
 

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 adresrnet: 

www.rkgroenehart.nl 

Datum  15 febr. 2020.                                                                                              nr: 438. 

Vieringen. 

Zaterdag 15 febr. om 19.00 uur eucharistieviering m.m.v. Lords Voice. 

Woensdag 19 febr om 9.00 uur viering van woord en communie. 

                              om 19.00 uur avondwake m.m.v. Lords Voice voor Silvia de Boer.  

Zondag 23 februari om 9.15 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. 

Agenda. 
Dinsdag 18 febr om 19.30 uur geloofsavond met diaken van Aarle in het Achterom. 

Woensdag 19 febr. om 9.00 uur is het combo van Lords Voice in het Achterom 

 

Mededelingen. 
Achter in de kerk ligt een bestellijst voor de huispaaskaarsen. Ook oude palmtakken kunnen 

achter in de kerk ingeleverd worden, daar wordt dan weer as van gemaakt voor Aswoensdag. 

 

Stille Omgang 
Op 21/22 maart zal dit jaar de Stille Omgang in Amsterdam plaats vinden. Opgeven om mee 

te rijden met de bus kan bij Leo v. Veen. Tel: 0172-604106. 

 

Bedevaarten naar Banneux 
Ieder jaar organiseert het Banneux-Comite-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar 

Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariette Beco. 

Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid 

en ontmoeting met andere mensen. 

Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de 

diepe rijkdom van Banneux. Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats: 

 

Een tweedaagse bedevaart op 2 en 3 mei 2020, kosten slechts 125,00 euro. 

 

Een vijfdaagse bedevaart ( onder medische begeleiding ) van vrijdag 15 mei t/m dinsdag 19 

mei 2020 kosten slechts 285,00 euro. 

 

Een eendaagse bedevaart op zaterdag 6 juni 2020, kosten slechts 57,50 euro. 

 

Voor opgave en verdere informatie over het programma kunt u onze brochure raadplegen. 

Mw. A.W.Opstal-Ammerlaan, tel: 015-3693148, e-mail: paula_opstal@hotmail.com 

Dhr. G.J. de Bruijn, tel: 070-3205872. E-mail: gerard.debruijn@planet.nl 

Of u kunt onze website bezoeken: www.banneux-comte-bisdom-rotterdam.nl 

         

Mededelingen 
 

Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:janensuzehoudijk@gmail.com 
 

Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen. 
Tel. 0172 571323  
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