
MEDEDELINGEN op  9 en 10 december 
 
Het is 10 december, de dag van de mensenrechten. Al 25 jaar schrijven we namens 
Amnesty International iedere maand brieven naar regeringsleiders voor mensen die 
onterecht gevangen zitten. Het heeft echt zin, want met regelmaat wordt er goed 
nieuws gemeld. De schrijf groep telt nu 20 deelnemers. Heeft u tijd en energie, dan 
kunt u zich altijd bij deze groep aansluiten. De reguliere schrijven ontvangen na de 
viering  weer de voorbeeld brieven van Amnesty International. 

Maandagavond 11 december is er om 20.00 uur weer een gespreksavond van 
Geloven Nu in de pastorie. 

In deze Adventstijd wordt er in de zaal van de pastorie op werkdagen, met 
uitzondering van de maandag, om 16.30 uur gezamenlijk de vespers gebeden. Doet 
u een keer mee?   

De Adventsactie is weer van start gegaan. Net als vorig jaar zal onze aandacht en 
steun weer uitgaan naar het project “ Straatkinderen in Rwanda terug naar huis”. 
Voor uw bijdrage staat de witte kist achter in de kerk. 

Dit weekeinde wordt er door de jongeren in de geloofsgemeenschap van de 
Emmaus op zaterdag vanaf 10.00 uur en zondag vanaf 12.00 uur weer een 
kerstmarkt gehouden. De opbrengst hiervan is bestemd voor de diaconale 
activiteiten van de jongeren. Zij zien u graag komen! 

Dit weekeinde en volgende week zamelt de werkgroep diaconie weer houdbare 
artikelen in voor de kerstpakketten die vlak voor de Kerst worden aangeboden aan 
parochianen die wel iets extra’s kunnen gebruiken. In de manden achter in de kerk 
kunt u uw bijdrage achter laten. 
 
Komende zaterdag 16 december ‘s avonds om 19.00 uur gaat het Woerdens Vocaal 
Ensemble net als vorig jaar de Kerst tegemoet met 
A Festival of Nine Lessons and Carols. Lezingen die het Kerstverhaal aankondigen 
worden  afgewisseld door negen Christmas Carols.  

Volgende week zondag 17 december vindt de traditionele 
Loosduinse Volkskerstzang plaats in de Abdijkerk.  
Aanvang 16.00 uur. 

http://www.voceslauri.nl/concert_dec2017.htm

