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Internet: www.rkgroenehart.nl 

Datum: 17 Dec.. 2017.                                                                                              Nr: 344. 

Vieringen 
Zondag 17 dec om 9.15 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij, tevens boeteviering. 

             17 dec om 19.00 uur gebedsviering, avond v barmhartigheid, m.m.v.  Together.                     

Woensdag 20 dec om 9.00 uur viering van woord en communie. 

                             Om 16.30 uur kerstviering van de Vosseschans in onze kerk. 

Zaterdag 23 dec. om 19.30 uur kerstconcert van DSS in onze kerk.        

Agenda: 

Zondag 17 december 19.30 uur Jongerengroep van Clara in Achterom 

Zaterdag 23 december: 9.00 uur repetitie van het kinderkoor 

Mededelingen. 
Op woensdagmiddag 20 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. 

 

Advents bliksemactie voor uw OUDE NAAIMACHINE  
De MOV-werkgroep van alle kernen binnen de Claraparochie houdt een speciale 

inzamelingsactie van naaimachines voor Afrika. Deze spontane actie komt overeen met de 

Adventsactie van dit jaar:  tienermoeders in Congo krijgen een opleiding tot coupeuse. 

Hiermee leren zij kleding naaien, welke zij kunnen verkopen, waardoor ze in het 

levensonderhoud van hun eigen gezinnetje kunnen voorzien.  

Heeft u een handnaaimachine, elektrische naaimachine, trapnaaimachine in houten kast of 

zelfs een industriemachine, welke u graag kwijt wilt én een tweede leven wilt geven? Neem 

dan contact op met Aad Keijzer, tel. 604764. Uw machine wordt dan  bij u opgehaald. 

 

Derde zondag van de Advent (Gaudete)  Datum: zondag 17 december 2017  
De derde zondag van de Advent wordt ook Gaudete (Latijn voor Verheug U) genoemd, naar 

een Gregoriaans gezang voor de mis van deze dag. De term 'Gaudete' is ontleend aan een vers 

uit de Brief van Paulus aan de Filippenzen, waarin de apostel Paulus de gemeenschap oproept 

tot vreugde. 

De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en 

wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Omdat het Latijnse woord voor 'komst' of 

'het komen' 'adventus' is, worden de vier weken vóór Kerstmis 'Advent' genoemd. 

Adventus 

Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: adventus (= komst, er aan komen) en advenire 

(= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe. De Advent heeft in de 

liturgie een dubbel karakter: Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van 

Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden. 

Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der 

tijden, wanneer God alles in allen zal zijn. 
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