
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: 29 April.  2017.                                                                                              Nr: 317. 

Vieringen 

Woensdag 3 mei om 8.45 uur rozenhoedje, daarna viering van woord en communie. 

Zondag 7 mei, om 11.15 uur eucharistieviering m.m.v. Lords Voice. 

Woensdag 10 mei om 8.45 uur rozenhoedje, daarna viering van woord en communie.  

Agenda: 

Woensdag 3 mei om 10.00 uur vergadert de BCP in het Achterom. 

Woensdag 3 mei is er om 19.30 uur schriftinstuif in Langeraar, na de viering van 19.00 uur? 

Zondag 7 mei om 19.30 uur zijn de jongeren uit de Clara bijeen in het Achterom. 

Mededelingen  
Volgende week begint de Meimaand, dat is de Mariamaand. Dan bidden we op 

woensdagmorgen weer het rozenhoedje vooraf aan de viering van 9.00 uur. Dat doen we voor 

in de kerk bij het Maria-altaar, daarna in de sacristie de wekelijkse viering.  

 

Maria, moeder van de Heer en ook onze moeder, wij vragen u om uw voorspraak bij de Heer     

Bid voor ons: dat we vaster gaan geloven. Dat we met meer graagte dienstbaar zijn. 

Bid voor ons: dat we meer blijdschap uitstralen,. Dat de vrede v. Christus in ons moge wonen. 

Bid voor ons: dat we ons niet afsluiten voor de nood van onze medemensen. 

Bid voor ons: dat we eenmaal komen mogen in het hemels vaderhuis. 

 

Vastenactie én Voedselbank 

Tijdens de afgelopen Vastenperiode is binnen onze kern het geweldige bedrag van € 

1956,12!! opgehaald, dankzij de verrassende collectebedragen, de plantenverkoop, de 

klaverjasavond, de Solidariteitsmaaltijd, de vastendoosjes en de voor het eerst gehouden 

vastenwandeling.                                                                                                                   

Namens de kinderen en jongeren in San Salvador HEEL HARTELIJK DANK!! 

 

Vandaag zijn er weer twee kratten vol met lang houdbare producten tijdens de viering 

aangedragen voor de zegening. Deze producten worden deze week weer netjes aangeleverd 

bij de Voedselbank. We zijn best wel verrast dat er regelmatig producten worden gedoneerd 

in de speciale kratten die nog tot de zomerperiode achter in de kerk zullen blijven staan. We 

hopen dat u hieraan nog steeds uw steentje bij wilt dragen om ook onze medemensen dichtbij 

net iets méér te kunnen bieden, dan waar zij zelf toe in staat zijn. Gulle gevers: ook hiervoor 

onze hartelijke dank. 

                                              Werkgroep MOV én diaconie: Betty Staartjes en Agatha Keijzer 
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