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

Woensdag 6 dec. om 9.00 uur eucharistieviering. 

Zaterdag 6 dec. om 19.00 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. 

Agenda: 

Maandag 4 december    :  19.30 uur werkgroep Oogstdankdag v d. Clara in de  achterkamer. 

Mededelingen. 
Op woensdagmiddag 6 december is  er gelegenheid voor stil gebed en aanbidding van het 

Allerheiligst Sacrament in de H. Adrianuskerk in Langeraar. De kerk zal daar voor open zijn 

van 12.00 uur tot 13.00 uur. 

World Wide Candle Lighting, 
Kaarsen branden wereldwijd 

In de HH Petrus Pauluskerk in Aarlanderveen is zoals andere jaren, zondag 10 december om 

19.00 uur weer een herdenking voor overleden kinderen en kinderen die het daglicht nooit 

gezien hebben. Deze herdenking is oecumenisch en ook voor niet gelovige. Overige familie 

en vrienden zijn ook 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. 

Graag tot zondag 10 december alhier in deze kerk. 

Hartelijke groet, Truida Stegeman , Monica Grisel en Betty Staartjes. 

 

Op zondag 10 december is er een extra peuterviering. 
De viering is gericht op peuters van 2 tot 4 jaar, broertjes en zusjes zijn ook welkom. De 

ouders of opa's en oma's mogen er gezellig bij zitten. Tijdens de viering gaan we het 

kerstverhaal lezen met de peuters en liedjes zingen. We bidden en steken kaarsjes aan. Na de 

viering is er koffie en limonade met iets lekkers en gaan we met de peuters knutselen. 

De viering begint om 10.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen. 

We hopen jullie allemaal te zien op zondag 10 december.                          Groetjes Jolanda 

Jaar van gebed. 
Op zondag 3 dec, bij het begin van de Advent en het nieuwe kerkelijk jaar, start het diocesane 

Jaar van Gebed. Het idee van een diocesaan themajaar rond het gebed ontstond na de 

chrismaviering in april van dit jaar. In de preek gaf de bisschop aan dat de Kerk als een 

netwerk van liefde, tot opbouw van een beschaving van liefde, niet kan zonder gebed. Omdat 

het anders een netwerk wordt los van Christus, een paraplu zonder handvat. Na afloop van die 

viering spraken veel mensen de bisschop daar op aan. Ze onderstreepten de grote waarde die ,  

men hechtte aan bidden maar ook aan de moeite die je je kunt hebben om in het dagelijks 

leven tijd en ruimte te maken voor het gebed. Daarom is het idee ontstaan voor een themajaar 

van gebed. Ik neem aan dat de brief van de bisschop hierover een keer wordt afgedrukt en 

achter in de kerk voor het meenemen komt te liggen, om thuis alles rustig door te lezen. 
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