
 

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 adresrnet: 

www.rkgroenehart.nl 

Datum  14 dec. 2019.                                                                                              nr: 429. 

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

Woensdag 18 dec om 9.00 uur viering van woord en communie. 

                                   16.30 uur kerstviering basisschool.    

Zondag 22 dec. om 9.15 uur viering van woord en communie m.m.v. de Cantorij. 

Agenda. 
Woensdag 18 dec. om 16.30 uur kerstviering van de Vosseschans in de kerk. gedurende die  

                                              dag wordt de kerk klaar gemaakt voor dit mooie kerstgebeuren. 

Mededelingen. 

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. 

Let op:   Gesloten. 
De laatste week van dit jaar is het secretariaat gesloten en ook de eerste week van 2020. 

Dus op dinsdag 24 en woensdag 25 dec, en op dinsdag 31 dec en woensdag 1 januari is het 

secretariaat onbemand ( onbevrouwd ). We nemen aan dat iedereen dit wel begrijpt, maar toch 

zullen we het volgende week herhalen. 

 

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. 

 

Let op: bij de digitale toezending van deze brief zit gelijktijdig een 

uitnodiging voor het kerstconcert op 21 dec. in onze kerk, druk op de 

uitnodiging en u ziet die prachtige uitnodiging. 
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