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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd                                                                                                                                     

             
 
28 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   
   Donderdag 1 november om 19.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
 
     2 november  Allerzielen                
   Vrijdag 2 november om 19.30 uur eucharistieviering met           
   Gregoriaanse gezangen                 Elias en Blasius 

 
     4 november  Knutselmiddag voor Sint Maarten                                                                           
   Op zondag 4 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 € 5,-  
   Meld uw kind(eren) aan bij Linda Huijsmans, tel. 035 5415839 of
   p.en.l.huijsmans@versatel.nl   
 
     6 november  Kindercatechese 
   Catechese voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de basisschool.
   S.v.p. aanmelden via sintjan@belkerken.nl  
   Dinsdagavond 6 november van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte 
   van de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein.  

 
6 november  De eerste communievoorbereiding 
   Op dinsdag 6 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  

   6 november a.s. om 20 uur in de koffiekamer van de kerk.  
   Ook in de Klepel van december a.s. zal een opgavenformulier staan.         

      
6 november  Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
   Dinsdag 6 november om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer) 
 
11  november Gezinsviering  

   De werkgroep gezinsvieringen nodigt iedereen van harte uit voor deze  
   viering, in het bijzonder alle gezinnen met kinderen. De kinderen die een 
   lampion hebben gemaakt voor Sint Maarten mogen met hun lampions  
   meelopen in de processie van achter uit de kerk.  

 
11 november  Optocht Sint Maarten                                                                      
   Op zondag 11 november om 17.30 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  
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18 november Dinerclub                                                                                         

Op zondag 18 november 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 

   
 

     Weet u dat …. 
 

- de afgelopen zomer - ondanks de vele regen - veel mensen tijdens de 
openstelling op zaterdagmiddag een bezoek hebben gebracht aan onze 
basiliek. Vooral gedurende het monumentenweekend op 8 en 9 
september was het erg druk, mede doordat er een succesvolle iconen 
tentoonstelling was in de dagkapel, plus veel INmarkt activiteiten rondom 
de basiliek. Ook de opening van het Brinkhuis zorgde voor extra activiteit. 
Het gemiddelde aantal bezoekers was ruim 100 per dag. 
 

- dat u een vrijwilliger kunt voordragen om geïnterviewd te laten worden 
door Yvonne Telkamp of Tera Houting voor de Klepelrubriek Aan de 
keukentafel bij ….    Aanmeldingen bij Tera tel. 06 51611718, e-mail 
tera@peak-sailing.nl 

 
- dat kinderen zich bij  Tineke van der Weerd tel. 5314829 kunnen (laten) aanmelden 

als ze het leuk vinden eens een keer bij de gezinsviering op het altaar mee te helpen.  
 

- dat kinderen tussen vier en twaalf jaar zeer welkom zijn bij het kinderkoor van onze 
kerk. Tijdens de gezinsvieringen wordt gezongen door ons eigen kinderkoor. We 
repeteren elke woensdagmiddag van vijf tot zes uur in de koffiekamer van de kerk. 
Meer weten? Bel Mieneke Bakker tel. 035 5312491.  

 
- dat Paus Benedictus XVI een speciaal Jaar van het Geloof heeft aangekondigd.           

Dit jaar is begonnen op 11 oktober 2012, op de 50ste verjaardag van de opening van   
het Tweede Vaticaans Concilie. Op die datum is het ook 20 jaar geleden dat de 
Catechismus van de katholieke Kerk werd gepubliceerd. Het Jaar van het Geloof     
wordt afgesloten op 24 november 2013, op het Hoogfeest van Christus Koning.     
Meer informatie over het Jaar van het Geloof kunt u vinden op               
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=899 en op 
www.catechesesite.nl/page.php?ID=138  

 
- dat op zondag 4 november in de Maaspoort in Den Bosch voor de vijfendertigste keer 

de Katholieke Jongerendag (KJD) plaats vindt.  Er is zowel een tiener- (12-16 j.) als 
een jongerenprogramma (16-30 j.) met verschillende artiesten (o.a. Rob van Rossum), 
bands (o.a. Trinity, The Fruits) en sprekers (o.a. Roderick Vonhogen), workshops, 
informatiemarkt, en vooruitblik op de WJD in Rio! 
Meer informatie is te vinden op http://www.jongkatholiek.nl/kjd/  
 

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

- 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 
 

- 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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