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Datum: 4 dec.  2016.                                                                                              Nr: 300. 

Vieringen 

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

Zondag 11 dec 11.15 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. 

  13.00 uur doopviering voor Veerle Ouwerkerk, Daan Wijsman, Guusje Hijman 

                      Om 19.00 uur Worldwide Candle Lighting 

Woensdag 14 dec om 9.00 uur viering van woord en communie     

Agenda: 

Maandag 5 dec om 9.00 uur vergadert de BCP op locatie. 

Dinsdag 6 dec om 19.30 uur repeteert het gelegenheidskoor 

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

Vrijdag 9 dec om 19.00 uur is de jeugd van Rock Solid actief in ons Achterom 

Zondag 11 dec om 19.30 uur is de jongerengroep v/d Clara in het Achterom. 

Dinsdag 13 dec om 9.00 uur vergadert de PG-groep in de achterkamer op de pastorie 

 Mededelingen   
"Alhoewel het jaar van barmhartigheid overal is afgesloten door het sluiten van de heilige 

deuren, wil dit niet zeggen dat er nu een einde is gekomen is aan de barmhartigheid van onze 

God. Nee zijn deuren staan nog altijd wagenwijd open.  

Op vrijdag 9 december om 19:00 uur bent u van harte welkom in de st. Jan de Doperkerk te 

Leimuiden voor een viering van barmhartigheid. Tijdens deze viering is er de mogelijkheid 

om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. 

Door dit sacrament kunt u steeds weer opnieuw thuis komen bij de Vader. 

U bent van harte uitgenodigd."   Hartelijke groet,    B.S. Bosma, pr. 

Zingen voor Alpe d'HuZes 
Tijdens de kerstmarkt in Het Zwaluwnest op vrijdagavond 9 december gaat koor Lord's Voice 

optreden met een specifiek doel: Het sponsoren van deelnemers aan de Alpe d'HuZes editie 

2017. 

Story of her Life 

Volgend jaar gaan koorlid Jolanda Kempen en echtgenoot John samen met hun team Story of 

her Life een dubbele uitdaging aan. Zeker is het bedwingen van de Alpe d'Huez een 

inspanning van formaat maar ook het vooraf bijeenbrengen van de benodigde sponsorgelden 

vraagt heel veel tijd en energie. 

Middels een vlot programma met zowel kerst als hedendaagse nummers hoopt het koor dan 

ook het publiek te verleiden een bijdrage te geven voor het team Story of her Life. Uiteraard 

zijn alle opbrengsten volledig bedoeld voor het KWF. 

Lord's Voice zingt op op vrijdagavond 9 december vanaf 19.30 uur, de locatie Het 

Zwaluwnest , Korteraarseweg 162 Ter Aar 

                                                                                       Lees verder andere zijde.              
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Aanstaande woensdag is de H. Adrianuskerk in Langeraar wederom open van 

12.00 uur tot 13.00 uur voor stilte en aanbidding van het h. Sacrament. U kunt in 

dat uur binnenkomen en gaan wanneer u wilt. 

 

 

World Wide Candle Lighting,    Kaarsen branden wereldwijd 
In de HH Petrus Pauluskerk in Aarlanderveen is, zoals andere jaren, zondag 11 december om 

19.00 uur weer een herdenking voor overleden kinderen; ook voor kinderen die het daglicht 

nooit gezien hebben. Deze herdenking is niet alleen voor de ouders, maar ook overige familie 

en vrienden zijn van harte welkom. De kerk is om 18.30 uur open, waarna  we op tijd willen 

beginnen. Wanneer u graag een herinnering wilt meebrengen, dan mag u dat gerust doen. 

Deze viering is voor ieder die dit verlies heeft meegemaakt, dus voor alle gelovigen, maar ook 

voor ieder die niet gelooft. 

Graag tot zondag 11 december. 

Hartelijke groet, Truida, Monica en Betty. 

 

 


