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Datum: 20 Nov.  2016.                                                                                              Nr: 298. 

Vieringen 

Woensdag 23 nov om 9.00 uur eucharistieviering. 

Zaterdag 26 nov om 19.00 uur woord en communieviering, m.m.v. de Cantorij. 

Woensdag 30 nov om 9.00 uur viering van word en communie. 

Agenda: 

Maandag 21 nov om 20.00 uur 1
e
 voorbereidingsavond voor de ouders van dopelingen, de  

                                                                                          doopviering is op zondag 11 dec. 

donderdag 24 nov om 19.30 uur is er korenbeleid voor alle koren in het Achterom. 

Vrijdag 25 nov om 19.39 uur zijn de leden van Rock Solid bij elkaar in het Achterom.                                                                                                                                     

Mededelingen   
Vanaf de 1e zondag van de Advent bidden of zingen we in alle liturgische vieringen het 

nieuwe Onze Vader. Om u vast op de hoogte te brengen:  dit is de nieuwe vertaling:  

 

Onze Vader die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, 

uw wil geschiede, 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 

en breng ons niet in beproeving, 

maar verlos ons van het kwade. 

priester: 
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, 

geef genadig vrede in onze dagen, 

dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, 

altijd vrij mogen zijn van zonde, 

en beveiligd tegen alle angst en onrust, 

terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, 

de komst van onze Verlosser Jezus Christus. 

allen: 
Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. 

                                                                                     z.o.z. ook belangrijk 
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Parochiekern 
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Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen 

Tel. 0172 571323  
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Rwandese middag in Hoogmade 
 

Zondag 27 november wordt in de O.L.V. Geboortekerk in Hoogmade een heuse Rwandese 

middag gehouden van 14:00 tot 16:00 uur. Je kunt er o.a. een Djembé workshop volgen, 

Afrikaanse spelletjes doen en nog veel meer; tevens is er koffie en thee met Afrikaanse 

hapjes.  

Tijdens de Adventsactie van dit jaar vraagt de gezamenlijke MOV-werkgroep aandacht voor 

de straatkinderen in de hoofdstad Kigáli in RWANDA. Deze Rwandese middag is een mooi 

voorproefje hiervan. Alle aanwezigen kunnen van alles horen, zien, ervaren  én proeven van 

en over dit opvangproject, CECYDAR genaamd, dat ondersteunt wordt door  Fidesco 

Internationaal. Johannes en Miriam Witt van Fidesco zijn er deze zomer een week geweest. 

Zij geven deze middag twee boeiende presentaties, zodat u met eigen ogen kunt zien, dat een 

druppel wel degelijk verschil kan maken. U bent met uw hele gezin van HARTE WELKOM. 

 

 

 

Namens muziekvereniging DSS willen wij graag uw aandacht voor het volgende. 

 

Al sinds jaren wordt het Kerkconcert van DSS gehouden in de Petrus en Pauluskerk aan het 

Noordeinde in Aarlanderveen. 

Wegens logistieke redenen zal dat echte dit jaar anders zijn. 

Omdat we de vele trouwe bezoekers van dit concert ook graag op deze gewijzigde locatie 

welkom heten willen wij u vragen om via uw kanalen onderstaande info te verspreiden. 

 

Wat: Kerstconcert DSS 

Wie: Fanfareorkest DSS ism met Acapellagroep 'Double G' 

Waar: Gereformeerde Kerk, Dorpsstraat 107 Aarlanderveen 

Wanneer: Zondag 18 December, 1530 uur 

 

Aansluitend is er voor iedereen een “kerstborrel” in Het Dorpshuis. 

Toegangsprijs € 7,50 (inclusief consumptie op de borrel na afloop in Het Dorpshuis) 

Met nadruk willen wij stellen aan dat het houden van het concert in een 'andere' kerk geen 

geloofs-inhoudelijke redenen ten grondslag liggen.  Het Kerstconcert van DSS is toegankelijk 

en bestemd voor iedereen en wij hopen dan ook op een grote opkomst. 

 

 

                                                                        Met vriendelijke Groet, Edwin Hijman 


