
"Voor hoofd én hart" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe initiatieven voor de 

geloofsvorming van volwassenen 

 

Beste parochiaan en belangstellende, 

 

"Voor hoofd én hart": zo zouden we graag 

de nieuwe initiatieven willen noemen die 

we in onze Petrusparochie zullen 

aanbieden voor de geloofs-vorming van 

volwassenen.  

Initiatieven waarmee we ons geloof 

kunnen ontwikkelen, maar tegelijkertijd 

ook onze geloofservaring verdiepen. 

 

 

Ons hoofd en ons hart voeden met het 

geheim van God is een permanente 

noodzaak voor allen die in het geloof 

verder willen komen. En wat is mooier en 

vruchtbaarder dan deze geloofsweg 

samen af te leggen? Want leerlingen van 

onze Heer Jezus zijn we zonder 

ophouden en nooit in ons eentje. 

 

 

Daarom zijn we verheugd om de 

onderstaande initiatieven te kunnen 

presenteren en jullie daarvoor uit te 

nodigen! 

 

 

Kijk de lijst eens rustig door  

en maak uw keuze: 

 

Eerste woensdag van de maand:  

Lofprijzing 

Lofprijzing met charismatische elementen 

o.l.v. pastor Ad Verest 

Tijd: 19.45 - 21.00 uur (aansluitend aan 

de H. Mis van 19.00 uur) 

Plaats: H. Hartkapel in Kronehoef 

Start: woensdag 6 oktober 2021 

 

Tweede woensdag van de maand:  

Leerhuis Johannes-evangelie 

Doorlopende lezing van het Johannes-

evangelie aan de hand van een 

cursusboek o.l.v. pastor Ad Verest 

Tijd: 19.45 - 20.45 uur (aansluitend aan 

de H. Mis van 19.00 uur) 

Plaats: Kerktrefcentrum St. Petrus 

Start: woensdag 13 oktober 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste vrijdag van de maand:  

Bijbelcursus over het boek Job 

Verdiepend lezen en geloofsgesprek o.l.v. 

pastor Ad Verest 

Tijd: 15.00 - 17.00 uur 

Plaats: Kerktrefcentrum St. Petrus 

Start: vrijdag 29 oktober 2021 



 

 

 

 

 

 

Eerste vrijdag van de maand:  

Avond van Barmhartigheid 

Zang en meditatie, aanbidding en 

verzoening, in sfeervolle ambiance,    

verzorgd door het pastoraal team  

van de parochie; deelname met vrije 

inloop. 

Tijd: 19.00 - 20.00 tot 20.30 uur 

Plaats: St. Petruskerk (bij winterkoude: in 

de H. Hartkapel in Kronehoef) 

Start: vrijdag 5 november 2021 

 

 

 

Parochiële Alpha cursus:  

13 thema-avonden op dinsdagavond met 

maaltijd, voor nadere kennismaking met 

de christelijke boodschap.  

Verzorgd door een parochieel Alpha-team 

o.l.v. pastor Ad Verest 

Tijd: 19.00 uur maaltijd en  

20.00 - 21.30 uur thema-avond 

Plaats: Kerktrefcentrum St Antonius Abt 

Start:  18 januari 2022 - slotbijeenkomst 5 

april 2022 
 

 

 

 

 

Aanmelden: 

Stuur een e-mail naar pastoraalteam@petrus-ehv.nl 

Rechtstreeks aanmelden bij pastor Ad of één van de andere leden van het pastoraal team mag 

natuurlijk ook. 

 

We willen u graag ontmoeten op één of meerdere van deze initiatieven! 

 

Namens het pastorale team,  

pastor Ad  

Telefoon: 06 20680541  

E-mail: averest@petrus-ehv.nl 

 

Voor meer initiatieven en/of het laatste nieuws kijk ook eens op de  

website van de parochie: 

www.petrus-ehv.nl 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Parochie St. Petrus' Stoel  

Kloosterdreef 31, 5623 DB Eindhoven  

Tel.: 040-2697561, E-mail: pastoraalteam@petrus-ehv.nl, www.petrus-ehv.nl  


