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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 
                                                                                                                     

          
1 december  Eerste zondag van de advent               
 
30 nov./ 1 dec. Boeken- en geschenkentafel        
   Tijdens dit weekend wordt - voor en na de vieringen op  

   zaterdagmiddag om 17 uur en zondagochtend om  
   10 uur en de gezinsviering  om 11.30 uur - door de  
   ‘moeders van de catechesekast’ de inmiddels al traditionele  

   Advents- en Kerstboekentafel gehouden. Een tafel  
   boordevol nieuwe boeken, cd’s, dvd’s, een mooie  
   selectie van religieuze kerstkaarten, knutselplaten enz.  
   Maar ook rozenkransen en kerststalletjes. Op de tafel is 
   veel keuze in adventkalenders, boeken om voor te lezen 
   en adventkaarsen. Een aanrader is het rijk geïllustreerd 
   inspirerend lees- en meditatieboekje voor de advents-  
   en kersttijd. Het boekje - uitgegeven door de Abdij van  
   Berne - is voor dagelijks gebruik, ook zeer geschikt om  

   cadeau te geven. U vindt er ook prachtige boeken die  
   u kunnen helpen om het kerstverhaal aan de kinderen  
   te vertellen. De boeken zijn voor alle leeftijden. U bent  
   van harte uitgenodigd de boekentafel te komen bekijken!  
 
   Gezinsviering op zondag 1 december om 11.30 uur 
   Thema van de viering is Advent. 
   De werkgroep gezinsvieringen nodigt iedereen van harte uit  
   voor deze viering, in het bijzonder alle gezinnen met kinderen. 
  Let op: Er zijn op deze zondag vieringen om 10.00 uur en om 11.30 uur! 
 

     3 december  Kindercatechese 
   Catechese voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de basisschool.
   S.v.p. aanmelden via sintjan@belkerken.nl  
   Dinsdagavond 3 december van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte van    

   de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein 
 
3 december  Vesper met de Broederschap van Sint Jan                            
   Dinsdag 3 december om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer). 
 
6 december  Gezamenlijk koffiedrinken  
   Na de eucharistieviering die begint om 09.00 uur is er gezamenlijk    

   koffiedrinken in de jongerenruimte aan het kerkplein. 
   Vrijdag 6 december 09.00 uur 
 
8 december  Viering Filipino-English Community Laren 
   Zondag 8 december 12.00 uur in de dagkapel 
 
15 december 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 

 
 
Weet u dat…. 
 
- een deel van de op 12 november jl door de EO in de basiliek gemaakte opnamen voor het programma  

Nederland zingt wordt uitgezonden op zaterdag 7 december a.s. om  19.00 uur op Nederland 2.  
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- dat onze parochie ook te vinden is op Facebook https://www.facebook.com/sintjan.laren  
Op dit moment heeft de parochie 72 vrienden. Wij nodigen u van harte uit om -  als u dat 
nog niet bent - ook vriend van de parochie te worden!  
(U heeft hiervoor wel een Facebook- account nodig.) 

 
 
 
 
 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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