
      

 DIGITALE NIEUWSBRIEF PAROCHIE SINT JAN-GOEDE HERDER 

* * * Nr. 20, februari 2013 * * * 

 
Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 

 
 

     2 februari                 Zaterdag 2 februari om 17.00 uur Feest van Maria Lichtmis  
   - Opdracht van de Heer in de tempel -  

    (zie voor informatie over dit feest: www.rkk.nl/abc/detail_objectID588283.html ) 
    Na afloop van de eucharistieviering is er gelegenheid om de   

   Blasiuszegen te ontvangen. 
      (zie voor informatie over deze zegen: www.rkk.nl/abc/detail_objectID588335.html ) 

     3 februari                 Zondag 3 februari om 09.30 uur is een speciale viering.                  

De muziekvereniging Sint Jan en het Zangkoor Sint Jan- Goede 

Herder onder leiding van Hans Rikkert de Koe  voeren dan de Missa 

Brevis van Jacob de Haan uit. Dit  als afsluiting van het jubileumjaar 

(90 jaar) van de muziekvereniging Sint Jan.  

 Zondag 3 februari is er een gezinsviering om 11.30 uur                    

Thema van deze viering is Laat de kinderen tot Mij komen.                 

Tijdens de viering zullen de kinderen die in april hun eerste 

communie gaan doen zich voorstellen. 

     5 februari                 Kindercatechese voor kinderen van groep 5 tot en met groep 8 van 

de basisschool in de jongerenruimte van de kerk aan het kerkplein. 

Dinsdag 5 februari van 18.45 uur tot 19.45 uur. 

5 februari  Vesper met de Broederschap van Sint Jan                            

 Dinsdag 5 februari om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer). 

10 februari Om 10.30 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn    

met medewerking van de Broederschap van Sint Jan. 

Voorganger is Mgr. Jan van Burgsteden.                                 

Deze eucharistieviering wordt uitgezonden door Omroep RKK 

(www.rkk.nl/eucharistieviering/index.html)                                  

De uitzending wordt verzorgd door de KRO. 

                                 Er is die dag geen viering om 11.30 uur! 

13 februari  Aswoensdag 19.30 uur Eucharistie m.m.v. de Cantorij  

Tijdens de viering is er de mogelijkheid het askruisje te ontvangen. 

17 februari Kleuterwoorddienst                                                                 

Tijdens de viering om 11.30 uur wordt een kleuterwoorddienst             

gehouden. 

24 februari Dinerclub          

Op zondag 24 februari is er voor oudere alleenstaanden (65+) uit 

onze parochie weer dinerclub in de koffiekamer van de basiliek.    

Aanmelding bij mw. Wil de Bruijn, tel. 035 5389706 

Weet u dat…. 

- u op http://sintjanlaren.wordpress.com/fotos foto’s kunt bekijken die  Wouter de Wild    
heeft gemaakt tijdens de kerstgezinsviering op 24 december jl. 

 
 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 

http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID588283.html
http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID588335.html
http://www.rkk.nl/eucharistieviering/index.html
http://sintjanlaren.wordpress.com/fotos
mailto:nieuwsbrief@belkerken.nl

