
 

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  22 dec. 2019.                                                                                              nr: 430. 

Vieringen. 

Zaterdag 21 dec om 20.00 uur Kerstconcert: Komt allen tezamen.  
Zondag 22 dec. om 9.15 uur viering van woord en communie m.m.v. de Cantorij. 

Dinsdag 24 dec. om 17.00 uur gezinsviering met gelegenheidskoortje. 

                           Om 21.00 uur nachtmis met m.m.v.de Cantorij. 

Woensdag 25 dec om 9.15 uur woord en communieviering m.m.v. Lords Voice. 

Donderdag om 10.00 uur kindje wiegen. 

Zondag 29 dec om 11.15 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. 

Agenda. 

Mededelingen. 

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 info.         

 

KINDJE WIEGEN                      2e Kerstdag.   Om 10.00 uur. 
Traditiegetrouw  een mooie gebeurtenis voor jong en oud! Het is altijd een teder gebeuren 

voor de opa’s en oma’s om hun kleinkinderen zo rondom de kerststal te zien. 

We hopen dat velen de weg naar het stalletje in onze mooie kerk weten te vinden, het kindje, 

pas  geboren wacht op ieder van ons. Neemt uw kleintjes mee om het wonder van de 

kerstnacht te aanschouwen. We luisteren naar het originele kerstverhaal, we zingen bekende 

kerstliedjes van voorheen  en natuurlijk mogen de kleintjes dicht bij de stal zitten en een 

lichtje voor het kindje Jezus aansteken. Een vredig gevoel meegeven, dat willen we met 

elkaar bereiken.    Na afloop is er voor iedereen warme chocolademelk en de kinderen krijgen 

wat lekkers mee naar huis.            Aanvang 10.00 uur. dus……….. Komt allen te samen!!! 

 

         

Mededelingen 
 

Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:janensuzehoudijk@gmail.com 
 

Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen. 
Tel. 0172 571323  

 

 


