
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: 9 April.  2017.                                                                                              Nr: 315. 

Vieringen 

Woensdag 12 apr. Geen viering vanwege de Goede week. Om19.30 uur is iedereen welkom in 

                    Kathedraal van Rotterdam om de wijding van de H. olie mee te maken. 

Donderdag, 13 apr, witte donderdag, viering van gebed en aanbidding om 20.30 uur. 

Vrijdag 14 apr, goede vrijdag, om 15.00 uur bidden en lopen we de kruisweg. 

Zaterdag 15 apr, om 19.00 uur paaswakeviering, m.m.v. Lords Voice en kinderkerk. 

Zondag 16 apr. om 11.15 uur viering van woord en communie, m.m.v. de Cantorij. 

Maandag 17 apr, geen viering.  

Woensdag 19 apr om 9.00 uur viering van woord en communie.   

Agenda: 

Dinsdag 11 apr. Om 9.00 uur vergadert de pastoraatgroep in de achterkamer op de pastorie.  

Dinsdag 18 apr. om 19.30 uur oefent het gelegenheidskoor. 

Mededelingen  

Kunt gij dan niet 1 uurtje met mij waken? 
Jawel, dat gaan we doen van 20.30 uur tot 21.30 uur in onze Petrus en Pauluskerk. We willen 

het waken en aanbidden niet verloren laten gaan, maar het werd de laatste jaren door zo 

weinig mensen meer gedaan, dat de kerk gesloten dreigt te blijven. We doen het dit jaar in een 

wat andere vorm, al blijft waken, in stilte bidden het belangrijkste. We nodigen iedereen uit 

om daar aan deel te nemen, en men kan ook gerust later aanschuiven. Laatste kans, zie in 

samenstromen op blz. 7, onder Aarlanderveen. 

  

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar 

Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. 

Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid 

en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de 

eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. 

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats: 

**  Een één-daagse bedevaart op zaterdag 6 mei 2017.kosten slechts €54.-                                                                                 

**  Een vijf-daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van vrijdag 19 mei t/m dinsdag 

23 mei 2017. kosten slechts € 260.-                                  

**  Een twee-daagse bedevaart op 27 en 28 mei 2017. kosten slechts €119.- 

Voor opgaven en verdere informatie over het programma kunt u onze brochure raadplegen. 

Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan tel. 015  3693148   e-mail : paula_opstal@hotmail.com 

Dhr. G.J. de Bruijn 

tel. 070  3205872   e-mail : gerard.debruijn@planet.nl 

         

Mededelingen 
 

Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:houdijk8@tiscali.nl 

 
Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen 

Tel. 0172 571323  

 

 

 


