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Mattheus Ontbijt 2016 in Restaurant Mauve
Dinsdag 15 maart a.s. van 07.00 – 09.00 uur organiseert het Comité ‘Vrienden Preek van de Week’ het Mattheus – ontbijt 
in restaurant Mauve aan de Brink te Laren. Dit alles is bedoeld als verdiepende bezinning op het luisteren naar de 
Mattheus Passion, zoals die ook zondag 20 maart zal worden uitgevoerd in de St. Jan.

Musicoloog en radiopresentator Hans Haffmans zal 
tijdens het ontbijt een aantal muzikale thema’s in 
Bach´s Mattheus-Passion laten horen en toelichten. 
Haffmans geeft vele lezingen over muziek in heel 
het land. 
Theoloog Jan Rinzema zal een introductie 
geven op de Bijbelse thema’s in de Mattheus. Als 
Bachkenner en theoloog geeft hij aan dat Bach 
Jezus in de Mattheus-Passion portretteert als ‘de 
nieuwe Mozes’. 
Jan Rinzema is bekend door lezingen (Laudato 
Si, Franciscus) en diensten. Hij is ook bekend als 
digidominee. Via Internet verzorgt hij hedendaagse 

Bezielende Bijbelse Bezinning (zie www.preekvandeweek.
com).
De kosten voor het uitgebreide ontbijt en de twee lezingen 
zijn  19,50 ‘all-in’. Het bedrag s.v.p. vóór 1 maart overmaken 
op bankrek. nr. NL33 RABO 0123592011 t.n.v. A.M. van 
der Zee, o.v.v. Mattheus ontbijt 2016 en de naam van 
de deelnemer. Opgave bij Mieke van Diepen: contact@
preekvandeweek.com
Toewijzing van plaatsen wordt in volgorde van binnenkomst 
van betaling bepaald.
We hopen u 15 maart a.s. te ontmoeten bij het Mattheus 
ontbijt 2016!

Comité  ‘Vrienden van de Preek van de Week’

Unieke uitvoering Matthäus Passion  in Sint Jansbasiliek

Ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan 
is de Stichting Laren Klassiek er in 
geslaagd een absoluut unieke uitvoering 
van de Matthäus Passion  te organiseren 
op Palmzondag 20 maart om 15.00 uur in 
de Sint Jansbasiliek.

Het meesterwerk van Johann Sebastian 
Bach zal niet worden uitgevoerd in een 
adaptatie van  de Duitse componist 
Felix Mendelssohn- Bartholdy , maar 
in een orkestratie van zijn landgenoot  
Robert Franz. Dat is de laatste 100 jaar 
wereldwijd nog nooit gebeurd. Er zijn 
ook geen uitvoeringen op beeld en geluid 
van bekend.

Op 11 maart 1829, voerde de 20-jarige 
Felix Mendelssohn-Bartholdy, de Matthäus 
Passion uit, bijna 100 jaar nadat dit grootse 
werk van Bach voor het laatst was gespeeld. 
Op dat moment waren er ongeveer zo’n 900 
mensen aanwezig, en het optreden was zo 
succesvol dat het twee keer werd herhaald. 
Datzelfde geldt ook voor Robert Franz. Ook 
hij trachtte rond 1860 de Matthäus Passion. 
‘in de geest’ van de grote componist te 
herleiden – hij veranderde geen noot aan 
Bach’s muziek- met de ter beschikking 
staande middelen van zijn tijd.  De 
Nederlandse dirigent Jan Stulen kreeg het orkestratie-
materiaal van Franz dat decennia lang niet te vinden was, 
in handen. Ook ontdekte hij dat de  vermaarde  dirigent 
Willem Mengelberg de ‘Franz-versie’ gebruikte, toen hij 
in 1899 de Matthäus Passion voor het eerst uitvoerde 
in Amsterdam. Deze ‘Franz-versie’ zal nu in Nederland, 
in de Larense Sint Jansbasiliek voor het eerst worden  
uitgevoerd. De uitvoerenden zijn: Jan Stulen dirigent, 
Bernard Loonen  Evangelist, Marco Bakker Christus, Renate 
Arends sopraan , Claudia Heuel alt , Harry van Berne 
tenor, Georg Gädker, bas. Verder werken mee  Camerata  

