
      

DIGITALE NIEUWSBRIEF PAROCHIE SINT JAN-GOEDE HERDER 

         * * * Nr. 15, september/oktober 2012 * * * 

 
 

 
Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd                                                                                                                                     

             
 
16 september 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 
   Hiermee start een nieuwe cyclus van 10 kleuterwoorddiensten. 
   U kunt het programma per mail ontvangen door u aan te melden via  
   p.en.l.huijsmans@versatel.nl 
 

16 september  Dinerclub                                                                                         

Op zondag 16 september is er voor oudere alleenstaanden (65+) 

uit onze parochie weer dinerclub in de koffiekamer van de basiliek.    

Aanmelding bij mw. Wil de Bruijn, tel. 035 5389706  

30 september Gezinsviering  
   De werkgroep gezinsvieringen nodigt iedereen van harte uit voor deze  
   viering, in het bijzonder alle gezinnen met kinderen.  
 
     1 oktober        Kennismakingsbijeenkomst voor vormselvoorbereiding 
   Deze bijeenkomst is bestemd voor de jongeren die willen meedoen aan  
   de voorbereiding op het Vormsel en voor hun ouders. 
   Maandagavond 1 oktober a.s. om 20.00 uur in de koffiekamer van de  
   basiliek. 
 
     2 oktober  Kindercatechese 
   Catechese voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de basisschool.
   S.v.p. aanmelden via sintjan@belkerken.nl  
   Dinsdagavond 2 oktober van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte van  
   de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein.    

 
2 oktober   Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
   Dinsdag 2 oktober om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer) 
 
5 oktober      Gezamenlijk koffiedrinken  
   Na de eucharistieviering die begint om 09.00 uur is er gezamenlijk

   koffiedrinken in de jongerenruimte aan het kerkplein. 
   Vrijdag 5 oktober 09.00 uur 
 
21 oktober  Jongerenviering 
   Pater Roberto Gonsalez uit Panama, waarmee wij eerder dit jaar  
   – tijdens de jongerenviering op 11 maart jl. – via skype contact   
   hebben gehad, is dan samen met Mgr. José Dimas Cedeño Delgado 
    in Nederland. Beiden zullen bij de jongerenviering aanwezig zijn. 
    
   Zondag 21 oktober om 10.00 uur. Er is die dag één viering!! 
 
                                 Zie ook: http://www.solidariteit-panama.blogspot.nl/2012_03_01_archive.html    

 
Weet u dat …. 
 

- foto’s van de onthulling en inzegening van het nieuwe kruisbeeld dat sinds begin  
deze maand achterin de basiliek - tegen de westgevel - geplaatst is en foto’s  van  
de inzegening van het beeld van Sint Jan op het kerkplein, te zien zijn op 
http://sintjanlaren.wordpress.com/fotos/  
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- dat per 1 juni jl. de heer mr. Emile H.A.M. van Thiel lid is geworden van het 
bestuur van onze parochie. Het is de bedoeling dat hij na twee jaar Jos Timmer 
zal opvolgen als penningmeester. Emile, is vermogensbeheerder bij UBS Bank 
te Amsterdam. Hij is gehuwd, heeft kinderen, is 37 jaar en woonachtig in 
Blaricum maar verbonden met onze parochie. Zie voor de huidige samenstelling 
van het parochiebestuur: http://www.belkerken.nl/sintjan/parochiebestuur.html  
 

- dat 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. 
 

- dat kinderen tussen vier en twaalf jaar zeer welkom zijn bij het kinderkoor van onze 
kerk. Voor de kinderen:  “ Tijdens de gezinsvieringen wordt gezongen door ons eigen 
kinderkoor. Ben je tussen vier en  twaalf jaar? Kom eens een keertje meedoen met de 
repetitie om te kijken of je het leuk vindt. We hebben het altijd heel gezellig. Er zijn heel 
wat beroemde zangers en zangeressen begonnen in een kinderkoor. We repeteren 
elke woensdagmiddag van vijf tot zes uur in de koffiekamer van de kerk. Een keer in 
de maand zingen we in de kerk. We kunnen je stem goed gebruiken, hoe meer hoe 
beter.” Meer weten? Bel Mieneke Bakker 035 5312491. 
 

- dat wij voor kinderen die hun eerste communie hebben gedaan een aantal avonden 
verzorgen met kindercatechese. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor kinderen van 
groep 5 tot en met groep 8 van de basisschool. Ook als zij geen eerste communie 
hebben gedaan zijn de kinderen van harte welkom. Tijdens deze avonden gaan we 
bijbelverhalen vertellen en verwerken. We gaan samen praten over de dingen die ons 
in de verhalen zijn opgevallen en of wij dat in ons leven ook kunnen doen. We werken 
met groepen van leeftijdgenootjes. Voor de kleinere kinderen doen wij dit via 
werkbladen. Voor de grotere kinderen gebruiken we speciaal ontworpen 
catechesemateriaal.  
De avonden duren van kwart voor zeven tot kwart voor acht en worden gehouden in de 
jongerenruimte van onze parochie. De voor 2012 geplande avonden zijn: de 
dinsdagavonden 2 oktober , 6 november  en 11 december 2012. 
U kunt uw kind hiervoor aanmelden via sintjan@belkerken.nl  
 

- dat 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. De 
kennismakingsbijeenkomst wordt gehouden op maandag 1 oktober a.s. om 20 
uur in de koffiekamer van de basiliek. 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 
 

- dat het maandelijkse programma van bijzondere activiteiten van kerken in onze 
drie BEL-dorpen te vinden is op http://belkerken.blogspot.nl  
 

- dat u op de hoogte kunt worden gehouden wanneer er een nieuw bericht wordt 
geplaatst op de pagina Nieuws van de website van de parochie. 
www.belkerken.nl/sintjan/mededelingen.html  
U dient hiervoor te klikken op + Follow (rechtsonder in de website!). De moeite 
waard om eens uit te proberen. Zo bent u altijd op de hoogte van het meest actuele 
nieuws van de parochie!  U kunt zich hiervoor ook weer heel  eenvoudig afmelden via 
de  berichten die u zult ontvangen.  
 

- dat 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 
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