
 

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: 24 Dec.. 2017.                                                                                              Nr: 345. 

Vieringen 
Zondag 24 dec om 17.00 uur woord en communieviering m.m.v. kinderkoor. 

                        om 21.00 uur  nachtmis, eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. 

maandag 25 dec. om 9.15 uur viering van woord en communie m.m.v. Lords Voice. 

Dinsdag 26 dec om 10.00 uur kindje wiegen: laat de kleine kindjes tot Mij komen.   

Woensdag 27 dec om 9.00 uur is er geen viering. 

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

Woensdag 3 ja. om 9.00 uur eucharistieviering. 

Zondag 7 jan. om 9.15 uur viering van woord en communie m.m.v. de cantorij en 

                                                                                                               Kinderkerk.     

Agenda: 

Zaterdag 23 dec is er om 19.30 uur een kerstconcert in onze kerk, verzorgd door DSS. 

     De kerk is om 19.00 uur open. Leest u verder op blz 8 van ons blad Samenstromen.                                

ededelingen. 

Op woensdag 27 dec. en dinsdag 2 jan. is het secretariaat gesloten. 

En er is 1
e
 kerstdag geen koffiedrinken in het Achterom. 

 

Kindje wiegen. 
Heden is ons geboren een Goddelijk kind:      Jezus  is zijn naam. 

Zijn trotse ouders Maria en Jozef nodigen alle kleintjes uit om op kraamvisite te komen op  2e 

kerstdag om 10.00 uur bij de kribbe in onze eigen mooie kerk. 

We gaan dan een mooi kerstverhaal vertellen en kerstliederen zingen en daarna mogen alle 

kleintjes een lichtje aansteken bij Jezus in de kerststal. 

Nadat we een mooi afscheidslied gezongen hebben met muziekinstrumentjes is er voor de 

kleintjes een verrassing om mee te nemen, en voor de pappa’s en mamma’s, opa’s en oma’s 

weer de overheerlijke warme chocolademelk. 

                 Komt dus alles tezamen 2e kerstdag om 10 uur. 

Kinderkerk: 
Op de laatste zondag van de kerstvakantie is er weer kinderkerk. We vieren het feest van de 

Driekoningen. De drie koningen volgden een ster die hun wees naar Bethlehem. Daar vonden 

ze het pasgeboren kindje Jesus. Jullie zijn van harte welkom om dit feest met ons te vieren op 

zondag 7 januari om 09:15 uur in de Petrus & Pauluskerk in Aarlanderveen. 

                                                                                                             Werkgroep kinderkerk 

 

Zondag 7 jan 2018 nieuwjaarsreceptie.  Er is na de viering van 9.15 uur gelegenheid om 

elkaar alle goeds voor 2018 toe te wensen in het Achterom. 

Wij danken u allen voor de ingezonden kopij  dit jaar en wensen u gezegende kerstdagen. 

 
 

         

Mededelingen 
 

Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:janensuzehoudijk@gmail.com 
 

Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen 
Tel. 0172 571323  

 

 


