Uitnodiging
Priesterwijding

Centrum voor Priester- en Diakenopleiding Vronesteyn
Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg

IBAN: NL29 INGB 0000 3656 73
(Vermeld bij uw gift s.v.p. uw naam en adres, zodat wij u kunnen bedanken)

Op voorzijde: glas-in-loodraam uit de kapel van Centrum Vronesteyn met de leerlingen die
op het woord van de Heer hun visnet uitgooien voor de vangst:
“Wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen” (Lucas 5, 10).

Dankbaar jegens God delen wij u mede dat
Mgr. dr. J.H.J. van den Hende
bisschop van Rotterdam

“De vreugde die de Heer u schenkt zij uw kracht”
Nehemia 8, 10d

door handoplegging en gebed
tot priester zal wijden

Ad van Luijn
De wijding vindt plaats tijdens de eucharistieviering op
zaterdag 1 oktober 2022 om 11.00 uur
in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal,
Mathenesserlaan 305 te Rotterdam
Eerste Heilige Mis in Waddinxveen
2 oktober 2022 om 11.00 uur
St. Victorkerk, Zuidkade 176

Wij nodigen u van harte uit om deze plechtigheid met ons mee te vieren.
Na de viering is er gelegenheid de nieuwe priester en elkaar te ontmoeten.

Eerste Heilige Mis in Poeldijk
9 oktober 2022 om 09.30 uur
H. Bartholomeuskerk, Voorstraat 111

Voorafgaand aan de viering is het tussen 10.00-10.45 uur mogelijk
om het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen
(dagkapel links voorin de kerk).

Eerste Heilige Mis in Schipluiden
22 oktober 2022 om 19.00 uur
H. Jacobus de Meerdere, Burgemeester Musquetiersingel 56
Eerste Heilige Mis in Delft
23 oktober 2022 om 11.15 uur
Maria van Jessekerk, Burgwal 20

Correspondentieadres
Ad van Luijn
Park Vronesteyn 14
2271 HS Voorburg

In deze tijd van voorbereiding vragen wij om uw gebed voor de wijdeling.
Namens het Centrum voor Priester- en Diakenopleiding Vronesteyn
drs. W.P.L. Broeders
Rector Vronesteyn

Priesters zijn uitgenodigd te concelebreren. Graag eigen albe en witte stola meenemen en
u voor de viering bij de plebanie melden.

