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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd

25 september          Kleuterwoorddienst
De kleuterwoorddiensten worden weer hervat na de zomerperiode.
Tijdens de viering om 11.30 uur wordt een kleuterwoorddienst
gehouden. Voor informatie en aanmelding kunt u contact op 

  te nemen met mw. Linda Huijsmans, tel. 035 5415839.

1 oktober Afsluiting Kevelaer 2011 in de Sint-Jansbasiliek
Op zaterdag 1 oktober om 19.00 uur zal bij ons in de basiliek de 
afsluiting plaatsvinden van de succesvolle pelgrimage naar 
Kevelaer in juli jl. De Broedermeesters van Kevelaer zouden het 
erg fijn vinden als veel parochianen zich aansluiten bij deze 
eucharistieviering. In deze viering gaan voor pastoor Willems en 
pastoor de Froe. Vocale ondersteuning door het Kevelaerkoor. 
Na afloop is er gezamenlijk koffie drinken achter in de basiliek.
Voor de goede orde: de viering om 17.00 uur komt hierdoor 
te vervallen.

2 oktober Op zondag 2 oktober is er weer een gezinsviering om 11.30 uur
De werkgroep gezinsvieringen nodigt iedereen uit voor deze 
viering, vooral alle gezinnen met kinderen.
Deze dag is het Wereldmissiedag voor kinderen. Dit jaar staat de 
Wereldmissiedag in het teken van de kerk van Vietnam.
Dit thema wordt gebruikt in deze gezinsviering. Het bijbelverhaal 
vertelt ons over de aarde die wij van God hebben gekregen om er         
iets moois van te maken.
De collecte zal die dag zijn voor het landelijke project van Missio 
voor de katholieke geloofsgemeenschap in Vietnam.
Voor meer informatie: www.missio.nl

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

7 oktober Vrijdag 7 oktober na de eucharistieviering die begint om 09.00 uur     
is er gezamenlijk koffiedrinken in de jongerenruimte aan het 
kerkplein.             

9 oktober Feestelijke Vrijwilligersbijeenkomst op zondag 9 oktober
De circa 300 vrijwilligers van onze parochie hebben voor deze 
bijeenkomst een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Bent u 
vrijwilliger maar nog niet uitgenodigd dan kunt u zich aanmelden 
bij het parochiesecretariaat (sintjan@belkerken.nl ). U ontvangt 
dan alsnog een uitnodiging.
Verzoek aan de vrijwilligers die zich nog niet hebben opgegeven
of afgemeld: wij horen graag van u of u wilt deelnemen aan de 
feestelijke bijeenkomst.



9 oktober Kleuterwoorddienst
Tijdens de viering om 10.30 uur wordt een kleuterwoorddienst 
gehouden. Voor informatie en aanmelding kunt u contact op te 
nemen met mw. Linda Huijsmans, tel. 035 5415839.

Let op: in verband met de vrijwilligersbijeenkomst op zondag 
9 oktober wordt er die dag één eucharistieviering gehouden 
en wel om 10.30 uur!

      16 oktober Dinerclub
Op zondag 16 oktober is er voor oudere alleenstaanden (65+) uit 
Onze parochie weer dinerclub in de koffiekamer van de pastorie.    
Opgave: tel. 035 - 5389706 mw. Wil de Bruijn.
N.B. Voor deze datum geldt een klein voorbehoud. De definitieve 
datum vindt u in de Klepel die op 6 oktober a.s. verschijnt.                                                                                         

Wist u dat….

- ondanks de vele regen deze "zomer" en ondanks de - gedurende de laatste 
weken - moeilijkere bereikbaarheid van onze basiliek deze zomerperiode 
gemiddeld 85 personen ons per opengestelde zaterdagmiddag zijn komen 
bezoeken.

- in oktober weer gestart wordt met de maandelijkse bijeenkomsten ter 
voorbereiding op het Vormsel. De jongeren die dit najaar de overstap hebben 
gemaakt van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en hun ouders 
hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Tijdens de 
bijeenkomsten kunnen de jongeren in een vertrouwde omgeving met elkaar 
praten over thema's als universele waarden,symboliek en geloof. Voor het 
geval u geen persoonlijke uitnodiging thuis mocht hebben ontvangen en u 
graag meer wilt weten over de vormselavonden, kunt u een mailtje sturen 
naar sintjan@belkerken.nl

- de jongeren uit onze parochie die deze zomer hebben deelgenomen aan de       
Wereldjongerendagen in Madrid zeer geïnspireerd zijn teruggekomen en ons  
tijdens de vieringen in het weekend van 10/11 september jl. ons enthousiast                                              
deelgenoot hebben gemaakt van enkele van hun ervaringen. Het was een wel 
zeer bijzondere, indrukwekkende ervaring om samen met leeftijdsgenoten uit 
veel landen uit de hele wereld bijeen te zijn en de paus te mogen “ontmoeten”. 
In de jongerenviering op zondag 14 november a.s. om 11.30 uur zullen wij 
daar zeker meer over horen.
Meer informatie vindt u op www.rkjlaren.nl

- in de maand oktober, Mariamaand, een kwartier vóór elke misviering
door de week, de rozenkrans wordt gebeden.
Op maandag- en vrijdagochtend om 8.45 uur. Op woensdagavond om 18.45 uur,
dan is tevens het Allerheiligste uitgestald ter aanbidding.
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.

- u ook 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


