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Datum: 7 Jan.. 2018.                                                                                              Nr: 346. 

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

                                                                                                               Kinderkerk. 

Zondag 7 jan om 19.30 uur avondwake voor Agatha Lek-Vermeulen. 

Maandag om 10 uur uitvaart voor Agatha Lek-Vermeulen, m.m.v. de Cantorij, waarna 

                                  begrafenis op het parochiekerkhof 

Woensdag 10 jan om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Zondag 14 jan. om 11.15 uur eucharistieviering met het koor Together. 

 Agenda: 

maandag 8 januari: 20.00 uur  vergadering van alleen de dragers  van Barbara 

                                                    in de achterkamer op de pastorie. 

vrijdag 12 januari: 9.00 uur  vergadering van de pastoraatsgroep in achterkamer 

vrijdag 12 januari:  Reünie Rome reis 

Mededelingen. 
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. 

 

Dinsdag, woensdag en donderdag zijn al onze pastores op bezinningsdagen. 

 

Opbrengst Adventsactie voor Congo 
Met grote dankbaarheid kijkt de MOV-werkgroep terug op het geweldige totaalbedrag dat in 

de ‘naaimachientjes’ na alle vieringen én de extra collectes tijdens de Kerstavondvieringen is 

geschonken. Dat bedrag is € 838,14!! Vooraf is op 1 December ons in ’t Achterom een 

speciale Congolese maaltijd gehouden met presentatie over het Congolese project en dat heeft 

het overweldigende bedrag van € 1053,00 opgeleverd. De enorme opkomst, waaronder ook 

onze pastores Bouke Bosma én Heleen van de Reep, het héérlijke eten én de interessante 

presentatie en het gezellige sfeertje heeft hiertoe bijgedragen. Wij willen u allen hartelijk 

bedanken namens de tienermoeders en hun kinderen. Wanneer er resultaten bekend zijn, laten 

we het u weten. 

                                        MOV-werkgroep Betty Staartjes en Agatha Keijzer 

 

We bidden om eenheid van de christenen 
De oecumenische viering vanwege de week van gebed voor de eenheid van de Christenen 

vindt plaats op zondag 21 januari, 19.00 uur. in de ger. Kerk bij de Aardamse brug in Ter Aar.                 

Zet dit vast op uw kalender. 

Ds. Marina van der Zwaag is de liturg, Pastor Bosma zorgt voor de overdenking.                     

De werkgroep verzorgd de rest van de viering. De muziek wordt begeleid door "Nooit 

Alleen", o.l.v. Annie Könst. 

Het thema is: "Recht door zee", n.a.v. het lied van Mozes en Mirjam, na de bevrijding uit 

Egypte. 
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