
 

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:  22 Dec.. 2018.                                                                                              Nr: 387. 

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

Maandag 24 dec om 17.00 uur eucharistieviering, gezinsviering m.m.v. gelegenheidskoor. 

                           Om 21.00 uur viering van woord en communie m.m.v. Lords Voice. 

Dinsdag 25 dec om 11.15 uur viering van woord en communie m.m.v. de Cantorij. 

Woensdag 26 dec om 10.00 uur kindje wiegen, samen zingen met de kleintjes bij de kribbe. 

Zondag 30 dec om 9.15 uur viering van woord en communie met samenzang. 

Maandag 31 dec om 19.00 uur jaar van gebed afsluiten met gebedsviering, met Lords Voice. 

Agenda. 

Mededelingen. 

                                                    Nieuwjaarsreceptie.. 
Op zondag 6 jan. na de viering van 11.15 uur is er in het Achterom gelegenheid om elkaar alle 

goeds toe te wensen voor het nieuwe jaar. Noteer dit vast, dan ontgaat het u niet. 

Gesloten……………………Let op. 
Op 25 en 26 dec en op 1 en 2 jan. is het secretariaat gesloten, dus 2 weken is de tent dicht.  

 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! 

                                                    KINDJE WIEGEN.                              
 

Ook dit jaar organiseren we weer op 2e kerstdag het traditionele Kindje Wiegen.  

Traditiegetrouw  een mooie gebeurtenis voor jong en oud! 

We luisteren naar het originele kerstverhaal, we zingen bekende kerstliedjes en natuurlijk 

mogen de kleintjes dicht bij de stal zitten en een lichtje voor het kindje Jezus aansteken. 

En bij het slotlied zoveel mogelijk meespelen op de muziekinstrumenten. 

Na afloop gezellig even bijpraten en met de kleintjes nog bij de kerststal kijken en is er voor 

iedereen warme chocolademelk en de kinderen krijgen wat lekkers mee naar huis. 

Aanvang 10.00 uur. Komt allen te samen!!!                                      Werkgroep kindje wiegen.   

         

Mededelingen 
 

Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:janensuzehoudijk@gmail.com 
 

Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen. 
Tel. 0172 571323  

 

 


