
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: 5 Mrt.  2017.                                                                                              Nr: 310. 

Vieringen 

Woensdag 8 mrt. om  9.00 uur eucharistieviering. 

Zaterdag 11 mrt om 19.00 uur viering van woord en communie, m.m.v. Lords Voice. 

Zondag 12 maart om 10.00 uur zijn alle peuters welkom in de peuterviering. 

Woensdag 15 mrt om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Agenda: 

Zondag 5 mrt om 19.30 uur is de jongerengroep van de Clara in het Achterom bij elkaar. 

Dinsdag 7 mrt om 9.00 uur is de pastoraatgroep  bijeen voor overleg. 

Woensdag 8 mrt om 19.30 uur is de schriftinstuif in de pastorie in Langeraar 

Vrijdag 10 mrt om 18.45 uur is Rock Solid actief bezig in het Achterom. 

Dinsdag 14 mrt om 20.00 uur 1
e
 voorbereidingsavond van de doopviering  op 9 April.         

Mededelingen  

Familiepaaskaarsen. Lijst om uw naam en bestelling in te vullen ligt achter in de kerk 

Voedselbank én Vastenactie 2017 
Onze diaconale activiteit voor de Voedselbank loopt geweldig. De eerste krat is inmiddels 

afgeleverd bij de Voedselbank; men was daar heel blij mee. Bedankt daarvoor; we hopen dat 

u regelmatig door wilt blijven gaan met het vullen van deze krat(ten). 

Inmiddels zijn we gestart op MOV-gebied. Daarvoor heeft u na de viering de mogelijkheid 

gehad een filmpje te bekijken over de Vastenactie van dit jaar dat zich afspeelt in de 

hoofdstad van San Salvador  in Midden Amerika. Dit zal ongetwijfeld veel indruk op u 

gemaakt hebben. Was u niet in staat deze te bekijken, dan kunt u dit filmpje toch bekijken op 

de website van de Vastenactie www.vastenactie.nl ; klik op alles over het project en bekijk 

dan de Parochiefilm Vastenactie.   

Verder hebben we nog een aantal activiteiten voor de Vastenactie op het programma staan. 

Zie daarvoor de nieuwe Samenstromen op pagina 8, derde kolom bovenaan. We rekenen 

hiervoor graag op u en maak evt. anderen hierop attent, die daarvoor belangstelling zullen 

hebben. Let op: de solidariteitsmaaltijd op vrijdag 31 maart begint om 17:30 uur!! Graag 

tijdig aanmelden.    

                                       MOV-diaconiewerkgroep Betty Staartjes en Agatha Keijzer 

 

Iedere woensdagmiddag is de H. Adrianus in Langeraar open  van 12.00 uur tot uur 13.00 uur 

voor stilte en aanbidding van het H. Sacrament. 

De meditatieflyers worden ieder weekend uitgereikt bij de uitgang van de kerk. 

 

In de parochiefederatie wordt de Stille Omgang  georganiseerd vanuit Langeraar en 

Leimuiden. De Stille Omgang is op 18 maart. Voor aanmelding kan men bellen met de heer 

Leo van Veen. Zie Samenstromen. 

         

Mededelingen 
 

Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:houdijk8@tiscali.nl 

 
Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen 

Tel. 0172 571323  

 

 

 


