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Monument voor de Joodse kinderen

Het is een initiatief dat breed wordt gedragen door alle 
rangen en standen, geloven en politieke overtuigingen.
In het Comité van Aanbeveling hebben de pastoor, de 
dominee, de voorzitter van de Joodse gemeente, de rector 
van Laar en Berg en vertegenwoordigers uit de politiek, 
maatschappelijke organisaties en het verenigingsleven 
zitting genomen.

We willen dit monument aanbieden namens alle Laarders 
en Larinezen. De stichtingskosten bedragen rond de 50.000 
euro, die we met zijn allen gaan betalen.
Ik hoop dat u dit plan wilt ondersteunen en in de 
gelegenheid bent een donatie te doen.
 
Rabobank  NL03 RABO 0313 6920 84 
t.n.v. Stichting Monument voor de Joodse kinderen te Laren
Als de donatie aftrekbaar van de belastingen moet zijn, 
kan de donatie worden overgemaakt naar de Historische 
Kring Laren, dat over de Anbi status beschikt. 
NL56 RABO 0334 9090 07 t.n.v. Historische Kring Laren 
o.v.v. Monument voor de Joodse kinderen

In mei volgend jaar willen we het graag onthullen.
Laten we de kinderen hun namen teruggeven.

Ineke Hilhorst.

Als u meer wilt weten bel dan 06 511 64 687 of mail info@ihilhorst.nl
Het volledige verhaal van de Berg-Stichting in ‘Schieten op de 
Maan’, door Teun Koetsier en Elbert Roest

Stichting Monument voor de Joodse kinderen 
Postbus 176 1250 AD Laren 

Beste Parochianen
In het boek ‘Schieten op de maan’ over Laren in oorlogstijd, 
werd het meer dan ooit duidelijk dat een dorp zich wel 
degelijk kan spiegelen aan zijn geschiedenis. Met name als 
die geschiedenis betekenis kan geven aan het heden, aan 
het hier en nu. Neem het verhaal over de Berg-Stichting, 
waarin onderdak werd geboden aan ruim 100 Joodse (wees)
kinderen. Toen ze nog leefden.

Soms sta je als mens hulpeloos toe te kijken, omdat je 
gewoonweg niet weet wat je moet of kunt doen.
Een enkele keer is het je gegeven om in opstand te komen, te 
vechten en over te gaan tot daden die een bijdrage leveren. 
Directeur Reitsema van de Larense Berg-Stichting heeft 
met ware heldenmoed de levens van 60 Joodse, Larense 
kinderen gered.
46 kinderen werden vermoord. 

Het is een stuk geschiedenis dat dreigt in de vergetelheid te 
raken, terwijl juist de middelbare scholieren – in dezelfde 
leeftijd als de 46 vermoorde kinderen van de Berg-Stichting 
– hiervan kunnen leren. Van hun eigen verleden.

Die 46 kinderen willen we hun naam teruggeven. We 
willen hun naam, geboortejaar en het jaar waarin zij 
hun veel te korte leven lieten in de concentratiekampen, 
ingraveren in een monument van 3,50 m hoog, gemaakt 
van onverwoestbaar cortenstaal. Een “Monument voor de 
Joodse kinderen”, gemaakt door de befaamde kunstenaar 
Lon Pennock.  Het is een modern vormgegeven sculptuur 
dat vlakbij de plek waar de Berg-Stichting stond moet 
komen: het plantsoen tussen de Hilversumseweg, het St. 
Jans Kerkhof en Scholengemeenschap Laar en Berg.
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Bijzondere uitvoering 
Weihnachtsoratorium in 
Sint Jansbasiliek olv Ton 
Koopman
Voor menigeen is het géén 
kersttijd zonder de klanken 
van het prachtig sfeervolle 
Weihnachtsoratorium van 
Johan Sebastian Bach.  
De muziek omvat zowel 
grootse jubelkoren als 

innige aria’s en duetten.

Woensdagavond 14 december om 20.00 
uur vindt er in de Sint Jansbasiliek van 
Laren een zeer bijzondere uitvoering 
plaats onder leiding van de beroemde 
dirigent Ton Koopman. Samen met 
het wereldvermaarde Amsterdam 
Baroque Orchestra & Choir m.m.v.  

nationale en  internationale solisten 
als Maarten Engeltjes, Martha Bosch, 
Tilman Lichdi en Klaus Mertens. 

