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Datum 23 juni 2019.                                                                                              Nr: 412. 

Vieringen 
Zaterdag 22 juni om 12.30 uur huwelijksviering voor Robbert Kempen en Parul Majumdar 

Zondag 23 juni om 11.15 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. 

Woensdag 26 juni om 9.00 uur eucharistieviering. 

Zondag 30 juni om 9.15 uur eucharistieviering, alle koren, patroonsfeest P&P. 

Agenda. 
zondag 23 juni om 19.00 uur is de jongerengroep van de Clara in het Achterom 

donderdag 27 juni kunt u het nieuwe nummer Samenstromen in uw bus verwachten. 

woensdag 26 juni om 20.00 uur informatie avond vormsel in het Achterom 

Mededelingen.  

Petrus en Paulusdag 
Zondag 30 juni is het patroonsfeest van de HH. Petrus en Paulus. Traditiegetrouw hebben we 

dan een feestelijke viering waar de koren aan meedoen. We vieren - als het weer mee zit - 

buiten. Daarnaast is er kinderkerk en crèche. In de tuin is na afloop koffie, thee, limonade en 

lekkere koek. Daarnaast wordt lekkere soep en een hapje geserveerd. 

Op het grasveld zijn spelletjes voor jong en oud. Rock Solid organiseert een Escape Room. 

Wat ons betreft wordt het weer een mooie dag! 

Uw eigen stoel meebrengen garandeert u een prettige, zekere, zitplaats, maar we zullen ook 

stoelen klaar zetten voor u. Graag tot 30 juni, 9.15 uur.          Werkgroep Petrus e Paulusdag. 

Vuurdoop 
Op de zaterdagmorgen voor Pinksteren kwamen ruim 450 vormelingen en hun begeleiders 

samen in de kathedraal van Rotterdam voor de Vuurdoop. Zij volgden een gevarieerd 

programma met schriftlezing, gebed, zang, theater, actie, ontmoeting en workshops over de 

kracht van de Heilige Geest. In de workshops en ontmoetingen was er in dit Jaar van de 

Roepingen extra aandacht voor hoe God ieder van ons roept, en hoe de Heilige Geest in ons 

werkt om onze roeping te volgen. 

Kinderkerk. 
Zondag 30 juni is het Petrus en Paulusdag, ook is er weer kinderkerk. 

Wie waren eigenlijk Petrus en Paulus? We gaan verven, dus doe niet je  

allermooiste kleren aan of neem een oud shirt mee. 

Bij mooi weer is de viering buiten. Wij vragen u om een eigen stoel mee  

te nemen, ook voor uw kinderen. Graag willen wij dat de kinderen voor en  

na de kinderkerk bij de ouders gaan zitten. Voor de allerkleinste is er  

crèche in de pastorie. 

Bedevaart in Brielle. 
Op zaterdag 6 juli doen we mee met de Nationale Bedevaart naar de Martelaren van Gorcum 

in Brielle. 

U bent van harte uitgenodigd mee te gaan die dag. Meer informatie vindt u in Samenstromen 

op blz. 6.. 

                                                                                              P&P zie ommezijde 
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Petrus en Paulusdag  

30 juni 2019 

 

 

Beste bezoeker van onze Petrus en Pauluskerk 

 

We nodigen u van harte en speciaal uit om naar de Petrus en Paulusdag 2019 

te komen op zondag 30 juni a.s. 

 

 

We beginnen met een buitenviering met medewerking van onze koren om 9.15 

uur. Breng uw eigen stoel mee, dan heeft u zeker een zitplaats. 

 

Voor de kinderen is er kinderkerk, voor de jongsten is er crèche. Na afloop 

drinken we achter de pastorie, in de tuin, koffie, thee en limonade. 

 

 

 

Voor de kleine en grote gasten zijn er spelletjes te doen. Rock Solid organiseert 

een Escape Room.  

Maar ook voor de inwendige mens wordt gezorgd.  

We hebben drankjes en knabbeltjes voor u klaarstaan, 

gevolgd door soep en een hapje. 

Maar gewoon met elkaar praten mag natuurlijk ook. 

 

 

 

 Rond 3 uur hebben we samen alles weer opgeruimd. 

 En nu nog een beetje mooi weer …  

 (Bij slecht weer gaat het hele programma binnen door.) 

 

 

 

Tot het Petrus- en Paulusfeest! 

Namens de voorbereidingswerkgroep. 


