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Vieringen 
Zaterdag 12 jan om 19.00 uur viering van woord en communie m.m.v. de Cantorij. 

Zondag 13 jan om 10.00 uur is er weer de peuterviering. 

Woensdag 16 jan om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Zondag 20 jan. om 9.15 uur  eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. 

Agenda. 
Woensdag 16 jan. om 13.30 uur clusterhoofden wijkcontactwerk in het Achterom. 

                       om 19.30 uur komt de pastoraatgroep bijeen in de achterkamer van de pastorie.         

Mededelingen. 

                                                  Iets voor u?                                                   
Vanaf 31 januari start de Marriage Course in onze parochie. Voor ieder stel die wil investeren 

in hun huwelijk of relatie. 

De cursus bestaat uit acht donderdag-avonden, die steeds aanvangen met een romantisch diner 

voor twee. Daarna worden er korte inleidingen gegeven, waarmee de stellen aan de slag gaan. 

Meer informatie vind u op de parochie-website.                              Pastor Hoogenbosch,  

Let op, verzet. 
De kinderzegen en kinderkerk wat in samenstromen staat tijdens de viering op zaterdag          

2 febr. om 19.00 uur is verzet naar zondag 10 febr. tijdens de viering om 9.15 uur. 

Zilveren feest. 
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Mgr. van Luyn tot bisschop werd gewijd in de kathedrale 

kerk van de H.H. Laurentius in Rotterdam.  Dat gebeurde op 12 febr. 1994 in deze kathedraal. 

Op 10 febr. a.s. om 11.00 uur zal hij de eucharistie viering leiden in deze kerk uit 

dankbaarheid voor dit zilveren jubileum. Direct na de viering is er gelegenheid om hem te 

feliciteren in een te houden receptie in de parochiezaal en de plebanie. Er wordt koffie of thee 

met een broodje geserveerd. Opgave om dit bij te wonen  kan via 010-2815183 of via de mail: 

a.d.jong@bisdomrotterdam.nl 

 

Doop van de Heer. 

Het feest van de Doop van de Heer ligt in het verlengde van de Openbaring van de Heer, sluit 

de tijd van Kerstmis af en vormt de overgang naar de tijd door het jaar. 

Terwijl Johannes Jezus doopt op de oever van de Jordaan, gebeurt er iets groots. De hemel 

scheurt open, men hoort de stem van de Vader en de Heilige Geest daalt in een zichtbare 

gedaante over Jezus neer. Het is een manifestatie van het mysterie van de Heilige Drie-

eenheid.  

Het feest gedenkt de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper. De evangelisten 

beschrijven hoe God bij deze doop openbaarde dat Jezus Zijn geliefde Zoon was. 
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Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:janensuzehoudijk@gmail.com 
 

Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen. 
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