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Ga je mee naar de WJD?
Aankomende zomervakantie wordt er weer een bijzondere reis georganiseerd naar de Wereldjongerendagen. Deze 
keer vinden deze plaats in Polen en wel in Krakau. Iedereen in de leeftijd van 16 tot en met 30 jaar is uitgenodigd om 
mee te gaan. 

De Wereldjongerendagen (WJD) is het grootste 
jongerenevenement ter wereld. Miljoenen 
jongeren uit de hele wereld komen samen om het 
katholieke geloof te vieren. Jaren geleden is dit 
evenement ontstaan toen de paus alle jongeren 
van over de hele wereld uitnodigde om naar het 
Sint-Pietersplein in Rome te komen. Sindsdien 
is het Sint-Pietersplein te klein geworden en 
wordt er iedere 3 jaar een grote stad uitgekozen 
waar ruimte is voor miljoenen jongeren. Deze 
zomervakantie is het weer in Europa en vinden 
de WJD2016 plaats in Krakau. 
De Wereldjongerendagen zijn voor vele 
deelnemers een ervaring geworden die lastig te 
verwoorden is, maar in ieder geval een ervaring 
is om nooit te vergeten. Een paar ingrediënten 

voor deze unieke reis zijn, nieuwe plekken en steden 
ontdekken, vele mensen ontmoeten en nieuwe vrienden 
maken, veel gezelligheid en lol met elkaar, soms afzien, je 
geloof verdiepen en vieren met al die verschillende culturen 
vanuit de hele wereld. Kortom, een indrukwekkende 
ervaring om nooit te vergeten. 
Paus Franciscus heeft voor de WJD een thema uitgekozen: 
“Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid 
ondervinden” (Mt. 5, 7). De paus nodigt ons uit om zorg 
te dragen voor anderen, om lief te hebben en al het goede 

dat je ontvangen hebt met anderen te delen. Dit thema 
vind je ook terug in de reis die wordt georganiseerd voor 
bisdom Haarlem-Amsterdam.
Er zijn vanuit de regio Laren, Blaricum en Huizen twee 
mogelijkheden om op reis te gaan. Het bisdom organiseert 
een 14 daagse busreis. Deze reis heeft als voorprogramma 
voor de WJD een bezoek aan Praag (Tsjechië) op het 
programma. In deze stad ben je te gast bij de gemeenschap 
Sant’Egidio. Zij zijn geïnspireerd door hun geloof vrienden 
geworden met de armen van Praag, onder wie daklozen, 
Romakinderen en ouderen. 
Op weg naar Krakau wordt er ook een tussenstop gemaakt 
in Auschwitz, het grootste vernietigingskamp uit de 
tweede wereldoorlog. Niet een vreugdevolle plek, maar een 
belangrijke plaats in de geschiedenis van Europa. Daarna 
wordt er afgereisd Krakau en beleef je met miljoenen 
andere jongeren en paus Franciscus de WJD. 
Een andere reisoptie is voor de sportieve jongeren. Het is 
ook mogelijk om vanuit Hilversum naar Krakau te fietsen! 
De totale fietstocht bedraagt zo’n 1400 km en is van 10 
juli t/m 1 augustus 2016. Deze reis is niet voor iedereen 
weggelegd en hiervoor is een goede fiets en training vereist. 
Informatie over de reis, kosten en inschrijving kun je stellen 
via kapelaanjohannes@gmail.com of w.erp@planet.nl  
Ga je mee? We hopen op een volle touringcar voor de 
gehele regio!

Festival of Nine Lessons and Carols

Het kathedrale koor dat uit ruim 120 personen bestaat 
verzorgt iedere zondag de hoogmis in de Kathedraal van 
Haarlem.
Uit dit grote koor is de Bavocantorij samengesteld Een 
groep van 25 geselecteerde zangers die op het hoogste 
niveau zingen en regelmatig te gast zijn in Engeland. Zo 
zongen zij o.a. in de Chapel van St. Johns College en in de 
Kathedralen van Peterborough, Canterbury en York.
En afgelopen mei waren zij met 800 pelgrims in Rome om de 
diocesane bedevaart van het bisdom Haarlem-Amsterdam 
muzikaal luister bij te zetten. Bijzonder was dat zij toen 

een privé concert mochten verzorgen voor Paus emeritus 
Benedictus XVI.