Een bijzondere eenmalige uitvoering, 
omdat de wereldberoemde dirigent 
en dé Bach-autoriteit bij uitstek, Ton 
Koopman uit de Kerstcantates van 
Bach een bijzonder en ‘nagenoeg 
fonkelnieuw ‘ Weihnachtsoratorium 

heeft samengesteld uit vier van de 
meest sfeervolle kerstcantates. 
Dit concert waaraan ongeveer 50 top 
musici meewerken, wordt tijdens 
een internationale kersttournee 
ook uitgevoerd in o.a. Düsseldorf, La 
Chaux de Fonds, Hannover, en Milaan.

De toegangskaarten kosten 59,50 
euro (eerste rang) en 49,50 euro 
(tweede rang), inclusief 2,50 euro 
administratiekosten. Bestellen via 
http://www.larenklassiek.ntk.nl  en 
de Nationale Theaterkassa   0900-9203 
(0,45 cent p/m). 

Wees er dus snel bij om u te 
verzekeren van de beste plaatsen voor 
dit exclusieve concert!

Weihnachtsoratorium



Actie Kerkbalans 2015/2016

De Actie Kerkbalans is voor onze parochie zeer belangrijk. 
In 2015 bleven de financiële uitgaven op peil, ook en 
vooral door uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans.

Afgelopen jaar had ik vermeld dat wij een jongerenwerker 
hebben aangenomen. Ik ben blij dat ook inmiddels de 
parochies van Hilversum meedoen en wij zo uiteindelijk 
Maurice Lagemaat een voltijdbaan kunnen bieden.

De eerste successen zijn al binnen. Voor het eerst in jaren 
hadden wij weer een vormsel in het Gooi Oost met maar 
liefst 45 vormelingen van onze drie parochies.

Er zijn veranderingen in het bestuur. Het is jammer maar 
het is ook weer een kans om nieuw bloed in te brengen 
in het gehele bestuur en met nieuwe bezieling aan onze 
toekomst te gaan bouwen.

Uit Laren heeft Paul Hoffman, verantwoordelijk 
voor de onroerende zaken, besloten zijn leven een 
heel andere bestemming te geven. Hij heeft een 
bedrijf in Santa Barbara, Californië opgericht en gaat 
binnenkort verhuizen. Paul professionaliseerde ons 

vastgoedmanagement. Hem onze hartelijke dank voor 
al zijn diensten en inbreng.
De gebouwen zijn een belangrijke bron van inkomsten 
voor onze parochie ook al 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 onze vrijwilligers en vaste medewerkers een gezond 
beeld laat zien.

In onderstaand overzicht ziet u de werkelijke resultaten over het jaar 2015 en de begroting voor 2016. 
Ter vergelijking is ook het jaar 2014 opgenomen. 

Lasten Begroting 2016 2015 2014

Persoonskosten  € 229.260  € 218.931  € 200.004 

Kosten en voorzieningen voor:   

basiliek, pastorie, begraafplaats   

overig onroerend goed en beleggingen  € 112.500  € 161.121  € 106.886 

Rente en lasten van schulden en fundaties  €     2.500  €     2.700  €     2.789 

Kosten erediensten en pastoraat  €   38.500  €   37.641  €   39.356 

Afdrachten van collectes voor derden en 
afdrachten aan het Bisdom

 € 107.350  € 114.275  € 125.310 

Beheerkosten  €   53.200  €    63.817  €   56.917 

Voordelig saldo  €        755  €            0 

Totaal Lasten  € 543.310  € 599.240  € 531.262 

Baten Begroting 2016 2015 2014

Bijdragen parochianen  € 248.000  € 260.530  € 251.548 

Opbrengst beleggingen  € 289.500  € 338.710  € 271.458 

Grafrechten etc.   €            0 

Incidentele baten/lasten   €     7.920

Nadelig saldo  €     5.810  €        336

Totaal Baten  € 543.310  € 599.240  € 531.262 

De begroting 2017
De begroting 2017 is bij het ter perse gaan van deze Klepel nog niet gereed. 