Particolare, Jaap Dieleman pianoforte, Wiebe Kooymans 
orgel, het Holland Concert Koor en Koorschool Midden-
Gelderland. De Matthäus Passion in de Sint Jansbasiliek is 
voor iedereen zeer goed te volgen aangezien de uitvoering 
op  camera wordt geregistreerd en op grote LCD-schermen 
wordt geprojecteerd.
De toegangskaarten kosten 59,50 euro (eerste rang) en 
49,50 euro (tweede rang), inclusief programmaboekje, 
pauzedrankje en 2,50 euro administratiekosten. Bestellen 
via http://www.larenklassiek.ntk.nl  en de Nationale 
Theaterkassa 0900-9203 (0,45 cent p/m).
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Stille omgang Amsterdam 2016

wij nodigen U uit,om in de nacht van 
Zaterdag op Zondag 12-13 Maart 2016,  
de “Stille Omgang” in Amsterdam 
te lopen. Met duizenden volgen wij 
opnieuw in processie de aloude route, 
waarlangs miljoenen Christenen 
sinds het “Mirakel van 1345” zijn 
gegaan.

Opgeven is noodzakelijk voor 8 Maart 
2016. Dit mede in verband met het 
bestellen van de autobussen.
Opgeven op het hieronder vermelde 
adres, of per post cq per E.mail. 
Vraagt u of biedt u autovervoer aan 
van huis naar de St.Vituskerk  te  
HILVERSUM en eventueel weer terug? 

Dank U voor uw medewerking.
 
Schoolstraat 5, 1404 HK Bussum 
Tel: 035.6912596
E.mail:hafwennink@hetnet.nl
Tel: 035.6832060
E.mail:vierkens@hotmail.com



Aan de keukentafel bij Arie Jongerden

Arie Jongerden is als beheerder doordeweeks iedere dag op het Sint Janskerkhof 
te vinden. Het delven van graven, begeleiden van begrafenissen en het 
onderhouden van het kerkhof behoort tot zijn takenpakket. Vandaag zitten 
we bij hem op de begraafplaats aan de keukentafel.

Al negen jaar bent u de beheerder van het Sint Janskerkhof. Waarom bent u dit werk 
gaan doen?
,,Ik ben erin gerold. Het is echt op mijn pad gekomen. Via via kreeg ik te horen 
dat er voor het Sint Janskerkhof een beheerder werd gezocht en ik heb daar 
op gereageerd. Voordat ik hier terecht kwam, was ik beheerder in Huizen. Ik 
doe dit werk nu al dertig jaar. Ik heb het nooit erg gevonden om met de dood 
in aanraking te komen. Ik vind het mooi werk. Je kunt er toch voor zorgen 
dat het laatste dat je voor de overledene kunt doen, goed gebeurt.”

U bent dus ook beheerder geweest op een andere begraafplaats en ziet als ‘buurman’ 
hoe het er op de algemene begraafplaats aan toe gaat. Wat voor verschillen zijn er 
tussen de begraafplaatsen?
Op deze begrafenis is meer kleur dan als je het bijvoorbeeld vergelijkt met 
een algemene begraafplaats. Er lopen altijd mensen en de graven worden 
mooi bijgehouden. Vooral tijdens Sint Jan. De sfeer die hier hangt, is heel 
anders dan bij andere kerkhoven.  

Het kerkhof speelt met Sint Jan een grote rol. Hoe verloopt die week voor u?
Het is toch wel het hoogtepunt van het jaar. Alles moet er goed uitzien en op 
de begraafplaats is het topdrukte. Het krioelt hier dan van de mensen. Met 
veel vrijwilligers ben ik dan een week bezig om alles mooi te maken.

