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EXTRA INFORMATIE WEEK 6 

 3 febr. t/m 9 febr.  
 

 

 

Nieuws vanuit de Kerk 
 

 

 

  

Hoe ziet onze kerk er in 2030 uit? Hoe houden we onze geloofsgemeenschap in 

stand? Hoe vinden we aansluiting bij het dorpsleven?  

  

Met deze vragen willen we binnen de Rooms-Katholieke parochie van de H. 

Franciscus in het najaar 2019 en begin 2020 in gesprek gaan met zoveel mogelijk 

mensen, parochianen en dorpsgenoten.  

  

Wanneer wordt de parochieavond voor de Emanuelkern, Oude en Nieuwe 

Wetering/ Roelofarendsveen, gehouden? 18 februari 2020 – H. Petruskerk, 

Noordeinde 187, Roelofarendsveen – 19.30 uur  

  

Welke onderwerpen komen ter sprake? Op vier parochieavonden in de lokale 

parochiekernen wisselen we graag met u van gedachten over de huidige situatie en 

de toekomst van de Katholieke kerk in onze regio. Onderwerpen zijn: de opbouw 

van vitale geloofsgemeenschappen, de bestemming van gelden & gebouwen, de 

plek van de kerk in het dorp, de samenwerking met andere kerken & organisaties.  

  

Waarom worden deze avonden georganiseerd? Aanleiding is de visieontwikkeling 

op de kerk van morgen die binnen de federatie in gang is gezet. We willen graag 

horen hoe jij of u de plaatselijke geloofsgemeenschap in de parochiekern of het 

dorp ziet. Hoe de komende tien jaar verder met de kerk (gemeenschap en gebouw) 

en hoe kunnen we met elkaar de vitaliteit of levenskracht ervan versterken?   

  

Uw mening doet er toe! Praat mee over het toekomstig beleid en blijf niet aan de 

kant staan. We verwelkomen u graag op de bijeenkomst. Noteer alvast de datum in 

uw agenda!  

  

  

Voor meer informatie of suggesties: 

pastoraatgroep_roelofarendsveen@rkgroenehart.nl 

 

Parochieavond H.Petruskerk, Roelofarendsveen  
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Dinsdag 18 februari 2020, 19.30 uur Entree vanaf 19.00 uur  

  

Hoe ziet onze kerk er in 2030 uit?  Hoe houden we onze geloofsgemeenschap in 

stand?  Hoe vinden we aansluiting bij het dorpsleven?  

  

Over deze vragen gaan we graag in gesprek met parochianen en dorpsgenoten.  

Hoe denkt u over de situatie en de toekomst van de Katholieke kerk in onze regio?  

Samen een visie ontwikkelen voor de kerk van morgen: daar hebben we u bij nodig!  

  

Uw mening doet ertoe!  

Praat mee over het toekomstig beleid en blijf niet aan de kant staan.  We 

verwelkomen u graag op de bijeenkomst. Noteer de datum in uw agenda! 

 
 
 

WIJ Presenteert 
 
 
 
 
 

WIJ Presenteert 
Tarzan 
 
Een gorillamoeder ontfermt zich over een in de jungle achtergelaten baby en geeft 

hem de naam Tarzan. Na tien jaar verschijnt tante Jane in de jungle, op zoek naar 

het vermiste neefje. Tarzan leidt inmiddels een vrolijk apenleven en is nieuwsgierig 

naar andere mensen. Gorillamoeder Kala besluit dat Tarzan mensen moet leren 

kennen. Dan komt er een verrassende aap uit de mouw! Een voorstelling over wie je 

bent, waar je thuis hoort en over de moed om voor jezelf te kiezen. 

 

Datum:  zondag 9 februari 2020 

Aanvang:  14.30 uur 

Locatie:  HAL60, Pasteurweg 60, Roelofarendsveen 

Leeftijd:  6+ 

Entreeprijs:  € 8,50 (bestel je kaarten online! wijpresenteert.nl) 

 

 

 

http://www.wijpresenteert.nl/
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