
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: 7 Mei.  2017.                                                                                              Nr: 318. 

Vieringen 

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

Zaterdag 13 mei om 19.00 uur viering van woord en communie m.m.v. de Cantorij. 

Woensdag 17 mei om 8.45 uur rozenhoedje, daarna viering van woord en communie. 

Agenda: 

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

Dinsdag 16 mei om 19.30 uur zingt het gelegenheidskoor in de achterkamer. 

Woensdag 17 mei om 10.00 uur bijeenkomst van de BCP in het Achterom. 

Mededelingen  
Op zaterdag 13 mei om 16.00 uur is er in de ontmoetingsruimte van de Petruskerk te 

Roelofarendsveen (Noordeinde 187) een presentatie van de Romereis van het bisdom. Deze 

reis vindt plaats in oktober, tijdens de herfstvakantie van dit jaar. 

 

De meimaand als Mariamaand 
De meimaand is de maand, waarin volgens een algemene gebruik wel in kerken en gezinnen 

de christenen met een grote liefde aan de Moeder Gods Maria de hulde brengen van hun 

gebed en verering. Het is ook de maand, waarin de gaven van goddelijke barmhartigheid ons 

rijker en overvloediger toestromen vanaf de troon van onze Moeder.  Omdat Maria immers 

terecht beschouwd kan worden als de weg, die ons naar tot Christus brengt, is elke ontmoeting 

met haar uit zichzelf ook een ontmoeting met Christus. 

Een stukje van paus Paulus VI  (Paus Paulus VI, Encycliek Mense maio, 29 april 1965. 

 

Bezinningstekst rond de figuur van Maria 
Wees gegroet, Maria, moeder van al ons verlangen; gij zijt de aarde die "ja" aan het leven 

zegt, en daarop is Gods Woord vlees kunnen worden.                                                                                             

Wees gegroet, Maria, moeder van al ons zoeken; gij zijt met ieder van ons op zoek naar Jezus, 

ook wanneer wij zijn woorden moeilijk verstaan.                                                                                              

Wees gegroet, Maria, moeder van al ons lijden; gij zijt de vrouw aan de voet van het kruis, 

troosteres van al wie lijdt en weent.                                                                                                                                        

Wees gegroet, Maria, moeder van Jezus' leerlingen, gij zijt de moeder van de Kerk op het 

kruispunt van Gods heilsgeschiedenis.                                                                                                                           

Wees gegroet, Maria, moeder bij alle Pinksteren; gij zijt met Jezus' leerlingen in gebed om de 

gaven van de heilige Geest af te smeken.                                                                                                                    

Wees gegroet, Maria, moeder van al ons hopen; gij zijt in het hart van Gods schepping 

toonbeeld van de eens verheerlijkte mensheid. 
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