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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 
 

     6 januari                  Kindercatechese 
   Catechese voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de basisschool.
   S.v.p. aanmelden via sintjan@belkerken.nl  
   Dinsdagavond 6 januari van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte van  

   de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein. 
 
      6 januari                  Vesper met de Broederschap van Sint Jan  

 Dinsdag 6 januari om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer) 

     11 januari                Doop van de Heer. Om 10.00 uur Hoogmis  
 m.m.v. de Cantorij en m.m.v. de Broederschap van Sint Jan                                                                                                                                                          
    

Na deze viering er is in de dagkapel een nieuwjaarsreceptie  
 voor alle parochianen.  

      
11 januari           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 

. 
11 januari                 Engelstalige viering 
   De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels. 

      Voor informatie: hjdevalk@gmail.com of 06 51629709      
   Zondag 11 januari 12.30 uur in de basiliek 

 
18 januari  Om 09.00 uur Hoogmis met Nederlandse gezangen 
 
   Om 11.00 uur Oecumenische viering 
   Op de eerste zondag (18 januari) van de Week van Gebed voor de  

   Eenheid van de christenen wordt om 11.00 uur in de Basiliek een  
   dienst van de gezamenlijke kerken van de BEL-dorpen gehouden.  
   Bij deze viering gaan voor: pastoor J. Vriend en ds. J.G. de Bruijn,  
   predikant van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes.   
  Let op: gewijzigde aanvangstijden vieringen! 

 
18 januari  Dinerclub    
   Op zondag 18 januari 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…. 

- de eerste communievoorbereiding 2015 voor de kinderen start op woensdag 21 januari in 
de jongerenruimte naast de Sint Jansbasiliek 's middags van 13.00 tot 14.30 uur. Het 
project bestaat uit 11 woensdagmiddagen. De ouderavonden zijn op de dinsdagavonden 
20 januari, 10 februari en 24 maart 2014, om 20.00 uur in de koffiekamer (voorheen 
dagkapel). 
 

- dat de jongeren in het kader van de actie DiaconAction een spelletjesmiddag voor 
ouderen organiseren op zaterdagmiddag 7 februari in de dagkapel. Nadere informatie 
hierover volgt in de Klepel die verschijnt op 29 januari a.s. en ook in de nieuwsbrief die 
eind deze maand uitkomt.  

 
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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