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Vieringen. 

Zaterdag 4 jan. om 19.00 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. 

Woensdag 8 jan. om 9.00 uur eucharistieviering. 

Zondag 12 jan. om 9,15 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij 

Agenda. 
Maandag 6 jan om 20.00 uur jaarvergadering dragers in de achterkamer op de  pastorie. 

                6 jan om 20.00 uur bijeenkomst van de BCP in de voorkamer op de pastorie. 

Mededelingen. 

Volgende week, 12 jan. is er na de viering van 9.15 uur gelegenheid om in 

het Achterom elkaar alle goeds toe te wensen voor het nieuwe jaar. 

 

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.         

 

Opbrengst Adventsactie 2019 voor moeder én kind in Somalië 
Tijdens de vier Adventsvieringen hebben we aandacht gevraagd voor het mooie 

Adventsproject in Somalië. Heel veel jonge moeders ‘wonen’ daar in opvangkampen. In 

gedachten naar Kerstmis toe besteedden wij, aangespoord door de Bisschoppelijke 

Adventsactie, speciaal aandacht aan de jonge a.s. moeders. Alle donaties komen volledig ten 

goede aan het terugdringen van de enorme moeder- en babysterfte in deze opvangcentra. 

Deskundige vroedvrouwen van de katholieke organisatie Trócaire leidt de traditionele 

vroedvrouwen op om de baby’s gezond ter wereld te laten komen. Daarnaast zijn héél veel 

medicijnen én hulpmiddelen nodig om de kinderen een zo gezond mogelijke toekomst te 

kunnen bieden. Wij zijn heel blij dat de deurcollectes in onze kerklocatie het mooie bedrag 

van € 665,30 heeft opgeleverd. Daarvoor onze hartelijke dank, maar vanzelfsprekend zullen 

de jonge moeders in Somalië u ook heel dankbaar zijn. 

                                                                   MOV-werkgroep Betty Staartjes en Agatha Keijzer 
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