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Datum  23 nov.. 2019.                                                                                              nr: 426. 

Vieringen. 
Zaterdag 23 nov om 9.00 uur viering van woord en communie m.m.v. Lords Voice. 

Woensdag 27 nov. om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Agenda. 
Donderdag 28 november 19.30 uur 2

e
 avond van de kosters cursus in het Achterom.       

Mededelingen. 

Ambachtelijke kerstkaarten te koop. 
Beste medeparochianen, een van mijn hobby’s is kaarten borduren (kruissteekjes op stof), die 

ik verkoop t.b.v. goede doelen. Zo heb ik reeds diverse projecten gesteund, zoals een school 

in Tanzania, moeder-baby-hulp in Albanië, waterproject in Ethiopië, zomerkampen voor 

kinderen in Roemenië en voedselpakketten voor Oost-Europa. Momenteel ben ik bezig met 

kerstkaarten.  De volledige opbrengst van dit jaar gaat naar Edukans. Edukans werkt in 

ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs. De kaarten kosten         € 1,50 per 

stuk. Bij aankoop van 10 kaarten 1 kaart naar keuze gratis. Ook kunt u het hele jaar door bij 

mij terecht voor een originele kaart voor verjaardag, huwelijk, geboorte, deelneming etc. In 

overleg zijn ook (kleine) bestellingen mogelijk. Bel of mail me gerust, of spreek me even aan 

in de kerk, waar ik regelmatig te vinden ben. Alvast hartelijk dank voor uw aankoop! Met 

vriendelijke groet, Karin van Tol. karinvantol@telfort.nl of 0172-609905. 

  

Op dinsdag 17 december is er vanaf 19.30 uur in de H. Adrianuskerk te Langeraar 

Een avond van barmhartigheid.  Een meditatieve viering waarin jouw voorbereiding op het 

kerstfeest centraal staat.  Op verschillende manieren kun je jouw zorgen en verlangens bij de 

Heer brengen. En als je dat wenst is het ook mogelijk om bij de priesters het sacrament van 

verzoening te ontvangen. 

 

 Somalische maaltijd voor de Adventsactie van dit jaar op 6 december 

 Tijdens de Adventsvieringen worden, zoals u van ons gewend bent, in alle kernen van onze 

federatie weer deur-collectes gehouden voor de Adventsactie; dit jaar voor een 

opvangcentrum in Dolow in Zuid-SomaIië (Oost -Afrika), om daar de dramatische moeder- 

en babysterfte een halt toe te roepen. Met uw donaties kunt U hen daarbij helpen. Tijdens de 

vieringen hoort u hier meer over.  

Naast deze collectes organiseert de MOV-werkgroep van de Claraparochie een speciale 

Somalische maaltijd op vrijdag 6 december in het parochiehuis in Nieuwkoop, naast de 

O.L.V. Hemelvaartkerk. Inloop is vanaf 17:30 uur; aanvang  van de maaltijd is 18:00 uur. 

Tijdens de maaltijd wacht u een interessante presentatie. Na afloop van deze smakelijke 

avond, staat bij de uitgang een doneer-djembé voor uw vrijwillige bijdrage. Neemt u dan de 

3x B mee, dus Bord, Beker en Bestek. Aanmelden kunt u bij Agatha Keijzer, tel. nr. 604764 

of bij ons secretariaat tot uiterlijk dinsdag 3 december. Van harte aanbevolen en héél graag tot 

vrijdag 6 december bij deze Somalische maaltijd.  

                                                   Gezamenlijke MOV-werkgroepen van de Clara-parochie.           
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