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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd

27 november Eerste zondag van de Advent
Om 9.30 uur Hoogmis met medewerking van het Klein Byzantijns     
Koor uit Utrecht.

School-gezinsviering om 11.30 uur.
Met medewerking van RK basisschool De Binckhorst- St. Jan. 

Tijdens dit weekend wordt ook - voor en na de vieringen - door de 
“moeders van de katechesekast” de inmiddels al traditionele Advents-
en kerstboekentafel gehouden. Het is weer tijd om in alle rust een 
boek te lezen, met wellicht wat mooie muziek erbij, of om een goede 
film op DVD te bekijken. Ook Sint Nicolaas zal verrast zijn met de 
mooie uitstalling van bijbels voor groot en klein, adventskalenders, 
adventskaarsen, knip-, kleur- en knutselplaten en kerstcadeautjes.

                                 U bent van harte uitgenodigd de boekentafel te komen bekijken. 
                                 Vergeet u niet uw portemonnee mee te nemen! 

28 november 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.

2 december Gezamenlijk koffiedrinken                                                     
Vrijdag  2 december na de eucharistieviering die begint om 09.00 
uur is er gezamenlijk koffiedrinken in de jongerenruimte aan het 
kerkplein.   

6 december Vesper met de Broederschap van Sint Jan                           
Dinsdag 6 december om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer).

11 december Dinerclub  
Op zondag 11 december is er voor oudere alleenstaanden (65+) 
uit onze parochie weer dinerclub in de koffiekamer van de pastorie. 
Opgave: tel. nr. 035 5389706, Wil de Bruijn.

14 december Tussentijdse catechese                         
Voor alle kinderen die op de basisschool zitten en hun eerste communie 
hebben gedaan wordt op woensdagmiddag 14 december van 15.30   
uur tot 16.45 uur een kerstbijeenkomst gehouden. Die middag gaan    
we naar een kerstfilmpje kijken en een werkblad maken en we zullen    
voor iets lekkers zorgen. De bijeenkomst is in de jongerenruimte van     
de kerk aan het kerkplein. Wij hopen dat heel veel kinderen naar deze 
middag zullen komen! Opgave bij mienekebakker@ziggo.nl

18 december          Kleuterwoorddienst
Tijdens de viering om 11.30 uur wordt een kleuterwoorddienst
gehouden. Voor informatie en aanmelding gelieve u contact op 

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



18 december Festival of Nine Lessons and Carols. 
Lezingendienst  afgewisseld met prachtige Engelse Christmas Carols 
door de Bavocantorij in de Sint Jansbasiliek op zondag 18 december 
a.s. om 15.30 uur. De toegang voor deze viering is gratis, er is een 
deurcollecte na afloop.

Weet u dat….

- 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


