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Vieringen 
Zondag 16 dec. om11.15 uur viering van boete en verzoening, m.m.v. de Cantorij. 

Woensdag 19 dec om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Zaterdag 22 dec. om 19.00 uur viering van woord en communie, m.m.v. de Cantorij. 

Agenda. 
Zondag 16 december om 13.00 uur doopviering voor Lieke Sanders. 

Woensdag 19 december om 16.30 uur Kerstviering van de Vosseschans in de kerk. 

Mededelingen. 
Woensdag 19 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.  

Boeteviering, zondagmorgen 11.15 uur. 
Hoe vaak bidden we niet: Vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld 

vergeven? Maar dit bewustzijn moet van tijd tot tijd zich manifesteren. Je moet ervoor van 

huis gaan. Elkaar willen ontmoeten. Luisteren naar woorden uit de Schrift die vergeving 

verkondigen, bidden en zingen met elkaar ter versterking van de overtuiging dat je niet 

kansloos bent met je tekorten. Je moet het ook voelen met je lijf: staan en knielen, getekend 

worden met  een hand op je gebogen hoofd gelegd krijgen. 

Voor wie zondagmorgen niet kunnen is zondagavond een andere viering, ook niet verkeerd 

Een 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. 

Het Heilig Jaar van Barmhartigheid.  Paus Franciscus heeft destijds een Buitengewoon 

Jubileumjaar van Barmhartigheid afgekondigd. En ook al is die tijd voorbij, het is goed om 

met deze vieringen door te gaan.    

Kerstconcert DSS  
Op zondagavond 23 december geeft fanfare DSS haar jaarlijkse kerstconcert in de R.K. kerk, 

nooordeinde 26 te Aarlanderveen.  

Tijdens dit concert wordt u al luisterend naar de warme klanken van het orkest meegenomen 

in de kerstsfeer. Tijdens dit concert zullen ook onze jongste leden "stage" bij het orkest lopen. 

Zij presenteren zich in het orkest maar ook voorafgaand aan het concert in verschillende 

kleine ensemble vormen. Het beloofd een sfeervolle avond te worden! 

Het concert begint om 19.00 uur maar vanaf 18.30 uur bent u van harte welkom om alvast te 

luisteren naar de ensembles en te genieten van een drankje en iets lekkers. Na afloop van het 

concert bent u van harte welkom in het Dorpshuis in Aarlanderveen.  

Entree : E 7,50 – inclusief drankje vooraf. Kinderen tot 12 jaar gratis.                                                      

Tot ziens op ons concert! 
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