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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 
  

             
5 oktober   Gezinsviering, thema: Franciscus van Assisi 

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

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

Catechese voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de 
basisschool.    

   Dinsdagavond 7 oktober van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte  
van de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein. 

 
7 oktober  Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
   Dinsdag 7 oktober om 21.30 uur (ingang via deur dagkapel) 
 
12 oktober   Engelstalige viering 
   De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels. 

      Voor informatie: hjdevalk@gmail.com of tel. 0651629709    
   Zondag 12 oktober 12.30 uur in de basiliek 
 
12 oktober   Dinerclub  

Op zondag 12 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. 0355389706  
 

19 oktober  Jongeren vragen uw aandacht! 
In de viering van 19 oktober om 10.00 uur vragen de jongeren uw  
aandacht voor de onderdrukte en gediscrimineerde christenen in Pakistan. 
De christenen in Pakistan hebben zwaar te lijden onder de blasfemie- 
Wetgeving (die de doodstraf stelt op het beledigen van de Islam en de  
profeet Mohammed) en discriminatie.  
De katholieke communiteit van Sant’Egidio probeert hieraan  
iets te veranderen, o.a. door middel van scholing van meisjes. 
Met deze speciale jongerenviering, waarin de muziek door de 
jongeren in samenwerking met de Cantorij zal worden verzorgd, 
zal de problematiek verder onder uw aandacht worden gebracht. 
Daarnaast hopen we met uw gift in de collecte dit jaar 20 meisjes naar  
het voortgezet onderwijs te kunnen laten gaan. Na afloop van de viering  
is er gelegenheid voor het genieten van een kopje koffie of thee en iets  
lekkers. 
Zondag 19 oktober 10.00 uur in de basiliek 

 
25 en 26 oktober  Iconen in het Jaar van de Barmhartigheid 

Zondag 26 oktober vieren wij de liturgie volgen de Slavisch- Byzantijnse  
ritus, met medewerking van het Utrechts Byzantijns Koor. De iconen- 
schilder Geert Hüsstege heeft vanwege het jaar van de barmhartigheid  
een aantal iconen geschilderd die voor het altaar zullen worden opgesteld. 
Dit weekeinde 25/26 oktober is er ook weer een iconententoonstelling in  
de dagkapel. Zaterdag te bezoeken via de deur tegenover de dagkapel,  
vanaf 11.00 uur tot 16.30 uur; zondag is de kerk open na de Hoogmis 
tot 17.30 uur. Geert Hüsstege zal zelf aanwezig zijn op de expositie. 
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26 oktober   Kleuterwoorddienst 

Tijdens de viering op zondag om 10.00 uur wordt een kleuterwoord- 
dienst gehouden. Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen  
met Linda Huijsmans, kleuterwoorddienst@mail.com 
Zondag 26 oktober 10.00 uur 

 

Weet u dat…. 

- Vertrek Marc Vos 
Na drie termijnen (van vier jaar) lid te zijn geweest van het parochiebestuur heeft   
Marc Vos besloten om per direct zijn functie als vicevoorzitter neer te leggen. 
De reden van dit vertrek is de vertraging rond de beoogde Personele Unie. Hij zal de 
komende maanden nog wel gebruiken om enkele dossiers af te werken, zoals de 
voltooiing van de restauratie van de Kapel op het kerkhof. Na 1 januari a.s. zullen wij 
op passende wijze afscheid van hem nemen. Wij zijn hem enorm veel dank 
verschuldigd om zijn grote inzet voor onze parochiegemeenschap. 
Parochiebestuur Sint Jan Goede Herder. 

- dat in de maand oktober, Mariamaand, een kwartier vóór elke misviering op  
maandag- en vrijdagochtend de rozenkrans wordt gebeden om 8.45 uur.  
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 de openstelling van de basiliek op de zaterdagmiddagen tijdens de  
zomermaanden weer een groot succes was.   
Dank aan de kerkwachten maar zeker ook aan Ton Rasenberg die een en ander  
heeft georganiseerd en gecoördineerd. 
Gedurende monumentenzaterdag 13 september was het met meerdere honderden  
mensen lekker druk. Dit werd mede veroorzaakt doordat er veel brocante  
marktkraampjes voor het basiliekplein stonden die goed bezocht werden. Er zijn  
die dag geen aantallen bijgehouden.  
Het gemiddelde aantal bezoekers exclusief monumentenzaterdag was 87 per zaterdag.  
De rustigste dag (37 mensen) was 19 juli toen het kwik dik boven de 30 graden aangaf  
en er waarschijnlijk 'niemand' in het dorp was. De meeste reguliere bezoekers waren er  
op 16 augustus toen er 119 geteld werden. 
Ton stopt na vele jaren met de organisatie en wil het stokje graag overdragen aan een  
opvolger. Wie wil hem opvolgen? Vrijwilligers voor deze vacante coördinatierol kunnen  
zich melden bij Ton (tel. 0646043305) of bij het parochiesecretariaat (tel. 0355382071).  
 

- dat Agnes van den Brink iemand zoekt om haar bij de 2 x per jaar terugkerende  
boekentafel te helpen. Voor informatie kunt u contact opnemen met Agnes via  
immenhof@hotmail.com  
 

- dat u op http://belkerken.blogspot.nl een maandelijkse agenda wordt geplaatst  
met door de kerken van Laren en Blaricum georganiseerde lezingen. U vindt hier  
ook informatie over de maandelijkse oecumenische Vesper die wordt gehouden  
op de laatste zondag van de maand. 
  

- 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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