
 

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: 1 Dec.. 2018.                                                                                              Nr: 384. 

Vieringen 
Zaterdag 1 dec om 19.00 uur viering van woord en communie, m.m.v. Lords Voice. 

Woensdag 5 dec om 9.00 uur eucharistieviering. 

Vrijdag 7 dec. om 19.00 uur eucharistieviering, Maria onbevl. Ontvangen, samenzang. 

Zondag 9 dec. om  9.15 uur eucharistieviering, m.m.v. de Cantorij, tevens kinderkerk. 

             19.00 uur, Worldwide Candle Light            

Agenda. 
Maandag 3 December 20.00 uur BCP overleg in de Achterkamer 

Donderdag 6 December 19.30 uur Pastoraatsgroep vergadering in de Achterkamer 

Vrijdag 7 December 19.00 uur Rock Solid en de vormelingen in het Achterom. 

Mededelingen. 
Woensdag 5 december is de H. Adrianuskerk in Langeraar open van 12.00 uur tot 13.00 uur 

voor stilte en aanbidding van het H. Sacrament. Om 12.30 uur is er een kort middaggebed. U 

kunt komen en gaan in dat uur wanneer u wilt.  

Kinderkerk: 
Op zondag 9 december is er weer kinderkerk. We gaan een gedicht lezen en iets knutselen. 

Alles in het teken over de Advent periode en kerst. Jullie zijn van harte welkom op zondag 9 

december om 9:15 uur in de Petrus en Paulus kerk in Aarlanderveen. Werkgroep kinderkerk 

Verzet. 
De doopviering van 2 december is verzet naar zondag 16 december. Dat heeft te maken met 

de kachel, die zijn ze 2 weken aan het repareren. Dus de weekenden 1/2 en 8/9 kan het in de 

kerk wat frisser zijn. Niet mopperen, we weten de reden. 

Adventsactie voor Malawi 
Vanavond heeft u de eerste informatie gehoord over het Adventsproject in Malawi dat door de 

christelijke organisatie Sant-Égidio wordt uitgevoerd m.b.v. de Adventsactie BVA: 

                                    registratie voor alle pasgeborenen in Malawi 

Wij willen u allen graag uitnodigen voor een speciale Malawiaanse Maaltijd voor alle 

parochianen van de federatie, op vrijdag 14 december in de Orangerie in Zevenhoven. 

Deze maaltijd wordt weer bereid door vele MOV-werkgroepsleden van de Claraparochie en 

begint om 18:00 uur. Na de maaltijd geven medewerkers van Sant-Égidio (Nederland) een 

presentatie over het project in Malawi, waarna u gelegenheid krijgt hierover vragen te stellen. 

Voor deze maaltijd én presentatie kunt u zich aanmelden via de inschrijfformulieren welke 

vanaf vandaag achter in de kerk liggen. Telefonisch mag het ook. Wij beloven een boeiende 

avond; mis het niet.          

                        MOV-werkgroep Betty Staartjes (tel. 604673) en Agatha Keijzer (tel. 604764) 

Overleden. 
Piet Hogenboom is overleden., 90 jaar oud. 3 dec om 19.00 uur condoleren in het Achterom 

en we nemen  afscheid in het crematorium, dinsdag 4 dec om 14.30 uur in Alphen a/d Rijn. 

         

Mededelingen 
 

Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:janensuzehoudijk@gmail.com 
 

Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen. 
Tel. 0172 571323  

 

 