De begroting  en het resultaat 2016
Mede door de modernisatie en automatisering van 
administratieve processen staan we 2016 er goed voor 
en in lijn met de begroting. Zoals aangekondigd zijn 
de personeelskosten hoger door de uitbreiding in het 
jongerenpastoraat maar dit kan naar verwachting elders 
gecompenseerd worden. De definitieve resultaten zijn nog 
niet bekend maar wij zullen zij volgend jaar met u delen.

Het resultaat 2015
Het jaar 2015 is financieel gezien goed verlopen. Er is 
zelfs een kleine winst van 755€ gehaald. Ook al is de kerk 
net gerestaureerd moet toch alweer gespaard worden 
voor de volgende restauratie. Dit is in 2015 gelukt. We 
konden gelukkig de nodige reserveringen opbouwen. 
Dit en hogere persoonskosten konden gelukkig elders 
vooral door betere exploitatie van ons beleggingen 
gecompenseerd worden.

Christian Klumm, penningmeester

Wist u dat wij in ons eigen bisdom een echte koorschool 
hebben? 
Het Muziekinstituut van de Kathedraal van Sint Bavo te 
Haarlem is beroemd in ons land als de oudste Koorschool 
van Nederland. Haar traditie gaat terug naar 1300 en 
heeft een doorstart gemaakt in 1946. Uit het 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. 

De koren in Cambridge zijn m.n. beroemd door het 
Festival of Nine Lessons and Carols dat ieder jaar op 
kerstavond door miljoenen mensen via de BBC wordt 
gevolgd. Deze lezingendienst die afgewisseld wordt 
met Engelse Christmas Carols is inmiddels ook bij de 
Bavocantorij tot traditie geworden.

Dit jaar zal de Bavocantorij deze prachtige viering 
opnieuw verzorgen in de Larense Basiliek van St. Jan 

/ de Goede Herder, en wel op zondag 18 december a.s. 
om 16.00 uur.
Een mooie voorbereiding op het komende kerstfeest. 
De toegang voor deze viering is gratis, er is slechts een 
deurcollecte na afloop.

Oecumenische 
viering
Oecumenische viering op zondag 
22 januari 2017 om 11.00 uur in 
de Sint Jansbasiliek 

Op de laatste zondag van de Week 
van Gebed voor de Eenheid van 
de christenen wordt in de Sint 
Jansbasiliek in Laren 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. Voor de kinderen is er een 
kindernevendienst.
Na afloop van de viering is er koffie en 
limonade en is er volop gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten. U bent van 
harte welkom!

Een stukje Engeland in Laren: opmaat naar Kerstmis

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 woensdag 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 aanwe-
zig te zijn om zo van zijn betrokken-
heid te getuigen.

Pastoor Vriend

Het secretariaat is gesloten van 
vrijdag 23 dec. t/m zondag 1 jan.

Misintenties voor de 
Kerstvieringen kunnen worden 

opgegeven tot donderdag 22 dec.

Schrijfavond 
Amnesty BEL 2016

Vorig jaar werden er alleen in Neder-
land al 101.892 brieven geschreven 
voor gewetens-gevangenen in de 
wereld. Wereldwijd waren dat er 
bijna 4 miljoen. Het resultaat was 
overweldigend: in 5 van de 6 cases 
heeft het geleid tot vrijlating dan 
wel voorwaardelijke vrijlating, 
fantastisch! Alle reden om hier mee 
door te gaan! 

Locatie Schrijfavond in Laren in het 
kader van De Internationale Dag voor 
de Rechten van de Mens woensdag 
7 december 19.30 – 21.30 uur, 
gemeentehuis, Eemnesserweg 19

Biechtgelegenheid: 
Zaterdag  10 dec.   16.30 uur
Zaterdag  17 dec.   16.30 uur
zaterdag   07 jan..  16.30 uur



KERSTACTIE Van de
parochiegemeenschap
St. Jan - Goede Herder

Inzameling van 6 dec. 2016 t/m 1 jan. 2017

Wilt U Uw bijdrage aan deze gemeenschapsactie

 -  deponeren in de kerstactiebussen achter in de kerk;

 -  eventueel in de brievenbus van de pastorie St. Jan;

 -  of storten bij de Rabobank, rek.nr. NL75 RABO 0334 9038 15
  t.n.v. Kerstactie St. Jan - Goede Herder.