Festival of Nine Lessons and Carols is een lezingendienst die 
afgewisseld wordt met prachtige Engelse Christmas Carols.
Ook dit jaar zal de Bavocantorij deze prachtige viering 
opnieuw verzorgen in onze Larense Basiliek, en wel op 
zondag 13 december a.s. om 19.00 uur.
Een mooie voorbereiding op het komende kerstfeest. 
De toegang voor deze viering is gratis, er is slechts een 
deurcollecte na afloop.
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Actie Kerkbalans 2014/2015
2016 is het jaar van het boek. Een goede gelegenheid om 
na te denken over de rol die de Bijbel in ons leven speelt.
Tegenwoordig wordt Europa overspoeld met vluchtelingen. 
Hoewel het duidelijk is wat dit voor maatschappelijke en 
sociale aandachtspunten met zich mee brengt, kunnen 
we ook kijken naar wat “het boek” hierover te zeggen 
heeft.

Voor ons als gelovigen is de Kerk vooral de herkenbare, 
plaatselijke geloofsgemeenschap. 
De plaats waar wij samenkomen om te vieren en tot 
bezinning te komen.
Van waaruit we weer geïnspireerd verder kunnen. Dat 
alles is natuurlijk niet goed in geld uit te drukken, maar 
het kost wel het een en ander.
De Actie Kerkbalans is voor onze parochie een zeer 
belangrijke uitkomst. Hoewel de kerkgemeenschap 
landelijk geleidelijk kleiner wordt en het kerkbezoek 
afneemt, bleven in het verleden de financiële inkomsten 
op peil, door onder meer uw bijdrage aan de Actie 
Kerkbalans.

Om onze parochie nieuwe vitaliteit te geven, heeft 
de parochie begin 2015 een jongerenmedewerker 
aangenomen. Dit werd, ook financieel, gesteund door 
de parochies in ons samenwerkingsverband, Huizen en 
Blaricum. De bedoeling is uiteindelijk om in het Gooi 
een voltijdkracht in te kunnen zetten.

De eerste resultaten zijn bemoedigend. Voor 2016 bv 
hebben zich tot nu toe ongeveer vijftig vormelingen 
aangemeld uit onze samenwerkende regio.
Wij zijn van plan nog een reeks acties op te zetten om 
meer aansluiting te vinden bij de jongere generatie.

Omdat de jongeren onze toekomst zijn en ook de 
toekomst van onze kerk, lijkt het ons noodzakelijk hierin 
te investeren.
Ook het onderhoud van onze kerkelijke gebouwen vergt 
de nodige aandacht en zorg.
Onze parochie wordt gedragen door een geloof-
sgemeenschap, waar de grote momenten van het leven 
gevierd worden, waar liefde en verdriet die ieders 
leven doorkruisen, gedeeld worden, met als één van 
de hoogtepunten het St. Jansfeest. Veelal gebeurt dit in 
onze Sint Jansbasiliek. 
Maar ook de andere gebouwen van de parochie zijn 
belangrijk vanwege hun verbindende functie binnen 
de Larense gemeenschap en ook vanwege de financiële 
opbrengsten bij verhuur.

Toch bijdragen
Helaas zijn de netto huuropbrengsten niet voldoende om 
alle kosten van onze parochiële activiteiten te dekken. 
Uw deelname aan de actie Kerkbalans blijft daarom 
van het grootste belang.
Wij doen een beroep op uw bereidheid en gulheid om 
onze parochie financieel te ondersteunen. Zo kunnen 
wij de uitgaven dekken die noodzakelijk zijn voor het 
goed functioneren van onze parochie. 
In deze editie van de Klepel informeren wij u over de 
financiële positie van onze parochie. U krijgt hierdoor 
een goed inzicht in de parochiefinanciën die dankzij uw 
geweldige steun alsmede door de inzet en dienstbaarheid 
van zeer veel vrijwilligers een gezond beeld laat zien.

