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Vieringen 
Zondag 10 nov. om 9.15 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij, tevens kinderkerk. 

Woensdag 13 nov om 9.00 uur eucharistieviering. 

Zondag 17 nov om 11.15 uur viering van woord en communie m.m.v. de Cantorij. 

Agenda. 
Dinsdag 12 nov. 19.30 uur in het  "t Achterom, Bijeenkomst commissie begraafplaats en  

                                                                                                                          onderhoud.  

Mededelingen. 

Willibrordzondag, ofwel de Zondag voor de Oecumene. Willibrord bracht het christelijk 

geloof naar onze streken. Daarmee is hij voor de patroon voor alle christenen in Nederland, 

zowel protestanten als katholiek . Er zal volgende week dan ook gecollecteerd worden voor de 

Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. 

Kinderkerk. 
Op zondag 10 november is er weer kinderkerk. We gaan het hebben over:” Bij wie hoor jij 

allemaal?” Aan de hand van een verhaal gaan we in gesprek met elkaar en spelen we een spel. 

Wie horen er bij elkaar? Graag tot ziens op zondag 10 november om 9:15 uur in de HH. 

Petrus en Pauluskerk te Aarlanderveen. 

                                                                                                       Werkgroep kinderkerk 

De Vakantie Bijbel Club in de herfstvakantie was geslaagd!  

Een grote opkomst van kinderen en tieners, een fijne sfeer, mooie Bijbelverhalen en liedjes, 

knutsels, een springkussen, kletskleed, spellen, ijs en patat en nog veel meer.                     

Dit jaar heeft Angelique met de dominee de zondagsdienst in de Hervormde Kerk voorbereid 

die aansloot op de Vakantie Bijbel Club. De kinderen zongen onder andere het themalied en 

er werd een filmpje laten zien dat een mooie terugblik gaf op de twee waardevolle dagen. 

 

We hopen natuurlijk alle kinderen en hun vriendjes/ vriendinnetjes én de tieners volgend jaar 

weer terug te zien!  

Tot slot willen we alle mensen die geholpen hebben om de Vakantie Bijbel Club tot een 

succes te maken heel erg bedanken! Daarnaast ook alle kerken voor hun meeleven en gebed. 

Het was erg mooi! Een hartelijke groet, het bestuur van de VBW  

                                                       Sylvia den Bleker, Jannie Domburg en Lucinda van Harten. 

 

Ps. Jannie heeft aangegeven te stoppen met haar functie als penningmeester. Mocht je het leuk 

vinden om deze functie over te nemen, dan horen we het graag! Jannie, bedankt voor je inzet 

de afgelopen jaren!!! 

 

Volgend weekend 17 nov. om 11.15 uur is de nationale jongerencollecte. De opbrengst is 

voor landelijke jongerenprojecten én voor het jongerenwerk in ons eigen bisdom.     
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Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:janensuzehoudijk@gmail.com 
 

Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen. 
Tel. 0172 571323  

 

 