U bent zelf protestants. Hoe is het voor u om op een katholieke begraafplaats te werken?
,,Dat ik zelf niet katholiek maar protestants ben, geeft niets. Ik ben daar 
heel nuchter in. De Heer maakt daar geen onderscheid in. Het zijn mensen 
die dat doen. Ik vind het hier een paradijsje. Ik praat veel met mensen over 
van alles, maar het is ook een heel fijne plek waar je goed kunt nadenken.” 

Wat zijn bijzondere momenten die u op het kerkhof mee heeft gemaakt?
,,Heel veel. Ik zou er wel een boek over kunnen schrijven. De bijnaam van een 
vrouw die begraven werd was muis. De kleinkinderen keken in het graf en 
zagen een klein veldmuisje lopen. ‘Dat is oma’ zei één van de kleinkinderen. 
Dat zijn toch wel heel bijzondere dingen die je meemaakt.”

Hoe is het om altijd geconfronteerd te worden met de dood?
,,Ja, het is hier natuurlijk geen bruiloft. Je wordt toch altijd geconfronteerd 
met het verdriet van anderen. Ik geloof in het eeuwige leven. Het stopt niet 
als je overlijdt.  Als je er zo over denkt, is het natuurlijk minder moeilijk om 
er mee bezig te zijn. Zonder kracht van boven, kun je dit werk ook niet doen. 
Het is niet alleen fysiek zwaar, maar ook zeker geestelijk. Soms moet je een 
klein kistje begraven. Dat is moeilijk. Je blijft natuurlijk mens. Kinderen 
horen gewoon te leven. Ook heel jonge mensen begraven is lastig. Waar ik 
bijvoorbeeld geen moeite mee heb, is het bijzetten van een overledene bij 
een andere overledene. Je went aan wat je te zien krijgt.”

Hedwig Zwanikken

3 maart: inspiratieavond over Barmhartig-
heid: ‘de Naam van God is genade’

Oecumenische Vespers in de 
veertigdagentijd 
Op initiatief van de Stuurgroep Oecumene BEL worden dit jaar op de 
zondagen in de tijd voor Pasen in de kerken van de bij de stuurgroep 
aangesloten parochies en gemeenten oecumenische vespers gehouden 
waarbij de pastores van de verschillende kerken zullen voorgaan.

De vespers duren ongeveer een half uur en beginnen om 17.00 uur. Met 
uitzondering van de vesper op zondag 28 februari a.s. Deze vesper begint 
zoals gewoonlijk op de laatste zondag van de maand om 19.00 uur.

De vespers worden gehouden op Zondag 14 februari in de Johanneskerk, 
Naarderstaat in Laren. Voorganger ds. J.G. de Bruijn m.m.v. dhr. H. Blokland.
Zondag 21 februari in de Sint Vituskerk, Kerklaan in Blaricum. Voorgangers: 
pastor M.Sendecki en ds. R. van den Beld.
Zondag 28 februari in de Johanneskerk, Naarderstaat in Laren om 19.00 
uur. Voorgangers: pastor N. Hollander (Hilversum) en ds. H. Schram (Baarn). 
Muzikale medewerking: Nicolaaskoor Eemnes o.l.v. Wim van Geffen.
Zondag 6 maart in de Dorpskerk, Torenlaan in Blaricum. Voorganger ds. R. 
van den Beld. 
Zondag 13 maart in de Sint Jansbasiliek in Laren. Voorganger pastoor J. Vriend 
m.m.v. een van de leden van de werkgroep Parochianen Gaan Voor uit de RK 
Parochie van Eemnes.

U bent bij deze vespers van harte welkom.

