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Datum: 11 dec.  2016.                                                                                              Nr: 301. 

Vieringen 

Vanavond om 19.00 uur Worldwide Candle Lighting 

Woensdag 14 dec om 9.00 uur viering van woord en communie  

Zaterdag 17 dec om 19.00 uur, viering met boeteritus, m.m.v. de Cantorij. 

Woensdag 21 dec om 9.00 uur eucharistieviering.    

Agenda: 

Zondag 11 dec om 19.30 uur zijn de jongeren v/d Clara in de achterkamer op de pastorie 

Dinsdag 13 dec om 11.30 uur vergadert de PG-groep in de achterkamer op de pastorie 

Woensdag 21 december om 16.30 uur is de kerstviering voor de Vossenschans. 

Mededelingen   
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 wil                                                                                                 

World Wide Candle Lighting,    Kaarsen branden wereldwijd 

Vanavond in deze HH Petrus Pauluskerk is zoals andere jaren  om 19.00 uur weer een 

herdenking voor overleden kinderen. Ook kinderen die het daglicht nooit hebben gezien. Niet 

alleen de ouders ook verdere familie en vrienden zijn van harte welkom. De kerk is om 18.30 

uur open zo wij op tijd kunnen beginnen. Ook bent u in de gelegenheid om een herinnering 

mee te brengen. Het is voor ieder die dit verlies hebben meegemaakt, zoals ander gelovigen 

ook die niet geloven. Hartelijke groet, Truida, Monica en Betty. 

Advent 2016.    Wij wensen u een goede eindsprint van de Adventstijd toe. 

 
Zover we kunnen kijken, regeert de winternacht. 

Zal ooit het duister wijken voor wie er licht verwacht? 

De hemelen staan zwart op onze lage landen. 

Zal ooit nog vuur ontbrande in ons verkilde hart? 

 

Aan God de ruimte geven temidden van de nacht, 

uit zijn genade leven, dat wordt van ons verwacht. 

En nooit meer nacht en pijn voor wie met God verkeren, 

wie zijn verbond begeren en daarvan zwanger zijn. 

 

Zover wij kunnen hopen, komt vreugde aan het licht. 

De harten gaan weer open en staan op God gericht. 

Zijn licht dat ons verblijdt en niet meer is te weren, 

dat licht zal triomferen: wij doen gerechtigheid. 
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