
   

DIGITALE NIEUWSBRIEF PAROCHIE SINT JAN-GOEDE HERDER

* * * Nr. 6, oktober/november 2011 * * *

Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd

30 oktober Om 10.00 uur Hoogmis volgens de Slavische ritus met 
medewerking van het Utrechts Byzantijns Koor

Let op: er wordt die zondag één eucharistieviering gehouden.   
Om 11.30 uur geen viering!!

      1 november Allerheiligen
Dinsdag 1 november om 19.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Vesper met de Broederschap van Sint Jan                           
Dinsdag 1 november om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer)

      2 november Allerzielen
Woensdag 2 november om 19.30 uur eucharistieviering met      
Gregoriaanse gezangen

4 november Gezamenlijk koffiedrinken                                                     
Vrijdag  4 november na de eucharistieviering die begint om 09.00 
uur is er gezamenlijk koffiedrinken in de jongerenruimte aan het 
kerkplein.   

    6 november Knutselmiddag voor Sint Maarten                                                                           
Op zondag 6 november om 15.00 uur mogen alle kinderen een 

                          lampion komen knutselen in de jongerenruimte, links naast de kerk. 
Voor lichtjes, papier en drinken wordt gezorgd. Kosten € 4,-
Meld uw kind(eren) aan bij Linda Huijsmans, tel. 035 5415839 of
p.en.l.huijsmans@versatel.nl   

        
    11 november Optocht Sint Maarten                                                                      

Op vrijdag 11 november om 17.00 uur vertrekt de optocht
vanaf het kerkplein. De kinderen luisteren en kijken naar het verhaal
van de heilige Sint Maarten. Onderweg komen ze van alles tegen…  
Afsluiting van de tocht met warme chocomelk en iets lekkers.
Aanmelden kan via: p.en.l.huijsmans@versatel.nl

13 november Jongerenviering
Op zondag 13 november om 11.30 uur jongerenviering met als 
thema de Wereld Jongeren Dagen die afgelopen augustus in 
Madrid werden gehouden. De viering is helemaal zelf door de 
jongeren voorbereid. Muzikale medewerking door het koor Vamos 
uit Huizen. Verder hebben twee jongeren van onze parochie een 
lied geschreven gebaseerd op hun eigen belevenis van de Wereld 
Jongeren Dagen.  Ook zullen er foto’s en video’s vertoond worden. 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de viering een beeld geeft van de
bijzondere ervaringen in Madrid. Hoewel deze kerkdienst een 
jongerenviering heet, is natuurlijk iedereen van harte welkom.
Het belooft een spectaculaire viering te worden!

27 november School-gezinsviering met medewerking van RK basisschool                
De Binckhorst- St. Jan. Op zondag 27 november om 11.30 uur.



Weet u dat….

- ons eigen kinderkoor dat zingt tijdens de gezinsvieringen graag nieuwe leden 
verwelkomt. Heeft u een zoon of dochter tussen de vier en twaalf jaar? Laat hem of
haar eens een keertje meedoen met de repetitie om te kijken of hij of zij het leuk vindt. 
We repeteren elke woensdagmiddag van 17 tot 18 uur in de koffiekamer van de kerk. 
Een keer in de maand zingen we in de kerk. Meer weten? Bel Mieneke Bakker              
tel. 035 5312491.

- de voorbereidingen voor de eerste communie binnenkort weer van start gaan. 
Op maandag 28 november is er een informatieavond over de eerste communie. 
De voorbereidingsmiddagen zullen beginnen in januari 2012. Alle ouders van de 
kinderen uit groep 4 die bij de parochie staan ingeschreven ontvangen van ons 
een uitnodiging voor deze informatieavond. Heeft u geen uitnodiging ontvangen 
en wilt u meer weten over onze voorbereiding? U ben van harte welkom op 28 
november a.s. om 20 uur in de koffiekamer van de kerk.

- u deze en andere berichten ook kunt vinden op het vernieuwde onderdeel                                                   
Nieuws en Mededelingen op onze parochiële website
http://www.belkerken.nl/sintjan/mededelingen.html

- 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


