
 

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  29 dec. 2019.                                                                                              nr: 431. 

Vieringen. 

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

Dinsdag 31 dec om 19.00 uur oudejaarsviering m.m.v. Lords Voice. 

Woensdag 1 jan, nieuwjaarsdag, geen viering in onze kerk. 
Zaterdag 4 jan. om 19.00 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 wensen Willy, Ria en Anja natuurlijk een 

spannende jaarwisseling en een zalig nieuwjaar toe en ook een heel gelukkig jaar  2020. 

 

Zalig nieuwjaar en vooral een gezond 2020. 
Dat wens ik u toe. 2019 is voorbij, we nemen alle goede herinneringen mee naar weer een 

nieuw jaar. Wat zal het ons brengen, niemand die het weet, maar we gunnen elkaar het 

allerbeste natuurlijk. Ik hoop u weer een heel jaar van kerkelijk nieuws te voorzien vanuit 

Aarlanderveen en de gehele gemeenschap, dus ook Korteraar en Ter Aar. Stuur gerust stukjes 

in naar bovengenoemd mailadres en ik probeer het een plaats te geven, in de 432
e
 brief enz. 

Henk de Brave sponsort ook in het nieuwe jaar deze brieven, daarvoor heel veel dank, ik 

probeer wel zo zuinig mogelijk het aantal in te schatten, want zij die hem via de mail krijgen 

hoeven hem niet na de viering mee te nemen, het zijn dezelfde teksten. 

                              Een goede jaarwisseling en houd de boel heel,  ieder alle goeds,    Jan. 

 

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.         

 

         

Mededelingen 
 

Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:janensuzehoudijk@gmail.com 
 

Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen. 
Tel. 0172 571323  

 

 


