
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: 28 jan.  2017.                                                                                              Nr: 306. 

Vieringen 

Woensdag 1 febr. om 9.00 uur, eucharistieviering. 

Donderdag 2 febr. om 9.00 uur viering van Maria Lichtmis in Nieuwkoop. 

Zondag 5 febr. om 9.15 uur viering van woord en communie, m.m.v. de Cantorij. 

                                              tijdens deze viering vindt de kinderzegening plaats 

Woensdag 8 febr. om 9.00 uur, eucharistieviering. 

Agenda: 

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

Zondag 5 febr. om 19.30 uur zijn de jongeren van de Clara in het Achterom bezig. 

Mededelingen  
Uw parochie houdt haar adresgegevens actueel door middel van de Interkerkelijke 

Ledenadministratie SILA. Dat houdt in dat de gemeenten adreswijzigingen en dergelijke 

automatisch doorgeven aan de kerken. Vorig jaar nam de Tweede Kamer echter een motie aan 

die een einde maakt aan het doorgeven van deze gegevens aan de kerken. Voor ons als 

parochie heeft dat grote gevolgen omdat het dan onmogelijk wordt om goed bij te houden wie 

er verhuist of overlijdt.  Zoals u waarschijnlijk zult begrijpen, kan dit voor ons, maar ook voor 

de betrokkenen vervelende gevolgen hebben. Voordat het zover is, houdt de overheid een 

internetconsultatie. Dat betekent dat u kunt reageren op dit voornemen, dat u uw mening 

daarover kunt geven. Als parochie willen we u graag vragen van deze mogelijkheid gebruik te 

maken. We hebben daar niet veel tijd meer voor; op 3 februari sluit deze internetconsultatie. 

Meer informatie hierover vindt u op onze website: www.rkgroenehart.nl.  

Hebt u geen internet en wilt u toch uw mening geven? Neem dan contact op met het 

secretariaat hier. Zij kunnen u daarbij helpen.      Hartelijk dank voor uw steun. 

Maria Lichtmis 
Komende donderdag, 2 februari, is het hoogfeest van de Presentatie van de Heer, ofwel Maria 

Lichtmis. We vieren dit feest om 9:00 uur `s morgens in Nieuwkoop en 19:00u `s avonds in 

de Petruskerk in Roelofarendsveen.  Naar deze vieringen kunt u eventueel kaarsen meenemen 

om te laten zegenen.        U bent van harte welkom dit hoogfeest met ons te vieren. 

Voedselbank   
In tegenstelling tot wat in de laatste SAMENstromen staat: het verzamelen van 

levensmiddelen voor de Voedselbank in Alphen aan den Rijn wordt toch opgepakt. Dit in 

samenwerking met pastor Bouke Bosma. Vanaf het weekend van 4/5 februari staan er achter 

in de kerk één of meer kratten. Deze mogen gevuld worden met LANG HOUDBARE 

ARTIKELEN (minimaal een maand!!) Vanaf volgend weekend volgt meer informatie. Dit 

alles komt ten goede aan al die mensen die het met veel minder moeten doen, dus écht 

diaconie. Hier gaan wij graag voor; u ook?    Betty en Agatha( werkgroep MOV én diaconie)                                   
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