
Indien u deze mededelingen per mail wilt ontvangen kunt u zich hiervoor aanmelden via het 
mailadres: petrusenpauluskerk@live.nl, graag onder vermelding van uw naam en adres. 

 
Internet: www.claraenfranciscusfederatie.nl 

 

  

Datum: 5 Nov.  2016.                                                                                              Nr: 296. 

Vieringen 

Woensdag 9 nov om 9.00 uur woord en communieviering. 

Zaterdag 12 Nov om 19.00 uur Vormselviering, m.m.v. Lords Voice 

Zondag 13 nov komt de viering van 9.15 uur te vervallen, i.v.m. met het H. Vormsel. 

Zondag 13 nov om 10 uur die prachtige peuterviering 

Woensdag 16 nov om 9.00 uur viering van woord en communie 

Agenda: 

Maandag 7 nov om 9.00 uur vergadert de BCP op locatie. 

Donderdag 10 nov om 19.00 uur is de vormselgroep in het Achterom 

Vrijdag 11 nov om 19 00 uur is Rock Solid in het Achterom 

Zondag 13 nov om 19.30 uur is de jongerengroep van de Clara in ons Achterom 

Dinsdag 15 nov om 9.00 uur is de pastoraatgroep in de achterkamer van de pastorie. 

Mededelingen   
Volgende week komt de bisschop onze kinderen, die zich hebben aangemeld, vormen. Het is 

een parochiegebeuren, zij maken straks volwaardig deel uit van onze kerkgemeenschap. Het 

zou mooi zijn als velen van u daar getuige van kunnen zijn. 

Let op, daarom is de viering van zondagmorgen 9.15 uur verzet naar zaterdagavond. 

Kanselbericht PCI Diaconieweekend 2016.  Extra collecte volgende week 
In alle parochiekernen van de HH Clara en Franciscusfederatie zijn PCI-en actief. PCI staat 

voor Parochiële Caritas Instelling. De PCI-en ondersteunen mensen op financiële wijze waar 

dat nodig is. 

Eens per jaar bundelen de PCI-en hun krachten en willen zij eenmalig een doelgroep een 

financiële injectie geven. Dat gebeurt altijd in het weekend rond Sint Maarten, dit jaar 12 en 

13 november. 

Dit jaar hebben de PCI-en gekozen voor Stichting Leergeld. Achter in de kerk liggen 

informatiefolders over deze stichting. Stichting Leergeld is opgericht om kinderen uit 

bijstandsgezinnen op school te ondersteunen. Daar waar de overheid geen bijdrage meer kan 

geven, probeert de Stichting Leergeld ervoor te zorgen dat kinderen in Nederland het 

volledige schoolprogramma kunnen doorlopen en meemaken. 

Wat er zoal geboden wordt, vindt u in de folder. 

Wij hopen volgende week op een ruime bijdrage van uw kant om deze stichting eenmalig 

goed te helpen. 

Let op, onze federatie gaat met de tijd mee. 
Afgelopen week is de nieuwe website van de HH. Clara & Franciscus federatie live gegaan. 

Kijk op www.rkgroenehart.nl. 

Als gevolg daarvan is ook het mail-adres van onze federatie gewijzigd. 

Nieuw mail-adres: info@rkgroenehart.nl 

         

Mededelingen 
 

Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:houdijk8@tiscali.nl 

 
Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen 

Tel. 0172 571323  

 

 

 


