
 

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.. 2018.                                                                                              Nr: 385. 

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

             19.00 uur, Worldwide Candle Light 

Woensdag 12 dec om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Agenda. 
Vrijdag 14 december  19.00 uur Rock Solid in het Achterom 

Zondag 16 december om 13.00 uur doopviering voor Lieke Sanders 

Mededelingen. 
Woensdag 12 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.  

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 

Viering van barmhartigheid. 
Op zondagavond 16 december bent u allen uitgenodigd in de heilige Petruskerk te 

Roelofarendsveen voor een viering van barmhartigheid. De viering begint om 19:00 uur. Een 

tijd om samen te zingen, bidden en stil te zijn. Het heilig   Sacrament zal worden uitgesteld 

voor aanbidding. Mocht u het sacrament van boete en verzoening willen ontvangen, zullen 

hiervoor pastoor Glas en pastor Bosma aanwezig zijn.     

World Wide Candle Lighting,                   Kaarsen branden wereldwijd 

Vanavond om zeven uur in deze H.H. Petrus Pauluskerk is een herdenking voor overleden 

kinderen en kinderen die het levenslicht nooit hebben gezien. Iedereen die dit verlies heeft 

meegemaakt is welkom. Ook familie en vrienden. De namen worden van deze kinderen weer 

genoemd bij het licht van een kaars. Gedichten worden gelezen en gezongen door het koor 

van Lords Voice. Er is een pastor aanwezig. De kerkdeuren staan vanaf half zeven open en 

wij gaan om 19.00 uur  beginnen. Truida Stegeman, Monica Grisel en Betty Staartjes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Gezellige maaltijd én presentatie over Adventsactie voor Malawi 

De MOV-werkgroep wil u allen graag herinneren aan de grootse maaltijd met typische 

gerechten uit Malawi, welke wordt gehouden op vrijdag 14 december om 18:00 uur in de 

Orangerie in Zevenhoven. U bent er van harte welkom!! Na deze maaltijd zullen één of meer 

medewerkers van Sant’Egidio Nederland, u graag van alles vertellen over de registratie van 

vele bewoners in Malawi dankzij het programma BRAVO! Het is toch onbegrijpelijk dat dit 

nog niet overal gebeurd?? Wilt u hier meer over weten? We zien u graag tijdens de maaltijd 

met daarna de presentatie over dit project. Meldt U zich hiervoor snel aan, doch uiterlijk 

woensdag 12 december via de inschrijfformulieren achter in de kerk. U kunt ons ook bellen. 

Het is beslist de moeite waard. Neem wel even de 3xB!!! mee: bord, beker en bestek. 

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