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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd                                                                                                                                     

             
 

     23 september    Kennismakingsbijeenkomst voor vormselvoorbereiding 
   Deze bijeenkomst is bestemd voor de jongeren die willen meedoen  
   aan de voorbereiding op het Vormsel en voor hun ouders. 
   Maandagavond 23 september a.s. om 20.00 uur in de    
   dagkapel/koffiekamer van de basiliek. 
 

   In oktober wordt weer gestart wordt met de maandelijkse  
   bijeenkomsten ter voorbereiding op het Vormsel. De jongeren  
   die dit najaar de overstap hebben gemaakt van de basisschool  
   naar het voortgezet onderwijs en hun ouders hebben hiervoor  
   een persoonlijke uitnodiging ontvangen. De    
   kennismakingsbijeenkomst wordt gehouden op maandag 23  
   september a.s. om 20 uur in de koffiekamer van de basiliek.  
   Tijdens de vormselavonden kunnen de jongeren in een   
   vertrouwde omgeving met elkaar praten over thema's als  
   universele waarden,symboliek en geloof. Voor het geval u geen  
   persoonlijke uitnodiging thuis mocht hebben ontvangen en u  
   graag meer wilt weten over de vormselavonden, kunt u een mailtje  
   sturen naar sintjan@belkerken.nl 

 
29 september Kleuterwoorddienst 

   Tijdens de viering om 10.00 uur wordt een kleuterwoorddienst  
    gehouden. Voor informatie en aanmelding gelieve u contact op   
     te nemen met mw. Linda Huijsmans, tel. 035 5415839,    
   p.en.l.huijsmans@versatel.nl 
   Zondag 29 september 10.00 uur    
 
     1 oktober  Kindercatechese 
   Catechese voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de basisschool.
   S.v.p. aanmelden via sintjan@belkerken.nl  
   Dinsdagavond 1 oktober van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte van  
   de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein.    

 
1 oktober   Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
   Dinsdag 1 oktober om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer) 
 
4 oktober      Gezamenlijk koffiedrinken  
   Na de eucharistieviering die begint om 09.00 uur is er gezamenlijk

   koffiedrinken in de jongerenruimte aan het kerkplein. 
   Vrijdag 4 oktober 09.00 uur 
 
6 oktober   Gezinsviering, thema: Franciscus  

   De werkgroep gezinsvieringen nodigt iedereen van harte uit voor deze     
   viering, in het bijzonder alle gezinnen met kinderen.  

   De gezinsviering begint om 11.30 uur.  
                    Let op: Er zijn op deze zondag vieringen om 10.00 uur en om 11.30 uur! 

    
13 oktober  Jubileumviering 25 jarig bestaan van de Stichting Solidariteit Panama.  
   Feestelijke viering waarbij ook Pater Roberto Gonsalez uit Panama aanwezig  

   zal zijn. Een viering met medewerking van jongeren en van de Broederschap  
   van Sint Jan.  

   Zie voor informatie over de stichting: http://www.solidariteit-panama.blogspot.nl   . 
   Zondag 13 oktober 10.00 uur 
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13 oktober   Dinerclub                                                                                          

Op zondag 13 oktober 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 …. 
 
 

- Marc Vos en Frans van Vugt op donderdagavond 26 september a.s. uitgebreid  
verslag doen van hun fietstocht naar Santiago de Compostela.  
U bent van harte welkom! Theater van het Brinkhuis (Brink 29) om 20.00 uur. 
 

- dat op zondagavond 29 september a.s. om 19 uur in de Johanneskerk te Laren de  
eerste oecumenische vesper van het nieuwe seizoen 2013-2014 wordt gehouden.  
Het thema van dit  jaar is Bomen en Bloemen in de Bijbel.  
Meer informatie hierover kunt u vinden op het maandelijkse programma van  

bijzondere activiteiten van de kerken in onze drie BEL-dorpen dat is vermeld op 
http://belkerken.blogspot  
Hier vindt u ook informatie over andere interessante bijeenkomsten zoals die van het 
Kerkcafé Blaricum. 
 

- dat in de maand oktober, Mariamaand, een kwartier vóór elke misviering 
door de week, de rozenkrans wordt gebeden. Op maandag- en vrijdagochtend om 
8.45 uur. Op woensdagavond om 18.45 uur, dan is tevens het Allerheiligste 
uitgestald ter aanbidding. U bent van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen. 
Soms valt een eucharistieviering uit als er die dag een uitvaart is. Het  
rozenkransgebed vervalt die dag dan ook. 
 

- dat kinderen tussen vier en twaalf jaar zeer welkom zijn bij het kinderkoor van onze 
kerk. Tijdens de gezinsvieringen wordt gezongen door ons eigen kinderkoor. Is uw 
zoon of dochter  tussen vier en  twaalf jaar? Laat ze eens een keertje meedoen met de 
repetitie om te kijken of ze het leuk vinden! We repeteren elke woensdagmiddag van 
vijf tot zes uur in de koffiekamer van de kerk. Meer weten? Bel Mieneke Bakker 035 
5312491. 
 

- dat wij voor kinderen die hun eerste communie hebben gedaan een aantal avonden 
verzorgen met kindercatechese. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor kinderen van 
groep 5 tot en met groep 8 van de basisschool. Ook als zij geen eerste communie 
hebben gedaan zijn de kinderen van harte welkom. Tijdens deze avonden gaan we 
bijbelverhalen vertellen en verwerken. We gaan samen praten over de dingen die ons 
in de verhalen zijn opgevallen en of wij dat in ons leven ook kunnen doen. We werken 
met groepen van leeftijdgenootjes. Voor de kleinere kinderen doen wij dit via 
werkbladen. Voor de grotere kinderen gebruiken we speciaal ontworpen 
catechesemateriaal.  
De avonden duren van kwart voor zeven tot kwart voor acht en worden gehouden in  
de jongerenruimte van onze parochie. De voor 2013 geplande avonden zijn de 
dinsdagavonden 1 oktober, 5 november en 3 december 2013. 
U kunt uw kind hiervoor aanmelden via sintjan@belkerken.nl  
 

- dat u een digitale uitgave van de Klepel kunt ontvangen. U kunt zich aanmelden                                                            
via klepel@belkerken.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 
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