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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 
 

      
 1 februari                 Zondag 1 februari om 10.00 uur      

   Hoogmis m.m.v. de Cantorij en het kinderkoor.  
Tijdens deze viering zullen de kinderen die op 12 april a.s. hun  
1e heilige communie gaan doen zich aan de parochianen voorstellen.  

 
2 februari  Maandag 2 februari Feest van Maria Lichtmis  

19.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij    
Opdracht van de Heer in de tempel - zie voor informatie over dit feest: 
http://www.rkk.nl/katholicisme/encyclopedie/o/opdracht_des_heren  

 
Na afloop van de eucharistieviering is er gelegenheid om de  

 Blasiuszegen te ontvangen. Zie voor informatie over deze zegen: 
 http://www.rkk.nl/katholicisme/encyclopedie/b/blasiuszegen 

 
3 februari  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 februari van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte van  

   de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein. 
 

3 februari  Vesper met de Broederschap van Sint Jan                            
   Dinsdag 3 februari om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer). 
 
7 februari  Spelletjesmiddag voor ouderen (vanaf 65 jaar) van de parochie 

Georganiseerd door onze vormseljongeren Mattanja, Mijns en Merel 
in het kader van DiaconAction. 
Zaterdag 7 februari a.s. van 13.30 - 16.00 uur in de koffiekamer 
U bent van harte welkom! (Het maximum aantal deelnemers is 20. 
Vol=vol.) Gratis deelname inclusief hapje en drankje.  
We sluiten af met een gezellige KARAOKE van Nederlandse liedjes. 
Het wordt een fantastische middag voor iedereen. 
Opgeven via email: gesinalodewijkx@hotmail.com  
Of bellen: 06-13245159  
 

8  februari  Zondag 8 februari om 10.00 uur    
Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn m.m.v. de Broederschap 
van Sint Jan. Na de broederschapmis achter in de kerk koffie drinken, 
verzorgd door de broederschap. 

 
8 februari                 Engelstalige viering 
   De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels. 

      Voor informatie: hjdevalk@gmail.com of 06 51629709      
   Zondag 8 februari 12.30 uur in de basiliek 

 
     10 februari  Ouderavond eerste communicanten 
   Dinsdagavond 10 februari om 20.00 uur in de koffiekamer/dagkapel 

 
15 februari  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 15 februari 10.00 uur 
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15  februari  Dinerclub    
   Op zondag 15 februari is er voor oudere alleenstaanden (65+) uit  

onze parochie dinerclub in de koffiekamer van de basiliek.         
 Aanmelding bij mw. Wil de Bruijn, tel. 035 5389706 

 
18 februari  Aswoensdag  

Woensdag 18 februari 19.30 uur Eucharistie m.m.v. de Cantorij. 
Tijdens de viering is er de mogelijkheid  het askruisje te ontvangen. 

 

 

Weet u dat…. 

- ook in 2015 uw financiële bijdrage aan de actie Kerkbalans echt nodig is. 
In januari jl. heeft u een brief over de Actie Kerkbalans 2015 van het parochiebestuur 
ontvangen. Om alle parochiële activiteiten te kunnen bekostigen is de hulp van alle 
parochianen echt nodig. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer 
NL41RABO 0334905397. Het parochiebestuur dankt u bij voorbaat voor uw donatie en 
voor uw betrokkenheid bij de parochie.  
 

- dat u op http://belkerken.blogspot.nl een maandelijkse agenda kunt vinden met door  
de kerken van Laren en Blaricum georganiseerde lezingen. Deze maand met  
Jonge politici en hun bezieling met Hanke Bruins Slot in de Johanneskerk, Laren’, 
Kerkcafé Blaricum met Dr. Michael van der Meer:'Qumran en de bijbel’ en op de  
laatste zondag van de maand: de Oecumenische Vesper in de Johanneskerk. 
 

- dat op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam ook het februarinummer van 
Samen Kerk is te vinden. http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
   

   
     

http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/samenkerk.php?id=201502
http://belkerken.blogspot.nl/
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
mailto:klepel@belkerken.nl
mailto:nieuwsbrief@belkerken.nl

