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

                             19.00 uur Word Wide Candle Light. 

Woensdag 11 dec om 9.00 uur eucharistieviering. 

Zaterdag 14 dec om 19.00 uur viering van woord en communie m.m.v.Together. 

Agenda. 

Mededelingen. 
Verzoek van het federatiebestuur om de brief op te nemen in deze nieuwsbrief.  Vanwege het 

feit dat er weinig kerkbezoekers afgelopen zondag waren.  

Brief van de bisschop. 
Ik vraag uw gewaardeerde aandacht voor een belangrijke mededeling met betrekking tot het 

pastoraal team van uw parochie. 

De pastorale zorg voor uw gemeenschappen is door de bisschop toevertrouwd aan een 

pastoraal team dat onder leiding staat van pastor Glas. De leden van het pastoraal team 

werken gezamenlijk aan de opbouw en uitbouw van uw parochie. Hier past dank voor hun 

inzet door de jaren heen. 

Met deze brief kondig ik u het vertrek aan van pastor Bosma per 1 maart 2020. Pastor Bosma 

heeft op verzoek van de bisschop per 1 maart 2020 een benoeming als pastoor van de 

parochie H. Willibrordus te Lisse, Hillegom en De Zilk aanvaard. Sinds zijn priesterwijding 

op 15 nov. 2014 is pastor Bosma in de federatie actief. In die jaren heeft hij zich naar beste 

vermogen ingezet voor uw gemeenschap en in woord en daad het Evangelie in uw midden 

verkondigd. Daar zijn wij hem veel dank voor verschuldigd. Ik besef dat u de inzet en 

persoonlijkheid van pastor Bosma zult gaan missen. 

Wij beseffen dat deze mededeling, zo kort na de brand in Hoogmade, voor u ongelegen komt. 

De bisschop wil er van zijn kant in deze voor u zo zware tijden uitdrukkelijk voor waken dat 

het pastoraal team van uw parochie te klein wordt. Hij heeft daarom een vacature opengesteld 

en mij verzocht te zoeken naar passende aanvulling van het pastoraal team. Wij doen er alles 

aan de benoeming van een nieuwe priester in het team ook op 1 maart 2020 te kunnen laten 

ingaan. 

Ik vraag uw gebed voor de nieuwe werkzaamheden van pastor Bosma en voor het pastoraal 

team van uw parochiefederatie dat zich zo van harte inzet voor het welslagen van de pastoraal 

in uw geloofsgemeenschappen. 

                              Namens de bisschop:  hoofd personeelszaken. 

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. 
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Donderdag 5 dec. hebben we ons ere-lid  Kees Valentijn moeten begraven in Alphen a/d Rijn. 

Na een lang ziekbed heeft God hem van alle pijn bevrijd. Vele jaren was hij als lid inzetbaar 

om anderen in onze gemeenschap naar hun laatste rustplaats te begeleiden. We wensen Gerda 

en de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe. 

                                                                             Dragersver. St. Barbara.                

 

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 hebben 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.     

 

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. 

 

Naast de contante collecte ook digitaal collecteren met Givt 
Steeds minder mensen hebben contant geld op zak, vrij logisch, want je kunt bijna overal 

elektronisch betalen. En als je naar de kerk gaat, dan moet je contant geld meenemen voor de 

collecte. Vanaf januari is dat niet meer noodzakelijk, want we gaan naast de reguliere collecte 

(met contant geld), ook de mogelijkheid bieden om digitaal de collecte te betalen. Dit gaan we 

doen met de Givt app. In deze app kun je het bedrag selecteren dat je wilt geven aan de 

collecte. Vervolgens houd- je je smartphone bij een chip die in de collecteschaal ligt en het 

bedrag wordt automatisch overgemaakt naar de kerk. 

 

Wil jij gebruik maken van de mogelijkheid om digitaal de collecte te betalen. Download de 

Givt app in de App Store of Google Play op je smartphone en registreer je met je email-adres. 

Vul vervolgens eenmalig je gegevens in en dan kun je vanaf januari de collecte betalen met 

Givt in de Heilige Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen. Zie voor meer informatie de 

website: www.givtapp.net. Ook zullen achter in de kerk boekenleggers liggen met extra 

informatie. 