In onderstaand overzicht ziet u de werkelijke resultaten 
over het jaar 2014 en de begroting voor 2015. Ter 
vergelijking is de begroting 2014 opgenomen.

Lasten begroting 2015 2014 begroting 2014

Persoonskosten € 187.000 € 200.004 € 202.200 

Kosten en voorzieningen voor:    

basiliek, pastorie, begraafplaats    

overig onroerend goed en beleggingen € 113.800 € 106.886 € 117.700 

Rente en lasten van schulden en fundaties € 2.700 € 2.789 € 3.000

Kosten erediensten en pastoraat € 47.500 € 39.356 € 49.500 

Afdrachten van collectes voor derden en 
afdrachten aan het Bisdom

€ 103.900 € 125.310 € 116.800 

Beheerkosten € 59.200 € 56.917 € 50.700 

Voordelig saldo € 100 € 0 0

Totaal Lasten € 514.200 € 531.262 € 539.900 

Baten begroting 2015 2014 begroting 2014

Bijdragen parochianen € 233.500 € 251.548 € 236.500 

Opbrengst beleggingen € 280.700 € 271.458 € 300.400 

Grafrechten etc.  € 0 € 0 

Incidentele baten/lasten  € 7.920  

Nadelig saldo € 0 € 336 € 3.000 

Totaal Baten € 514.200 € 531.262 € 539.900 

Verslag gezinsviering nieuwe stijl
De eerste gezinsviering “nieuwe stijl” van zondag 27 september j.l. stond in 
het teken van het verhaal van de Ark van Noach. De nieuwe stijl houdt in dat 
kinderen actief betrokken worden bij de dienst. Het was een mooie viering 
waarbij het thema de “Ark van Noach” op meerdere manieren goed aan bod 
kwam. Dieren op stokken werden aan het begin door een groepje kinderen 
naar voren gebracht, waarna zij werden neergezet bij een geschilderde ark 
achter het altaar. Dit werd begeleid door een lied over de Ark van Noach 
gezongen door het kinderkoor. Een van de vaders en twee kinderen mochten 
helpen bij het aansteken van de kaarsen op het altaar. 

Tijdens de dienst mochten de kinderen bij pastoor Vriend blijven staan. De 
pastoor legde uit wat de betekenis was van de verhalen over de Ark van 

Noach en het verhaal van Jezus en de apostelen in een storm op een meer. 
De pastoor maakte een link naar de actualiteit en vertelde de kinderen over 
de hulp die wij als christenen kunnen geven aan vluchtelingen die via het 
water naar Europa komen. 

Een aantal kinderen mocht bij het gebed zeggen voor wie zij in hun eigen 
omgeving wilden bidden en bij de communie hielpen zij met de attributen 
naar het altaar brengen. Alles werd muzikaal begeleid door het kinderkoor. 

Het was een echte gezinsviering die werd afgesloten onder het genot 
van koffie, limonade en koekjes. De volgende gezinsviering is op zondag  
13 december om 11.30 uur.

De begroting 2016
De begroting 2016 is bij het ter perse gaan van deze 
Klepel nog niet gereed. Wij verwachten echter wel hogere 
persoonskosten in verband met ons initiatief om de jonge 
basis van de Kerk meer en doelgerichter te betrekken bij 
onze parochie. 

De begroting  en het resultaat 2015
Wij hebben in onze parochie een moderniseringsslag 
gehad in de financiële administratie. Daardoor hebben 
wij de vinger beter aan de pols van de ontwikkelingen. 

De financiële resultaten die wij tot nu toe zien, zijn in 
lijn met de begroting. De definitieve resultaten zullen 
wij volgend jaar met u delen.

