
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. 

 
Internet: www.rkgroenehart.nl 

 

 

Datum: 17 dec.  2016.                                                                                              Nr: 302. 

Vieringen 

Woensdag 21 dec om 9.00 uur Viering van woord en communie. 

Zaterdag 24 dec om 19.00 uur kerstavond, viering van woord en communie, gezinsviering. 

            om 23 uur kerstnacht-viering van woord en communie, m.m.v. Lords Voice  

Zondag 25 dec. om 11.15 uur, kerstviering, eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. 

Maandag 26 dec om 10.00 uur kindje wiegen, kerstgebeuren voor de allerkleinsten. 

Woensdag 28 dec om 9.00 uur geen midweekse viering. 

Zaterdag 31 dec. om 19.00 uur oudjaar, eucharistieviering m.m.v. Lords Voice. 

Woensdag 4 jan om 9.00 uur eucharistieviering.    

Agenda: 

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

Vrijdag 23 dec om 19.00 uur is de jeugd van Rock Solid in het Achterom bij elkaar. 

Mededelingen                                        Bedankt!!! 

Grote en kleine-zichtbare en onzichtbare vrijwilligers. Zonder jullie kan onze 

kerkgemeenschap niet! Ruim 200 mensen hebben vrijwillig hun steentje bijgedragen om onze 

kerk goed te kunnen laten functioneren. We zijn daar heel erg blij mee. De Beheerscommissie        

( BCP ) bedankt jullie allemaal voor jullie geweldige inzet in het afgelopen jaar. We hopen 

dat we volgend jaar weer een beroep op jullie kunnen en mogen doen. Wij wensen iedereen 

een Zalig Kerstfeest en een gezond en gelukkig 2017. 

                                                                                  Petra Mesman-Wim en Ans Hijman. 

Ps. De nieuwjaarsreceptie  ( alleen met koffie en koek ) is op zaterdagavond 7 jan. 2017. 

 

Rondom kerst en nieuwjaar wordt er geen nieuwsbrief uitgedeeld omdat je nooit kan schatten 

hoeveel mensen naar de vieringen komen.  De eerst volgende is 7 jan. 2017. Vanaf deze plaats 

wens ik ieder een Zalig Kerstfeest en een gezegend maar bovenal een gezond 2017.        Jan. 

 

Adventsactie 2016 voor Rwanda 

Al weer drie weekendvieringen hebben we aan het begin van de vieringen verhaaltjes mogen 

vertellen over het mooie werk dat gedaan wordt binnen het opvanghuis CECYDAR in 

Rwanda, waar de straatkinderen opgevangen worden in de hoofdstad Kigali. Na de eerste 

viering (zat. 26-11) heeft de collecte € 114,30 opgeleverd. De speciale Rwandese middag op 

zondag 27-11 in Hoogmade is een mooie eerste aanzet geweest tot een Federatieve activiteit 

binnen deze Adventsperiode en zal zeker een vervolg krijgen. Deze middag leverde in totaal 

een kleine € 760,00 op. De tweede en derde viering heeft resp. € 142,35 en € 111,46 

opgebracht; totaal € 368,11 in onze parochie. We zijn u dankbaar voor uw gulle gaven tot nu 

toe voor dit goede doel en wensen u nu alvast een Zalig kerstfeest en een zegenrijk 2017.  

                                                                                     MOV-werkgroep, Betty en Agatha.                                                                                                                                                      
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