
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: 22 jan.  2017.                                                                                              Nr: 305. 

Vieringen 

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

Zaterdag 28 jan. om 19.00 uur, viering van woord en communie, m.m.v.de Cantorij. 

Woensdag 1 febr. om 9.00 uur, eucharistieviering. 

Agenda: 

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

Woensdag 1 febr. om 19.30 uur is er weer schriftinstuif in Langeraar 

Mededelingen  
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.  

 

Kerkbijdrage 2017. 
Binnenkort is een brief over de jaarlijkse kerkbijdrage te verwachten. Al zoekende naar iets 

daarover  las ik in Marcus 12, vers 44: allen gooiden er iets in van hun overvloed, maar zij 

gooide er van haar armoede alles in wat ze had, heel haar levensonderhoud. Zo-zo. 

 

Hebt u iets over voor…..? tientallen keren per jaar bereikt ons dit verzoek via radio, krant, tv, 

en aan de deur. Of zomaar op straat in het winkelcentrum. Of via de kerk om kerkbijdrage.  

In alle gevallen wordt een beroep gedaan op onze bereidheid iets te geven, om solidair te zijn 

met een nood, een ideaal.  Om onze vrije tijd aan de kerk te besteden, zodat geen betaalde 

beroepskrachten nodig zijn. Geen kosten indienen is ook een vorm van geven. 

 

Hoe zouden we kijken, als ons de vraag gesteld zou worden: ‘hebt u iets over voor God’  

Toch is dat de vraag waar het om draait. Geven aan de ander omwille van God. Geven om 

God dus. Geven vanuit het besef dat wij alles van God ontvangen hebben. En dat uiteindelijk 

ons leven Hem toebehoort. Dat is wat in veel schriftverhalen tot uitdrukking wordt gebracht. 

Dat wij mogen geven, alles wat we hebben. In het vertrouwen dat God aan wie wij 

toebehoren, zal voorzien in wat wij nodig hebben om te leven en te geven. 

Kent u dat spreekwoord nog: wie geeft wat hij heeft, is het waard dat hij leeft. 
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