
Indien u deze mededelingen per mail wilt ontvangen kunt u zich hiervoor aanmelden via het 
mailadres: petrusenpauluskerk@live.nl, graag onder vermelding van uw naam en adres. 
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Datum: 26 Nov.  2016.                                                                                              Nr: 299. 

Vieringen 

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

Zondag 4 dec om 9.15 uur viering van woord en communie, m.m.v. Lords Voice. 

Woensdag 7 dec. om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Agenda: 

Zondag 27 nov. om 14.00 uur Rwanda-middag in de kerk van Hoogmade, Adventsactie. 

Woensdag 30 november is de H. Adrianuskerk in Langeraar open van 12.00 uur tot 13.00 uur   

voor stilte en aanbidding van het H. Sacrament 

Woensdag 7 dec om 19.30 uur is er weer schriftinstuif in Langeraar.  

 

Mededelingen   
De eerste weken ligt het nieuwe onze vader op een kaartje achter in de kerk. Het zal wel even 

duren voordat het bidden weer vanzelf gaat, als je 50-70 jaar lang het anders gedaan hebt. 

 

Adventsaktie. 

Iedere week is er aan het begin bij de viering aandacht voor de Adventsaktie.  Achter in de 

kerk staan de bussen, vergeet het niet. Wilt u meer weten over het project, de deuren staan 

morgenmiddag wagenwijd open van 14.00 uur tot 16.00  in de kerk van Hoogmade voor de 

Rwanda-middag vanwege onze Adventsactie. 

 

Voor u gekregen om mee te delen. Advent vieren in het gezin.  Als de Sint vertrokken is. 

 

Advent vieren in het gezin De advent is zo'n mooie tijd om kinderen actief te betrekken en 

even samen stil te staan om ons op de geboorte van Jezus voor te bereiden. Maak thuis een 

Adventstafel of Adventshoekje met daarop de Adventskrans en bijv. een kinderbijbel of 

adventsdagboekje. Eventueel kunt u er een lege stal bij zetten. Zet de figuurtjes er pas de 

laatste week voor Kerstmis één voor één in. Ontsteek iedere avond één of meerdere kaarsen 

van de Adventskrans. Een mooie gewoonte is het om bijvoorbeeld na het eten even samen te 

lezen en te bidden.  Zo kom je als gezin samen bij God tot rust. 

 

Een aandachtspunt in deze periode is dat de Advent een voorbereidingstijd is en niet een 

vroegtijdig Kerstfeest. In de maatschappij om ons heen wordt op veel plaatsen de hele maand 

december al Kerst gevierd (denk aan versieringen, kerstbomen, kerstliedjes, kerstvieringen 

etc.). Mooi is het om de kerstboom met het stalletje pas in de week voor Kerstmis met de 

kinderen op te zetten. Leg dan het kindje Jezus pas na de Kerstnacht in de kribbe. In de 

liturgie vieren we Kerstmis vanaf Kerstavond (24 december) tot en met de zondag na 6 

januari (Doop van de Heer). 
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