
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.rkgroenehart.nl 

 

 

Datum: 15 jan.  2017.                                                                                              Nr: 304. 

Vieringen 

Woensdag  18 jan om 9.00 uur. eucharistieviering. 

Zondag 22 jan. om 11.15 uur, eucharistieviering, m.m.v. Lords Voice. 

Woensdag 25 jan. om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Agenda: 

Woensdag 18 jan, 20.00 uur bijeenkomst contactpersonen in het Achterom. 

Dinsdag 24 jan. om 19.30 uur gelegenheidskoor in de achterkamer in de pastorie. 

Mededelingen  
Vorige week, nieuwjaarsreceptie,                                                                                            

Zalig nieuwjaar, alle goeds voor 2017. We gaan ervoor.  Samen op weg, alle christenen…. 

Het leven is een lange weg, van gisteren naar morgen, van ik naar wij, een tocht met velen.  

 

Zondag 26 maart Orientatiedag op Vronesteyn,                                                                       

Van 14.00 uur tot 17.00 uur op het Centrum voor diaken- en priesteropleiding van het bisdom 

Rotterdam, Park Vronesteyn 14, 2271 HS in Voorburg. Website: www.vronesteyn.nl 

Op die dag zullen stafleden en studenten aanwezig zijn om te vertellen over de opleiding tot 

diaken en priester in het bisdom Rotterdam. 

Welke weg ga je concreet als diaken of priesterstudent? 

Heb je interesse, heb je het gevoel dat de Heer je roept of zegt iemand in je omgeving tegen 

jou: diaken worden, priester worden, is dat niet iets voor jou? 

Aanmelden: priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl of diakenopleiding@bisdomrotterdam.nl 

W. Broeders, rector priesterstudenten, te: o70-3873804, mobiel: o6-27140117.  

 

 

Kom Heilige Geest, vernieuw uw kerk, vernieuw ons leven 

 

Kom Heilige Geest, vernieuw uw kerk, vernieuw ons leven.. 

Kom Heilige Geest, vernieuw uw kerk, vernieuw de levens van jongeren, jongerenwerkers, 

gezinnen. 

Kom Heilige Geest, vernieuw uw kerk, vernieuw de theologieopleidingen, de levens van 

studenten en docenten. 

Kom Heilige Geest, vernieuw het gelaat van de aarde (Psalm 104:30),  

vernieuw de harten van politici, beleidsmakers, economen en ecologen. 

Kom Heilige Geest, vernieuw uw kerk, vernieuw ons leven. 

 

Onze medechristenen gaan nooit op de knie. Godsdienst zit ook in je hart, niet in je knieen. 

         

Mededelingen 
 

Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:houdijk8@tiscali.nl 

 
Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen 

Tel. 0172 571323  
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