Kerstconcert Sint Jan’s Schola in de  
Basiliek van Sint Jan, 2de kerstdag 
maandag 26 december 14.00 uur

Eerste Communie 2017
In deze Klepel willen wij u informeren over de eerste Communievoorbereiding.
De eerste Communieviering is op zondag 2 april 2017 in de viering van 
11.30 uur.

De kinderen beginnen op woensdag 11 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 10 januari, 7 februari en 7 maart 2017, 
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 

✂

Kinderkerk
Advent en Kerst voor gezinnen met 
jonge kinderen. In de komende 
adventsperiode gaan we gezamenlijk met 
de kinderwoorddienst, de tussentijdse 
catechese en de gezinsviering een 
project doen: Maak het mee. In deze 
weken zullen in de kerk posters worden 
opgehangen. 
Voor elke week is er een nieuwe poster. Onze  katholieke basisschool de 
Binckhorst-St.Jan doet ook aan dit project mee. 

In de gezinsviering van 11 december om 11.30 uur hebben we speciale 
aandacht voor dit project.  Op 18 december is er tijdens de mis van 10.00 een 
kinderwoorddienst waar de vierde plaat wordt opgehangen en het verhaal 
wordt verteld wat bij die zondag hoort.

Gezinskerstviering.
Vroeg op kerstavond (zaterdag 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.

Kindje wiegen
Op eerste kerstdag om 15.00 uur is er kindje wiegen in onze kerk voor de 
allerkleinsten. Het geboorteverhaal van het Kindje Jezus wordt verteld en er 
worden bekende kerstliedjes gezongen. Na afloop is er gelegenheid om de 
Kerststal van dichtbij te bekijken. Iedereen is van harte welkom: kinderen, 
ouders, grootouders, vriendjes en vriendinnetjes. 

Werkgroep Kinderkerk   

Een Gezinsviering
Wat beleef je , als je als grootouder een 
Gezinsviering meemaakt?
Zo op zondag 6 november bij de mis om  11.30 uur: 
Het thema is geïnspireerd door :” het jaar van de 
Barmhartigheid”.
Een levendig groepje kinderen zit tussen de 
ouders in direct voor de communiebank, waar de 
woorddienst gehouden wordt en al twee stoelen 
en een projector en scherm klaarstaan. 
Daar nemen Pastoor Vriend  en de jongerenwerker 
Maurice Lagemaat plaats.  Het kinderkoortje zingt 
de schuldbelijdenis zuiver en fris en de kaarsen 
worden door de kinderen aangestoken. 

Dan vertelt Maurice het verhaal van de goede 
Herder , geïllustreerd door mooie tekeningen 
van het schaapje, dat in de dorens is verstrikt 
en de Herder, die niet rust voordat hij het heeft 
kunnen redden.
Daarna trekken allen, ook de ouderen, naar achter 
en kijken naar de icoon van de Goede Herder, die 
pas kortgeleden boven de deur naar de Goede 
Herderzaal is opgehangen. 
De Pastoor legt weer het thema uit, leest het 
evangelie en wijst op de afbeeldingen van de 
werken van Barmhartigheid, die al eerder in een 
viering centraal stonden. Iedereen krijgt een klein 
lichtje, dat hij aan iemand mag geven: mensen 
die verdrietig of ziek zijn. 

De stoet trekt weer naar voren.  Kinderen mogen 
“meehelpen” of iets voorbidden tijdens de dienst. 
Je ziet, hoe de kinderen echt meevieren. 
Een aantal kinderen is nog klein en krijgt tijdens 
de communie een kruisje op het voorhoofd. De 
liedjes,  zelfs een met Latijnse tekst, worden 
enthousiast meegezongen.
Dit was een dienst om blij van te worden! 
Hulde aan iedereen, die heeft bijgedragen aan de 
voorbereiding!

Trouwens, het koortje heeft een belangrijke 
functie bij de deze diensten en hoopt telkens weer 
op versterking………

H.B. T.

Op maandag 26 december 2016 vindt er opnieuw een Kerstconcert plaats in 
de Sint Jans Basiliek, te Laren. Een dertigtal zangers, een strijkkwartet en 
twee (!) organisten verlenen hun medewerking, het geheel staat onder leiding 
van Hans Rikkert de Koe. 
De kerk is open vanaf 13.30 uur; aanvang concert is 14.00 uur; de toegang is vrij. 
Na afloop is er een deurcollecte. 
Een tipje van de sluier omtrent het programma… waar zouden we zijn 
zonder het ‘Stille nacht’ van Gruber…!? Maar u hoort ook veel meer: stukken 
van Praetorius, Bach, Mendelssohn, Rossini en Grieg, aangevuld met enkele 
stukken Gregoriaans en nog meer….
Kortom, muziek door de eeuwen heen, een mooie invulling van de Kerstdagen.

