
 

Indien u deze mededelingen per mail wilt ontvangen kunt u zich hiervoor aanmelden via het 
mailadres: aarlanderveen@rkgroenehart.nl graag onder vermelding van uw naam en adres. 

 
Internet: www.rkgroenehart.nl 

Datum: 25 Febr. 2018.                                                                                              Nr: 353. 

Vieringen 
Zondag 25 febr. om 11.15 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. 

Woensdag 28 febr. om 9.00 uur eucharistieviering. 

Zaterdag 3 mrt om 19.00 uur viering van woord en communie, m.m.v. de Cantorij. 

Agenda: 

Zondag 25 februari 19.30 uur: Jongerengroep v.d. Clara in het Achterom 

Donderdag 1 mrt kunt u het nieuwste nummer van de Samenstromen in uw bus verwachten. 

Mededelingen. 

 

Vastenactie 2018 voor Zambia + twee maaltijden 
Vandaag heeft u een verhaaltje van ons gehoord over de grootouders Geoffrey en Evelyn in 

Zambia. Verder willen we u graag enthousiast maken om onze solidariteitsmaaltijd in ’t 

Achterom op 9 maart in ‘t ‘Achterom’ mee te maken. Daarbij zijn in elk geval alle 

vormelingen van dit jaar aanwezig. Aandacht gaat tijdens deze maaltijd uit naar de 

Voedselbank, een speciale oproep vanuit het Bisdom Rotterdam als onderdeel van het 40-

dagencampagne ‘Netwerk van Liefde’ en meer herkenbaar voor de vormelingen. De 

inschrijfformulieren liggen  achter in de kerk. 

Daarnaast maken we u ook graag attent op de grootse Zambiaanse maaltijd op do. 22 maart 

a.s. in kampeerhoeve Koole in Noorden mét (live) presentatie!! over het Vastenactieproject. 

Neem gerust het Pelgrimsfolder hiervoor mee, want daarin staat hoe u zich hiervoor aan kunt 

melden. Het kan ook via het andere inschrijfformulier dat ook achter in de kerk ligt.    Beide 

van harte aanbevolen.        

                                                     MOV-werkgroep Betty Staartjes en Agatha Keijzer 

 

Gedurende de 40-dagentijd is er iedere woensdagmiddag gelegenheid om op enig moment  te 

bidden bij het H.Sacrament in de H.Adrianuskerk in Langeraar van 12.00 uur tot 13.00 uur. 

Gewoon even willen bidden in dat uurtje op een moment dat het uitkomt, en dan gaat u weer. 

 

Zondag 25 febr. 2018 Orientatiedag op Vronesteyn. 
Van 14.00 uur tot 17.00 uur op het Centrum voor diaken-en priesteropleiding van het bisdom 

Rotterdam, Park Vronesteyn 14, 2271 HS te Voorburg. Mail: www.vronesteyn.nl 

Op die dag zullen stafleden en studenten aanwezig zijn om te vertellen over de opleiding tot 

diaken en priester in ons bisdom. Welke weg ga je concreet als diaken of priesterstudent? Heb 

je interesse, heb je het gevoel dat de Heer je roept of zegt iemand in je omgeving tegen jou: 

diaken worden, priester worden is dat niet iets voor jou! 

Aanmelden: priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl of diakenopleiding@bisdomrotterdam.nl 

W. Broeders, rector priesterstudenten: Tel: 070-3873804. Mobiel: 06-27140117. 

 

         

Mededelingen 
 

Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:janensuzehoudijk@gmail.com 
 

Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen 
Tel. 0172 571323  
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