
 

Indien u deze mededelingen per mail wilt ontvangen kunt u zich hiervoor aanmelden via het 
mailadres: aarlanderveen@rkgroenehart.nl graag onder vermelding van uw naam en adres. 

 
Internet: www.rkgroenehart.nl 

Datum: 26 nov. 2017.                                                                                              Nr: 341. 

Vieringen 
Zondag 26 nov. om 9.15 uur viering van woord en communie m.m.v. Lords Voice. 

                                               Feest van Christus Koning, tevens kinderkerk vandaag. 

Woensdag 22 nov om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Zondag 3 dec. om 11.15 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij 

Agenda: 

Zondag 26 november:      19.30 uur Jongerengroep van de Clara in het Achterom 

Dinsdag 28 november:     19.30 uur Koor Together in het Achterom 

Woensdag 29 november: 19.00 uur insteken kerkblad samenstromen in de pastorie 

Donderdag 30 nov. u kunt vanaf vandaag het blad samenstromen in uw bus verwachten. 

Vrijdag 1 december:          9.00 uur pastoraatsgroep in de achterkamer 

                                          17.30 uur adventsmaaltijd MOV in het Achterom 

                                          19.00 uur Rock Solid komt samen in het Achterom 

Mededelingen.           

Vrijdag 1 december vanaf 17:30 uur Adventsmaaltijd in ’t Achterom      
De MOV-werkgroepen houdt a.s. vrijdag om 18:00 uur weer een gezellige Adventsmaaltijd in 

’t Achterom. Deze keer kunt u van een volledige Congo-maaltijd genieten, omdat we dit jaar 

uw aandacht vragen voor de soms wel zeer jonge tienermoeders in CONGO. Dankzij de 

paters Redemptoristen, starten gedurende drie jaren 60 jonge moeders aan een driejarige 

opleiding. De paters redemptoristen hebben hiervoor financiële middelen nodig en daarvoor 

de Adventsactie ingeschakeld. De federatieve MOV-werkgroepen willen dit project gaar 

ondersteunen. Tijdens alle adventsvieringen zullen we u weer informeren over dit project, 

maar de aftrap geven we al door deze Congo-maaltijd. 

Na de maaltijd zullen één of meer medewerkers van de Vastenactie een boeiende presentatie 

geven over dit project voor de tienermoeders. Wanneer u hier meer van wilt proeven én horen 

én zien, dan nodigen wij u met veel enthousiasme uit om a.s. vrijdag vanaf 17:30 uur aan deze 

speciale maaltijd deel te nemen met daarna de presentatie voor dit mooie Adventsproject. U 

bent van harte welkom. Hiervoor kunt u zich tot uiterlijk di. 28 november aanmelden bij Betty 

Staartjes (604673) of Agatha Keijzer (604764). U kunt zich ook aanmelden door het 

aanmeldingsformulier in te vullen dat achter in de kerk ligt. Graag tot vrijdag in ’t Achterom.                                                                       

Werkgroep MOV, Betty Staartjes en Agatha Keijzer 

Kinderkerk: 
Op zondag 26 november is er weer kinderkerk. We gaan het hebben over de werken 

van barmhartigheid, wat kun je voor een ander doen? Eén van de werken is “iemand die 

honger heeft te eten geven”. Dit kun je zelf ook doen, door iets mee te nemen voor in de krat 

van de Voedselbank. 

Aangezien er gedurende de adventsperiode geen kinderkerk is, krijgen de kinderen nog een 

leuke knutsel mee om af te tellen naar de kerst. Graag tot ziens op zondag 25 november om 

9.15 uur tijdens de viering in de Petrus & Pauluskerk in Aarlanderveen!! 

                                                                                                          Werkgroep kinderkerk 
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Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:janensuzehoudijk@gmail.com 
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