Sint Jan’s Schola Laren
www.sintjansschola.nl

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 
parochianen 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 medewerking 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 medewer-
king.

Het Kerstactie-comite



Colofon

Het volgende nummer van de 

Klepel verschijnt op 3 febru-

ari 2017. Kopij graag inleveren  

vóór 16 januari. op het secre-

tariaat van de parochie: Brink 

33, 1251 KT Laren of per email: 

redactie@sintjanlaren.nl 

Dinerclub
Inmiddels bent u op de hoogte van het overlijden van Wil 
de Bruijn, 30 oktober j.l.. Wil en haar man Jan waren de 
oprichters en drijvende krachten van de dinerclub. Wij 
zijn dankbaar voor wat Wil en Jan voor de ouderen in onze 
parochie hebben betekend.
Op zondag 11 december a.s. is er weer voor alleenstaanden 
(65+)  uit onze parochie een sfeervol kerstdiner in de Goede 
Herderzaal.  Aanvang 17.00 uur
Aanmelden 035-5383983. Agnes van den Brink

De dinerclub in het nieuwe jaar is gepland op de zondagen;
29 januari, 26 februari en 26 maart.

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)
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Gedoopt
29 okt.  Charlotte Smeets
6 nov.  Lodewijk Huige

Overleden
20 sept.  Jan Luycks
21 sept.  Maria Kreijtz-Hoelen  
23 sept.  Hendrika Majoor-Koster
1 okt.   Maarten de Groot
21 okt.   Maria Willard-Calis
30 okt.   Wil de Bruijn-Roeten

Collecten
10-11 sept.  € 646,72
17-18 sept.  € 600,--
24-25 sept.   € 800,--
1-2 okt.  € 561,04
8-9 okt.  € 640,--
15-16 okt.  € 485,--
22-23 okt.  € 645,--
29-30 okt.  € 975,--
5-6 nov.  € 1.370

Vieringen Engelstalige liturgie
Zondag 04 december 12.30 uur
Zondag 08 januari 12.30 uur

Voor informatie: 
Hans de Valk; hjdevalk@gmail.com; 06-51629709

Vieringen van zaterdag 3 december t/m zondag 5 februari
Zaterdag 03 dec.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 04 dec. 2e zondag vd Advent 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
   12.30 uur Engelstalige-viering

Dinsdag 06 dec.  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 10 dec.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 11 dec. Zondag Gaudete
  3e zondag vd Advent 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij en de
    Broederschap van Sint Jan
   11.30 uur Gezinsviering

Woensdag 14 dec.  Geen viering.

Zaterdag 17 dec.  17.00 uur Eucharistie 
Zondag 18 dec. 4e zondag vd Advent 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. Het Neva Ensemble uit St. Petersburg

Vrijdag 23 dec.  Geen viering.

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

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

Maandag 26 dec. 2e Kerstdag 10.00 uur Eucharistie

Woensdag 28 dec.  Geen viering.

Vrijdag 30 dec.  Geen viering.

Zaterdag 31 dec.  Geen viering.

Zondag 01 jan. Nieuwjaar 10.00 uur  Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
    m.m.v. de Cantorij

Dinsdag 03 jan.  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 07 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 08 jan. Openb. des Heren 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
   12.30 uur Engelstalige-viering

Zaterdag 14 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 15 jan. 2e zondag d.h. jaar 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

Zaterdag 21 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 22 jan.  3e zondag d.h. jaar 09.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij
   11.00 uur  Oecumenische viering

Zaterdag 28 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 29 jan.  4e zondag d.h. jaar 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

Woensdag 01 febr.  Geen viering

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

Vrijdag 03 febr.  Geen viering.

Zaterdag 04 febr.  17.00 uur Eucharistie 
Zondag 05 febr.  5e zondag d.h. jaar 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij
    (De kinderen die hun 1e heilige communie 
    gaan doen stellen zich voor)


