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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd

22 januari Op zondag 22 januari zal het Neva-Ensemble uit St. Petersburg in 
de hoogmis van 9.00 uur de liturgische gezangen uit de Slavisch-
Byzantijnse ritus ten gehore brengen.

Oecumenische viering
Op de laatste zondag (22 januari) van de Week van Gebed voor de 
Eenheid van de christenen (15-22 januari 2012) wordt om 11.00 uur
in de Sint Jansbasiliek een dienst van de gezamenlijke kerken 
van de BEL-dorpen gehouden. Thema van de viering is: “Als de 
graankorrel sterft…”. Bij deze bijzondere viering gaan voor: pastoor 
J.J.M. Vriend en ds. J.G. de Bruijn, predikant van de Protestantse 
Gemeente Laren-Eemnes. Na afloop van de dienst is er koffie en 
limonade en is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Let op: gewijzigde aanvangstijden vieringen!

Dinerclub  Op zondag 22 januari 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.

     29 januari          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.

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

5 februari                 Zondag 5 februari is er een gezinsviering om 11.30 uur                    
Thema van deze viering is Laat de kinderen tot Mij komen.                
Tijdens de viering zullen de kinderen die in april hun eerste communie 
gaan doen zich voorstellen.

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

Weet u dat….

- tijdens DiaconAction jongerengroepen in het hele land in actie komen voor mensen in 
hun eigen omgeving. In het kader van deze actie hebben de eerstejaars vormelingen in 
onze parochie zelf vogelvoer bollen gemaakt. De jongeren zullen deze bollen verkopen 
na afloop van de vieringen op zondag 5 februari a.s.. De opbrengst is voor een goed 
doel. Welk dit is en hoeveel deze actie heeft opgeleverd zullen de jongeren bekend 
maken tijdens de eerstvolgende jongerenviering.
Op 5 februari zult u de jongeren dus aantreffen achter in de kerk. Door hun 
producten te kopen helpt u niet alleen de vogels!!!!!!

- de eerste communievoorbereiding 2012 voor de kinderen start is gegaan op 
woensdag 11 januari in de jongerenruimte naast de Sint Jansbasiliek 's middags van 
13.00 tot 14.30 uur. Het project bestaat uit 11 woensdagmiddagen. De ouderavonden 
zijn op 6 februari, 5 maart en 2 april 2012, om 20.00 uur in de koffiekamer (voorheen 
dagkapel).  



- u deze en andere berichten ook kunt vinden op het 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


