
DIGITALE NIEUWSBRIEF PAROCHIE SINT JAN-GOEDE HERDER

                          * * * Nr. 1, april 2011 * * *

Een nieuwe lente… een nieuw initiatief! Het coördinatorenberaad presenteert
u het eerste nummer van de digitale nieuwsbrief van onze parochie.

Agenda van de activiteiten in de komende weken

5 april Vesper met de Broederschap van Sint Jan
Dinsdag 5 april om 21.30 uur

10 april Eerste Heilige Communie 
Op zondag 10 april a.s. zullen 18 kinderen hun eerste heilige communie
doen in onze basiliek. Zondag 6 februari hebben de communicanten zich
tijdens de gezinsviering voorgesteld. Samen met enkele ouders is er een
mooi voorstellingsbord gemaakt, met als thema: 'samen met Jezus aan
tafel', welke nu achter in de kerk te bewonderen is. Wij hopen dat velen
van u het bord komen bekijken en zien u graag op zondag 10 april om
11.30 uur tijdens de feestelijke communieviering. Foto's van de
kennismakingsviering zijn te zien op 
https://picasaweb.google.com/weewo1/VoorstellenCommunie2011?authkey=Gv1sRgCJnH49eJg_q3tgE&feat=email#
U kunt de foto’s daar ook als diavoorstelling bekijken!

10 april Voor de kleintjes: knutselmiddag palmpaasstok
Komt uw kind ook een palmpaasstok maken? Op zondag 10 april van
14.30 uur tot 16.00 uur in de jongerenruimte aan het kerkplein. Het is wel
noodzakelijk dat u uw kind aanmeldt vóór 3 april a.s. bij Linda 
Huijsmans, tel. 035-5415839 of per email: p.en.l.huijsmans@versatel.nl

17 april Palmzondag
Om 11.30 uur gezinsviering waarbij de kinderen hun door hen gemaakte
palmpaasstok mee kunnen nemen naar de kerk

17 april Matthäus Passion
Stichting Laren Klassiek brengt op Palmzondag 17 april om 14.30 uur voor 
de vijfde keer de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Voor meer 
informatie en het bestellen van kaarten zie www.larenklassiek.nl

Wist u dat….

- In het weekend van 2/3 april er - voor en na de vieringen - achter in de 
       kerk de halfjaarlijkse Boekentafel is. Met mooie paascadeautjes, allerlei 
       mooie kinderbijbels, boeken en geschenkjes voor communicanten!

- Iedere eerste vrijdag van de maand na de eucharistieviering die begint 
om 09.00 uur er gezamenlijk koffiedrinken is in de jongerenruimte aan het
kerkplein.
   

- Het Sint Jansfeest dit jaar gevierd wordt in het weekend van 25/26 juni.

- De Protestantse Gemeente Blaricum een heel mooi promotiefilmpje heeft
geplaatst op haar website
www.protestantsegemeenteblaricum.nl/index.php/onze-dorpskerk/film

- U ook een digitale uitgave van de Klepel kunt ontvangen? U kunt zich 
aanmelden via klepel@belkerken.nl

     Voor uitgebreide informatie over de activiteiten voor en door onze jongeren:
     www.rkjlaren.nl

Voor uitgebreide informatie over het Sint Janskerkhof: www.sintjanskerkhof.nl

Hebt u zelf informatie voor de volgende nieuwsbrief? Wilt u zich abonneren of stelt u geen prijs meer op deze 
nieuwsbrief? Laat het ons weten via nieuwsbrief@belkerken.nl