Het resultaat 2014
Nadat de restauratie van onze prachtige Basiliek was 
afgesloten, is het resultaat in 2014 in lijn met de begroting 
zonder verrassingen. De inkomsten en kosten  waren 
beiden iets lager (ca. 8.000  Euro) dan verwacht.

Christian Klumm, penningmeester

Herdenking 
vliegramp Faro
Op 21 december 1992 verongelukten 
56 mensen bij een vliegtuigcrash 
op het vliegveld Faro in Portugal. 
Ter nagedachtenis hieraan is er een 
herdenkings¬bijeenkomst in de 
basiliek van St. Jan op maandag 21 
december van 14.00 - 16.00 uur. Het is 
een stille wake, zonder toespraken, 
waarbij stemmige muziek te horen 
zal zijn. 
Er zal een condoleance-register 
liggen en er zal een plek worden 
ingericht om persoonlijke teksten/
bloemen neer te leggen.
Iedereen wordt uitgenodigd 
aanwezig te zijn om zo van zijn 
betrokkenheid te getuigen.
Pastoor Vriend

Het Neva-Ensemble 
uit St. Petersburg
Op zondag 27 december zal het 
Neva-Ensemble uit St. Petersburg, 
in de hoogmis van 10.00 uur, 
de liturgische gezangen uit de 
Slavisch-Byzantijnse ritus ten 
gehore brengen. 
Jaarlijks zijn zij in ons midden met 
hun indrukwekkende bijdrage aan 
onze liturgie. 
U bent, als altijd, van harte 
uitgenodigd.

Kerstactie

Ter gelegenheid van Kerstmis stuurt 
het Kerstactie-comité onze parochie-
missionarissen een kerstwens en 
een attentie. 
Ook de parochianen van “St. Jan-
Goede Herder”, die langdurig 
ziek zijn, die het afgelopen jaar 
een dierbare hebben verloren en 
pa¬rochianen van 77 jaar en ouder 
zullen een kerstwens en een attentie 
ontvangen. 

Achter in de kerk staan gedurende 
de Advents- en Kersttijd de groene 
bussen, waarin u de kerstactie-
envelop (die u in de Klepel vindt) 
kunt deponeren. U kunt ook uw 
bijdrage storten op bankrekening 
nr. NL75RABO 033.49.03.815 bij de 
Rabobank Laren t.n.v. Kerstactie St. 
Jan-Goede Herder.
De werkgroep rekent ook nu weer 
op de mede¬werking van vele 
vrijwilligers bij het bezorgen van 
de kerstattenties.
Mocht u in onze parochie iemand 
kennen die aandacht behoeft, laat 
dit dan even weten aan het parochie-
secretariaat. Tel. (035) 538 20 71. 
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Het Kerstactie-comite
 



Advent en Kerst voor gezinnen 
met jonge kinderen
In de komende adventsperiode gaan we gezamenlijk met de kleuterwoorddienst, 
de tussentijdse catechese en de gezinsviering een project doen: De tijd vliegt.
In deze weken zullen in de kerk posters worden opgehangen. 
Voor elke week is er een nieuwe poster.

We beginnen op 1e zondag van de Advent (29 november) met een 
kleuterwoorddienst in de viering van 10.00 uur.
De 3e zondag van de Advent (13 december) is er een gezinsviering om 11.30 uur.
Op woensdag 24 december om 18.00 uur is de Gezinskerstviering.
En op dinsdag 5 januari hebben we met de catechese kinderen een avond 
over de drie koningen van 18.45 tot 19.45 uur.

Gezinskerstviering.
Vroeg op kerstavond (woensdag 24 december 18.00 uur), is er speciaal voor de 
gezinnen met jonge kinderen een viering van woord en gebed rondom het 
kerstverhaal met veel samenzang en zang van ons kinderkoor.
Wij nodigen alle gezinnen met hun jonge kinderen uit om naar deze 
kerstviering te komen.

