
   

DIGITALE NIEUWSBRIEF PAROCHIE SINT JAN-GOEDE HERDER

* * * Nr. 11, april 2012 * * *

Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd

3 april Vesper met de Broederschap van Sint Jan                           
Dinsdag 3 april om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer).

5 april Witte Donderdag
Om 19.30 uur eucharistieviering. 
Avond van het Lijden: tussen 21 uur en 22.30 uur is de kerk 
opengesteld voor de stille wake. 

6 april Goede Vrijdag
Om 15.00 uur Het bidden van de Kruisweg 
Om 19.30 uur Passieverhaal en Kruisverering

7 april Paaszaterdag
Om 22.00 uur: Paaswake

8 april Paaszondag Verrijzenis van de Heer
Eucharistievieringen om 9.30 uur en om 11.30 uur

     8 april 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.

9 april Tweede Paasdag
Eucharistieviering om 10.00 uur

9 april Paasconcert
Op Tweede Paasdag verzorgt de Sint Jans Schola het traditionele 
Paasconcert met medewerking van het koperkwartet Ottoni en van 
Wybe Kooijmans, orgel. Dirigent: Hans Rikkert de Koe. Aanvang 15.30 
uur. Deuren basiliek open vanaf 15.00 uur. Toegang vrij, collecte na 
afloop. Zie ook www.sintjansschola.nl

15 april                 Eerste Communie 2012
Op zondag 15 april zullen 16 kinderen hun eerste heilige communie 
doen in onze basiliek. Zondag 5 februari hebben de communicanten 
zich tijdens de gezinsviering voorgesteld. Samen met enkele ouders 
is er een mooi voorstellingsbord gemaakt, met als thema: “Je bent 
een geschenk van God”, dat nu achter in de kerk te bewonderen
is. Wij hopen dat velen van u het bord komen bekijken en zien u 
graag op zondag 15 april om 11.30 uur tijdens de feestelijke 
communieviering.                                                                           

15 april Dinerclub  Op zondag 15 april 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.

Weet u dat

- Yvonne Telkamp en Tera Houting elke maand een interview hebben met een 
vrijwilligster uit onze parochie?
Tera Houting heeft een bijzonder interview gehad met mevrouw de Bruijn van de
Dinerclub. Dit interview kunt u lezen in de vorige week uitgekomen editie van de Klepel.



- op woensdag 4 april acht jongeren van onze parochie naar de Oliewijding in de Sint 
Bavo kathedraal in Haarlem gaan. In een plechtige eucharistieviering - waar onze 
jongeren ook een bijdrage aan zullen leveren - worden daar de heilige oliën gewijd. 
De gewijde oliën die bestemd zijn voor het doopsel, het vormsel en de ziekenzalving 
worden die avond door de jongeren en hun gastouders meegenomen naar Laren.

- op zaterdag 14 april a.s. zes van onze jongeren naar de Bavodag in Haarlem gaan.
Meer informatie over de Bavodag kunt u vinden op www.bavodag.nl   

- op vrijdagochtend 9 maart jl. door pastoor Jan Vriend het eerste exemplaar 
in ontvangst is genomen van Muttom, het fotoboek van Nico Bierlaagh over
het St. John’s College in Muttom. Het boek geeft een fraai beeld van het
resultaat van de jarenlange ondersteuning van het India Project van
pastoor Vriend door de parochie. De foto’s in dit boek getuigen van de 
spiritualiteit, ambitie en doorzettingsvermogen van de bevolking in Zuid India. 
Het is digitaal te bestellen via
www.uitgeverijvanwijland.nl/index.php/tcms/tcmsview/action/cat_extra/prod/56/page/Specials

Tevens bestaat de mogelijkheid om een foto van uw keuze, op doek te laten afdrukken. 
Verschillende afmetingen 60x60 cm €60,= 80x80 cm €100,= 80x120 cm €150,=

- de door Cees van der Weerd voor, tijdens en na de jongerenviering op 11 maart jl.
gemaakte foto’s te vinden zijn op   
https://picasaweb.google.com/103081169658267585962/JongerenViering11Maart2012?authkey=Gv1sRgCIfS0eLP26reEg&feat=email#

- het Sint Jansfeest dit jaar gevierd wordt in het weekend van 23/24 juni.

- er van zondag 29 juli t/m woensdag 2 augustus  a.s. voor jongeren tussen 15 en 
30 jaar een fietsbedevaart naar Kevelaer wordt gehouden? Opgave vóór 2 juli 
2012. Meer informatie op www.rkjlaren.nl/fietstocht-naar-kevelaer

- u deze en andere berichten ook kunt vinden op het onderdeel                                                   
Nieuws en Mededelingen op onze parochiële website 
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