Wereldgebedsdag

de eerste vrijdag in maart 
is een wereldwijde dag 
van gebed. 
Het thema van de 
viering in 2016 is “Ontvang Mij als 
een kind!” 
De viering van deze Wereldgebedsdag 
wordt gehouden op vrijdag 4 maart 
2016 om 19.00 uur in de Schoter 
Wakkerendijk 66a in Eemnes.
Het gelegenheidskoor van de 
Heilige Nicolaasparochie o.I.v. 
Wim van Geffen verleent muzikale 
medewerking.
U bent van harte uitgenodigd.
N a m e n s  d e  w e r k g r o e p 
Wereldgebedsdag,
Riet Hilhorst 035-5387573

Van Gogh, 
kunst en religie
Welke invloed Van Gogh’s 
aanvankelijke beroepskeuze, 
predikant zoals zijn vader, op 
zijn uiteindelijke bestemming als 
schilder had, horen wij op 4 februari 
uit de mond van Jan van Duin.
Donderdag 4 februari, van 19.30 
tot 21.30 uur, in de NPB kerk aan 
de Velthuijsenlaan 17 in Laren(bij 
de Hertenkamp).
Toegang gratis, een bijdrage wordt 
op prijs gesteld.

Afgelopen maand heeft paus 
Franciscus het boek ‘De naam van God 
is genade’ laten verschijnen. De paus 
geeft hier in een persoonlijk verhaal 
zijn visie op Gods barmhartigheid, 
zoals de paus Gods barmhartigheid 
in eigen leven heeft ervaren. Het 
begrip ’barmhartigheid’ (agape, 
Caritas) is in het theologisch denken 
van de paus zijn centrale begrip. 
Hij ziet ook ‘barmhartigheid’ als 
het kernbegrip voor de kerk. Maar 
… waar gaat het om in dit begrip? 
Wat wordt er mee bedoeld? 
De parochie St. Jan organiseert een 
thema-avond over dit onderwerp. 
Sprekers zijn pastoor Jan Vriend 
en ds. Jan Rinzema. Pastoor Vriend 
en de parochie St. Jan willen Laren 
graag laten delen in het wereldwijde 
kerkelijke themajaar ‘2016: het 
Jaar van de Barmhartigheid’. Ds. 
Rinzema volgt met veel theologische 

interesse de huidige paus op de 
voet. Hij heeft inmiddels een 
aantal lezingen gegeven over de 
encycliek ‘Laudato Si’. Ds. Rinzema 
is tevens bekend door het succesvolle 
inspiratieproject ‘de Preek van de 
Week’ (www.preekvandeweek.com).
De bezieling zal ook muzikaal 
worden gegeven. De werkelijk 
grootse Nederlands Japanse 
pianiste Nobuko Takahashi treedt 
op tijdens deze avond. Het thema 
‘barmhartigheid’ heeft zij een rol 
laten spelen bij de keuze van haar 
muziek. Zij zal pianowerken van 
Elgar, Mozart, Satie, Dvorack en 
Debussy ten gehore brengen. Het 
belooft een ‘bezielende’ avond te 
worden!
Plaats, datum en tijd: het Brinkhuis, 
donderdag 3 maart om 20.00 uur. 
Toegang vrij.

Gezinsviering 
13 maart.
Op 13 maart om 11.30 uur hebben 
we weer een gezinsviering.
Graag nodigen wij alle ouders met 
kinderen van onze parochie uit om 
naar deze gezinsviering te komen.
Het zijn altijd gezellige vieringen 
die ongeveer 45 minuten duren. 
Met voor kinderen een gespeeld 
Bijbelverhaal. Mochten er kinderen 
zijn die daar graag eens aan mee 
willen doen, dan mogen zij zich 
melden  via mieneke.bakker@
ziggo.nl.

Oecumenische 
Vesper
Een grote schare mensen volgde 
Jezus op zijn tocht door het land 
als schapen zonder herder (Marcus 
6, 30-34). 
Sluiten wij ons aan bij deze schare? 
Daarover meer in de Oecumenische 
Vesper van zondag 28 februari 2016 
om 19 uur in de Johanneskerk in 
Laren.
Voorgangers: Pastor N. Hollander 
(Hilversum) Ds. H. Schram (Baarn)
M u z i k a l e  m e d e w e r k i n g : 
Nicolaaskoor Eemnes o.l.v. Wim 
van Geffen.