Gezinsviering.
Op zondag 31 januari 11.30 uur is er een gezinsviering over Het Jaar van de 
Barmhartigheid.

Werkgroep gezinsviering.   

Advents- en kerstboekentafel 2015

waar kan ik iets vinden om te lezen wat mij bezig houdt?
Waar kan ik iets vinden van mooie religieuze muziek  in deze donkere dagen 
voor het feest van Kerstmis?
Waar kan ik iets vinden voor mijn kind, kleinkind, mijn dierbaren, om cadeau 
te geven? Op Advents- en Kerstboekentafel:
Een collectie van muziek, DVD’s, voorlees-verhalen- meditatie- en Bijbelboeken.
Maar ook:
Zinvolle cadeautjes voor het feest van Sint Nicolaas en Kerstmis zoals,
• Adventskalenders, adventskaarsen.
• kerststalletjes, engelen, rozenkransen
• knutselmateriaal, zoals kleur- en knipplaten
• de mooie religieuze kerstkaarten van Kerk in Nood.
Inspirerende- en liefdevolle geschenken, verzameld en niet zomaar overal 
te koop!
U kunt pinnen en contant betalen!
• zaterdag 28 november a.s. voor en na de viering van 17.00 uur
• zondag    29 november a.s. voor en na de viering van 10.00 uur

De moeders van de “katechesekast”.

Eerste Communie 2016
In deze Klepel willen wij u informeren over de eerste Communievoorbereiding.
De eerste Communieviering is op zondag 10 april 2016 in de viering van 
11.30 uur.

De kinderen beginnen op woensdag 20 januari in de jongerenruimte naast de 
St. Jansbasiliek, ‘s middags van 13.00 tot 14.30 uur.
Het project bestaat uit 11 woensdagmiddagen. 

De ouderavonden zijn op dinsdagavond 19 januari, 9 februari, 8 maart en  
5 april 2016, om 20.00 uur in de koffiekamer. 

De kinderen waarvan wij weten dat ze in aanmerking komen voor de eerste 
Communie (dat zijn 8-jarigen of kinderen die in groep 4 van de basisschool 
zitten) hebben van ons een brief gekregen.
Mocht het zo zijn dat u door welke omstandigheid ook, geen brief hebt 

ontvangen en toch uw kind mee wilt laten doen, wilt u dan zo vriendelijk zijn 
onderstaand formuliertje in te vullen en uiterlijk 1 januari in de brievenbus 
van de pastorie te doen, of versturen naar; Parochie St. Jan – Goede Herder, 
Brink 33, 1251 KT  Laren NH, t.n.v. voorbereidingsgroep eerste Communie.
Tineke van der Weerd en Mieneke Bakker.

Naam 

Adres

Geboortedatum 

Telefoon 

e-mail adres 

Kerstconcert Sint Jans Schola in  
Sint Jans Basiliek 
2de kerstdag zaterdag 26 december 2015 om 14.00 uur

Traditiegetrouw is er op 2e Kerstdag in de Sint Jansbasiliek een Kerstconcert 
van de Sint Jans Schola te Laren. 
Na de verstilde klanken van het herfstconcert verzorgt de schola dit jaar een 
afwisselend en inspirerend programma met muziek  van Hassler, Mendelssohn, 
Michael Haydn en Mozart. 
Naast de scholazangers zal medewerking worden verleend door een strijkers 
ensemble en de sopraan Elma van den Dool, Cees van der Poel is de begeleidende 
organist.  Het geheel staat onder leiding van dirigent Hans Rikkert de Koe.
Kerk open om 13.30 uur; aanvang concert is 14.00 uur; de toegang is vrij.  
Na afloop is er een deurcollecte. www.sintjansschola.nl

Foto : De Sint Jans Schola tijdens een kerstconcert. Fotograaf: Bruno Wacker
(Voor meer gegevens zie  www.sintjansschola.nl)

Kindje Wiegen 

Kerstmis is voor iedereen, ook voor 
de allerkleinsten! 
Op eerste Kerstdag is er voor 
jonge kinderen  zoals ieder 
jaar ‘Kindje Wiegen’ in de Sint 
Jansbasiliek te Laren om 15.00 uur. 
Het geboorteverhaal van het Kindje 
Jezus wordt verteld en er worden 
bekende kerstliedjes gezongen. 
Na afloop van Kindje Wiegen is 
er gelegenheid om de Kerststal 
van dichtbij te bekijken. Iedereen 
is van harte welkom: kinderen, 
ouders, grootouders, vriendjes en 
vriendinnetjes. 

