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Vieringen. 
Zondag 1 dec om 9.15 uur viering van woord en communie m.m.v. de Cantorij. 

Woensdag 4 dec om 9.00 uur eucharistieviering. 

Zondag 8 dec om 11.15 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij en kinderkerk. 

Agenda. 
Maandag 2 december om 20.00 uur vergadert de BCP in de Achterkamer op de pastorie. 

Mededelingen. 

Somalische maaltijd   op 6 december voor moeder en kind in Somalië 

Vandaag hebben we u al enige informatie verteld over het Adventsproject van dit jaar, 

waarmee we dankzij onze (geldelijke) bijdrage toekomst willen geven aan Somalië, zodat de 

moeder- en babysterfte daar drastisch zal verminderen.  

A.s. vrijdag, 6 december, organiseert de Clara MOV-werkgroep, zoals u van ons gewend bent, 

een speciale Somalische maaltijd met een presentatie over de levensomstandigheden in 

Somalië door Shukri, een Somalische vrouw, die al enige jaren in Alphen woont én werkt. Zij 

wil graag over Somalië komen vertellen.  

U bent van harte welkom om deze Somalische maaltijd mee te maken in het Parochiehuis in 

Nieuwkoop, naast de O.L.V. Hemelvaartkerk. Inloop vanaf 17:30 uur; aanvang  van de 

maaltijd is 18:00 uur.  Na afloop van deze ‘smakelijke’ maaltijd, staat bij de uitgang een 

doneer-djembé voor uw vrijwillige bijdrage, dat geheel ten goede komt aan het project. Neemt 

u de 3x B mee? dus Bord, Beker en Bestek! U kunt zich aanmelden bij Agatha Keijzer, tel. nr. 

604764 of via het secretariaat (571323) tot uiterlijk dinsdag 3 december. Graag tot ziens op 

vrijdag 6 dec. vanaf 17:30 uur in het Parochiehuis in Nieuwkoop.    

                                            Gezamenlijke MOV-werkgroepsleden van de Clara-parochie.     

  

World Wide Candle Lighting, ( kaarsen branden wereldwijd)                      

zondagavond 8 december om zeven uur in de HH.Petrus en Pauluskerk alhier. Kerk is half 

zeven open.   Wij willen herdenken  op deze avond voor onze kinderen die niet meer onder 

ons zijn. Ook voor kinderen die het daglicht niet heeft mogen zien. We doen dit al weer een 

paar jaar en de reacties zijn goed. We horen hun namen noemen “ook al is het heel lang 

geleden” ze zijn weer onder onze aandacht. We luisteren naar mooie gedichten en ook mooie 

liedjes die door het koor gezongen wordt. We maken een avond met goede herinneringen. 

Iedereen is welkom ouders, grootouders, broers en zussen, en verder familie en vrienden enz.. 

U krijgt die avond ook een herinnering mee naar huis. U hoeft zich niet van te voren op te 

geven. 

U kan ook een herinnering o.a. een doopkaars of foto meenemen. Na de herdenking is er ook 

koffie of thee en kunt u na behoefte met elkaar in gesprek gaan. Het is ook oecumenisch en 

voor niet gelovigen. Tijdens de herdenking is er een pastor aanwezig.  

De kerk gaat om half zeven open zodat wij om zeven uur kunnen beginnen.  

Als u meer informatie wil hebben kunt u altijd bellen naar Truida Stegeman 

tel.nr.0172603956  , Monica Grisel mobiel 0646522497 of Betty Staartjes tel.nr. 0172604673  

mobiel 0620977309 e-mail bwstaartjes@ziggo.nl.     

         

Mededelingen 
 

Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:janensuzehoudijk@gmail.com 
 

Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen. 
Tel. 0172 571323  
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Kinderkerk 

Op zondag 8 december is er weer kinderkerk. We komen dichterbij kerst. Het is de 2e zondag 

van de advent. Maar wat is advent?  

Voor de kinderen tot 4 jaar is er crèche. Graag tot ziens op zondag 8 december om 11:15 uur 

tijdens de viering in de Petrus & Pauluskerk in Aarlanderveen.        Werkgroep kinderkerk. 

 

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. 

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. De kaarten kosten   € 1,50 per stuk. Bij aankoop van 10 

kaarten 1 kaart naar keuze gratis. 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. 

Themadag voor gebedsleiders:      Hier ben ik, zend mij. Dat zegt Jesaja. 

Tijdens de jaarlijkse  themadag voor gebedsleiders gaan we met elkaar in gesprek over de 

relatie tussen de vragen die de bisschop ons stelt en de aanstelling die wij hebben ontvangen 

als lekenvoorgangers. Vragen over wat mij gedreven heeft en nog steeds drijft, mijn eigen 

roepingsverhaal. Wat is mijn geloofsbeleving? Wat is mijn roeping? Hoe voel ik mij geroepen 

als gebedsleider? Wat laat ik van mijn geloofsbeleving aan een ander zien? Hoe verhoudt zich 

dit met de traditie?  Het is ieder jaar weer even opladen en bijpraten, nu is het dit jaar wel 

meer persoonlijker. Dit bisschop stelt dit voor vanwege het jaar van de roepingen wat nu 

afgesloten wordt. Dankbaar dat ik dit kan en mag doen.                        Jan Houdijk. 

Nieuw kerkelijk jaar-het A jaar. 
Vandaag is het de eerste zondag van de advent. Dat betekent dat er een nieuw liturgisch jaar 

begint, het A-jaar en dat we ook een andere evangelist aan het woord zullen horen. Vorig jaar 

was dat Lucas, nu is het Mattheus. Maar wie het ook is, hij brengt niet zijn eigen boodschap, 

maar de boodschap van Jezus. Vandaag luidt die boodschap: ‘Wees waakzaam’ Dat is de raad 

van Jezus na zijn verhaal over de tijd vóór de zondvloed. De mensen waren toen zozeer met 

zichzelf bezig dat ze geen oog hadden voor de werkelijkheid om hen heen.                                                                                                                                 

En daarmee zitten we meteen in de realiteit van vandaag, want ook wij moeten ons afvragen 

of we niet alleen waakzaam zijn voor onze eigen werkelijkheid, maar ook voor de 

werkelijkheid om ons heen. Als christen moeten we zulke waakzaamheid opbrengen. We 

moeten dus meer doen dan alleen maar binnen onze eigen lijntjes kleuren. Onze lijntjes van 

bezit, plezier, verlangen, gezondheid, succes, geen enkel tekort. Dat zijn heel mooie en heel 

aangename lijntjes, maar hebben we ook aandacht voor de lijntjes van anderen? Lijntjes van 

eenzaamheid, armoede, ongeluk, ziekte, radeloosheid, ellende, tekort aan alles en nog wat.                                                                                                                  

‘Wees waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt’, zegt Jezus daaromtrent. 

En die Heer is niet zomaar een meneer, maar is God zelf, die ons voortdurend oproept om te 

kiezen tussen licht en donker. Licht van liefde en vrede, van aandacht voor elkaar, van eerbied 

voor de natuur, van positief denken, van streven naar gerechtigheid en zoveel andere dingen 

die Gods schepping tot een aards paradijs maken, en niet tot de donkere wereld van egoïsme 

en eigenbelang, oorlog en terrorisme, vernietiging van onze aarde, waanzinnige rijkdom van 

enkele honderden, en afgrijselijke armoede van honderden miljoenen andere mensen.    

 


