
 

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: 9 Dec.. 2017.                                                                                              Nr: 343. 

Vieringen 
Zaterdag 9 dec. om 19.00 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. 

Zondag 10 dec om 10.00 uur is de peuterviering, om 19.00 uur is de herdenkingsviering,  

Woensdag 13 dec om 9.00 uur eucharistieviering.         

Agenda: 

Dinsdag 12 dec om 19.30 uur zingt het koor Together het hoogste lied in het Achterom. 

Vrijdag 15 dec om 19.00 uur is Rock Solid weer actief bezig in het Achterom. 

 

Mededelingen. 
Op woensdagmiddag 13 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 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. 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. tot zondag 10 dec.  

                     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 10.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen. Groetjes Jolanda 

 

Adventsactie voor Congo + Voedselbank 
Ook vandaag heeft u weer gehoord over de opleidingen die de tienermoeders in Congo 

aangeboden krijgen, dankzij de paters Redemptoristen. Dit biedt een volwaardige toekomst 

voor moeder en kind(eren). Daarnaast willen we juist in deze tijd ook speciaal aandacht 

besteden aan de minderbedeelden dichtbij. Hiervoor hebben we nog altijd de 

Voedselbankkratten in het portaal staan. U heeft vast wel lang houdbare artikelen in uw 

voorraadkast, welke onze medemensen goed kan gebruiken. In deze tijd bieden de 

kerstpakketten soms ook producten die u wellicht niet zal gebruiken. Ook met deze artikelen 

weet de Voedselbank een mooie bestemming!  

                        Van harte aanbevolen door de MOV- én Diaconie werkgroep: Betty en Agatha
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