Oecumenische 
viering op zondag 
17 januari 2016 om 
11.00 uur in de 
Sint Jansbasiliek 
Op de eerste zondag 
van de Week van Gebed 
voor de Eenheid van 
de christenen (17-24 
januari 2016) wordt 
in de basiliek een 
viering  van de gezamenlijke kerken 
van de BEL-dorpen gehouden. 
Bij deze bijzondere viering gaan 
voor:  pastoor J. 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. Wij hopen 
dat ook u er bij zult zijn!

Stuurgroep Oecumene BEL

Studieavond over ‘de 
groene encycliek’ van de 
Paus: Laudato Si
In 2015 heeft de huidige Paus een zeer belangrijk 
‘groen’ document laten verschijnen. Het is de 
encycliek ‘Laudato si’ (‘weest geprezen’). Paus 
Franciscus spreekt zich in dit document, in de 
voetsporen van zijn naamgenoot Franciscus van 
Assisi, uit in een radiale liefde voor natuur en 

schepping. Het document geeft een analyse van 
de huidige ecologische toestand van de wereld. En 
biedt op Bijbelse gronden wegen voor de toekomst. 
Laudato Si geeft een complete visie op mens, 
natuur en kosmos en is, in de moderne zin van 
het woord, ‘holistisch’  van gedachte. 
De Parochie St. Jan-Goede Herder wil dit zeer 
belangrijke document graag onder ieders aandacht 
brengen, omdat dit document een belangwekkend 
doordachte, positieve toekomstvisie geeft.
De Parochie organiseert over dit belangrijke 

document 2 studieavonden, die zullen worden 
geleid door Pastoor Vriend en ds. Rinzema. Ds. 
Jan Rinzema (www.preekvandeweek.com) geeft 
de eerste avond een lezing over deze encycliek. De 
tweede avond zal een studieavond zijn, waarop we 
met elkaar een aantal hoofdstukken gaan lezen.
De eerste avond is op dinsdag 8 december in Het 
Brinkhuis, aanvang 20 uur. De tweede avond is 
dinsdag 15 december in de koffiekamer naast de 
basiliek. Aanvang 20 uur en toegang vrij. 

✂



Colofon

Het volgende nummer van de 

Klepel verschijnt op 28 januari 

2016. Kopij graag inleveren vóór 

11 januari. op het secretariaat 

van de parochie: Brink 33, 1251 

KT Laren of per email: redac-

tie@sintjanlaren.nl 

Dinerclub
Op de zaterdag 19 december 18.00 uur en op zondag 17 
januari 17.00 uur 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

Vieringen werkdagen
Maandag  09.00 uur.
Woensdag  19.00 uur.
Vrijdag  09.00 uur.
N.B. Wanneer er op woensdag een huwelijksinzegening 
of uitvaart plaats vindt, komt de viering van 19.00 uur te 
vervallen. Dit wordt in het weekeinde bij de mededelingen 
vermeld.

Bereikbaarheid pastores

Wanneer u op de pastorie geen gehoor krijgt, belt u dan 
later nog eens, of anders, in dringende gevallen: 06-51714262 
(Diaken Veldhuis)

Kleuter Woorddiensten
Zondag 29 november 10.00 uur
Zondag 24 januari 10.00 uur

Voor informatie over de Kleuter Woorddiensten, kunt 
u contact opnemen met mw. Linda Huijsmans, tel. 035-
5415839.

