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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 

 
 
7 juli  Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
   Dinsdag 7 juli om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer) 
 

     12 juli  Engelstalige viering 
   De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels. 

      Voor informatie: hjdevalk@gmail.com of 06 51629709    

   Zondag 12 juli 12.30 uur in de basiliek 
 

27 en 28 juli Bedevaart naar Kevelaer 
   Maandagochtend 27 juli vertrek om 08.15 vanuit de Basiliek met de   

   bus naar Kevelaer. Dinsdagavond 28 juli omstreeks 19.30 uur 
   terugkomst in Laren. Daar wordt de bedevaart afgesloten met het  

sluitingslof. 
                                 Ook niet bedevaartgangers zijn van harte welkom bij deze viering.  
   Informatie en inschrijven voor deze bedevaart bij mw. Sanny Wortel 
   tel. 035 5383391of per e-mail: sanny@kpnmail.nl     

   Voor meer info kunt u ook terecht bij de andere broedermeesters  
van Kevelaer: Stef Bon 06 51090605 of Chris Bogaers 06 51206066 

    
Ook jongeren worden uitgenodigd om deel te nemen aan de  

   bedevaart. Er bestaat voor hen ook de mogelijkheid er een  
   “fietsbedevaart” van te maken. Info bij de broedermeesters  
   Chris Bogaers of Stef Bon. 
 

4 augustus   Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
   Dinsdag 4 augustus om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer) 
 

     9 augustus  Engelstalige viering 
   De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels. 

      Voor informatie: hjdevalk@gmail.com of 06 51629709    

   Zondag 9 augustus 12.30 uur in de basiliek 
 

29 augustus  Herdenking marteldood van de heilige Johannes de Doper      

Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof                                      

Zaterdag 29 augustus 19.00 uur 

Weet u dat…. 

- de basiliek in de maanden juli en augustus en in de maand september t/m 
Open Monumentendag op zaterdagmiddag 12 / zondag 13 september van 12 
tot 16.30 uur is opengesteld voor bezichtiging en stil gebed.  
 

- dat de coördinatoren van de vormselvoorbereiding al weer druk bezig zijn met de 
voorbereidingen voor de volgend periode parallel aan het schooljaar. De jongeren die het 
aankomend schooljaar 2015-2016 naar het voortgezet onderwijs gaan, en hun ouders 
ontvangen binnenkort een uitnodigingsbrief om in dit najaar mee te gaan doen met de 
vormselvoorbereiding. 
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- dat u op www.belkerken.nl/sintjan/mededelingen.html kunt u kijken naar de 
videopresentatie van de Sint Jansprocessie 2015 van Sacha en Thijmen van der Zwaan. 
Ook is daar een uitgebreide selectie foto’s van de viering van het Sint Jansfeest en van   
de processie te vinden. 
 
Nog meer foto’s en berichten vindt u op http://www.sintjansprocessie.nl/media/recente-
fotos-video/reportage-processie-2015  
  

- 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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