten voor Oost-Europa. Momenteel ben ik bezig met 

kerstkaarten.  De volledige opbrengst van dit jaar gaat naar Edukans. Edukans werkt in 

ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs. De kaarten kosten         € 1,50 per 

stuk. Bij aankoop van 10 kaarten 1 kaart naar keuze gratis. Ook kunt u het hele jaar door bij 

mij terecht voor een originele kaart voor verjaardag, huwelijk, geboorte, deelneming etc. In 

overleg zijn ook (kleine) bestellingen mogelijk. Bel of mail me gerust, of spreek me even aan 

in de kerk, waar ik regelmatig te vinden ben. Alvast hartelijk dank voor uw aankoop! Met 

vriendelijke groet, Karin van Tol. karinvantol@telfort.nl of 0172-609905. 

 

Zondag 17 nov. achter in de kerk staan de bekende grote collectebussen voor landelijke 

jongerenprojecten én voor het jongerenwerk in ons eigen bisdom. 

Zaterdag 23 nov   volgende week wordt er een bijdrage gevraagd  voor de diaconie.  

 

We gaan de viering van de eenheid van de christenen in jan weer voorbereiden. 

In de bijbel las ik bij Johannes1, vers 37: de  ( twee ) leerlingen gaven gehoor aan zijn Woord 

en volgden Jezus. God roept ieder van ons op om het leven met Hem in verbinding te 

brengen, om Hem te volgen. Om ons leven te stellen in het licht van God. Christus roept ons 

om Hem te volgen op de weg die naar de Vader leidt. 

We komen bijeen  in iedere kerk om naar zijn Woord te luisteren. We horen het, maar dan? 

Luisteren heeft een dubbele bodem. Het betekent niet alleen horen wat gezegd wordt, maar 

ook er gehoor aan geven, het Woord doen, het in praktijk brengen. Ten volle luisteren is ook 

altijd te doen wat gehoord wordt, in de kerk maar ook in onze samenleving 

 

Gods Woord is er niet alleen om op te vertrouwen, erin te geloven, maar ook om het te doen. 

En in die praktijk van het Woord zit nu juist het verschil tussen samen het woord aanhoren en 

de saamhorigheid. Immers in de saamhorigheid verenigen wij ons met elkaar en met het 

levende Woord dat tot ons gericht wordt. En saamhorigheid is ook in het leven van buiten de 

kerk, een groot goed, volgende week met de diaconie, nu met de stikstofcrisis en de gevolgen 

daarvan. En na de brand in Hoogmade is saamhorigheid onmisbaar. 
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