Gedoopt
19 september  Benk Smit
19 september  Boet Hoogcarspel
19 september  Keet Hoogcarspel
20 september  Louisa Kuipers
20 september  Jacobus Willard

Overleden
5 oktober  Frans de Bont
8 oktober  Tanneke de Reus- Geurts
8 oktober  Jerica de Groot-Dijkman
10 oktober  Veerle Horsten- Wilking
12 oktober  Lucie Mous
13 oktober  Joanna van den Brink- de Veen
   Thea Drenthe
16 oktober  Jan Mulder
20 oktober  Hans van Rassel
24 oktober  Jeanne van Beerschoten-Frijters
27 oktober  Jan Peerik
28 oktober  Sergio Orlandini 
31 oktober  Bets Smit-van der Veer

Collecten
5-6 september  € 650,16
12-13 september  € 2833,55 Noodhulp Lesbos
19-20 september  € 995,88
26-27 september  € 724,94
3-4 oktober  € 491,41
10-11 oktober  € 553,14
17-18 oktober  € 875,34 Missio
24-25 oktober  € 542,59
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Brink 33, 1251 KT Laren
rek.nr.: NL53 RABO 0334 9660 00

Secretariaat:
K.A.W. de Leeuw-Vanderkimpen
telefoon: 035 – 538 20 71
ma. t/m do. van 9.00 – 12.30uur
mailadres: info@sintjanlaren.nl 

Ledenadministratie:
M.J.B. Koster
ma. en do. van 9.00 – 12.30uur
mailadres: ledenadmin@sintjanlaren.nl 

Pastoraat:
J.J.M. Vriend, pastoor
telefoon: 035 – 538 20 71
H. Veldhuis, diaken
telefoon: 06 – 51 71 42 62
Kerk/Gezinsbijdragen:
mailadres: admin@sintjanlaren.nl 
rek.nr. NL41 RABO 0334 9053 97

Website parochie:
www.belkerken.nl/sintjan  

Vieringen van zaterdag 28 november t/m woensdag 03 februari

Zaterdag 28 nov.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 29 nov. 1e zondag vd Advent  10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Dinsdag 01 dec.  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 05 dec.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 06 dec. 2e zondag vd Advent 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

Zaterdag 12 dec.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 13 dec. Zondag Gaudete
  3e zondag vd Advent 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn 
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
   12.30 uur Gezinsviering

Zaterdag 19 dec.  17.00 uur Eucharistie 
Zondag 20 dec. 4e zondag vd Advent 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij 

Woensdag 23 dec.   Geen viering.

Donderdag 24 dec. Kerstavond 18.00 uur Gezinsviering van Woord en Gebed
   20.30 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij
   24.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

Vrijdag 25 dec. 1e Kerstdag 11.30 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
    m.m.v. de Cantorij      
   15.00 uur Kindje wiegen

Zaterdag 26 dec. 2e Kerstdag 10.00 uur Eucharistie
   17.00 uur Geen viering.
Zondag 27 dec. Heilige familie 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. Het Neva Ensemble uit St. Petersburg 

Maandag 28 dec.   Geen viering

Woensdag 30 dec.   Geen viering

Vrijdag 01 jan. Nieuwjaar  11.30 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 

Zaterdag 02 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 03 jan. Openb. des Heren 10.00 uur  Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

Dinsdag 05 jan.  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 09 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 10 jan. Doop van de Heer 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
   12.30 uur Engelstalige-viering

Zaterdag 16 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 17 jan. 2e zondag d.h. jaar 09.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
   11.00 uur  Oecumenische viering 

Zaterdag 23 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 24 jan.  3e zondag d.h. jaar 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 30 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 31 jan.  4e zondag d.h. jaar 10.00 uur  Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
   11.30 uur Gezinsviering

Dinsdagdag 02 febr.  Opdracht van de Heer 19.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij
  Maria Lichtmis  

Woensdag 03 febr.   Geen viering 