HARTELIJK WELKOM!



Wij luiden de BEL voor ‘n rondavel

De interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes heeft voor dit jaar 
opnieuw een aantal projecten gekozen die bijdragen aan goed onderwijs 
voor kinderen uit kansarme gezinnen. Gezinnen die vaak onder zeer 
moeilijke omstandigheden moeten zien te overleven. Kinderen kunnen 
dankzij onderwijs hun eigen toekomst en die van hun dorp of gemeenschap 
een positieve wending geven.

Een rondavel voor het Isibindi-Safe Park in Duncan Village, Zuid-Afrika
Duncan Village is een krottenwijk in Buffalo City (Zuid-Afrika) waar 80.000 
mensen dicht op elkaar in extreme armoede leven. Het groeiende aantal 
aidswezen en kinderhuishoudens is er een groot probleem.
Het Isibindi-Safe Park project is bedoeld ter ondersteuning van kinderen 
zonder ouders en voor kinderen uit beperkt functionerend gezinnen. Vrouwen 
uit de gemeenschap worden opgeleid als sociaal maatschappelijk werksters 
die de kinderhuishoudens dagelijks opzoeken en ondersteunen. Daarnaast 
werken zij in het Safe Park, een veilige plek waar kleine kinderen overdag 
worden opgevangen. Hun oudere broers of zusjes kunnen daar na schooltijd 
terecht voor hulp bij hun huiswerk, bij het leren omgaan met geld, hoe je 
een groentetuintje kunt aanleggen en bij het maken van een keuze voor een 
opleiding.

Het Safe Park ligt midden in de krottenwijk op een steil stuk grond met wat 
karige speeltoestellen. Verder staan er 2 kleine, oude opslagketen waar de 
Child Care Workers al hun werk moeten doen en sinds kort ook een ronde hut 
(rondavel), waar de kinderen bij regen of koud weer kunnen spelen, maar de 
opvangcapaciteit hiervan is te beperkt. Naast het opknappen en aanschaffen 
van speeltuinvoorzieningen, wil de 40-dagenaktie nu met uw bijdrage de 
bouw van een broodnodige nieuwe rondavel mogelijk maken.

Een ecologische landbouwschool voor Father Roberto in Panama
In 2012 hebben wij actie gevoerd voor een Rescue Car voor de door Father 
Roberto Gonzales opgerichte stichting Fundación Solidaridad y Desarrollo de 
Panamá. Father Roberto is priester in El Bale, een ver afgelegen, bergachtige 
en  zeer arme streek.
Zijn kennis als landbouwkundige komt Father Roberto goed van pas komt 
bij het opzetten van een coöperatie en het aanbrengen van verbeteringen in 
landbouw en veeteelt. Na tal van kleine  projecten te hebben gestart op het 
gebied van onderwijs en gezondheidszorg wil Father Roberto een  ecologische 
landbouwschool opzetten. Hij heeft de 40-dagenaktie gevraagd om steun voor 
de bouw van het eerste schoollokaal op een stuk geschonken grond. Zo’n 50 
gezinnen zullen er worden geschoold in bosbouw en bijenteelt.

Winterkleding voor schoolkinderen in Likhu, Nepal
In april vorig jaar werd Nepal getroffen door een verwoestende aardbeving. 
De Stichting Vrienden van de Rajan Memorial School was in het bergdorpje 
Likhu een schooltje aan het bouwen toen het noodlot toesloeg. Het is het 
enige gebouw dat na de aardbevingen nog overeind stond. Alle 620 huizen 
werden verwoest, daarbij is ook huisraad en kleding verloren gegaan. De 
stichting wil nu de circa 200 kinderen een warme trui en een paar schoenen 
geven. Omdat de winter al intrad heeft de 40-dagenaktie al steun voor dit 
project toegezegd, zodat de kinderen nu warm gekleed naar school kunnen.

Verder steunt de 40-dagenaktie ook voor 2016 het schoolproject voor aids-
wezen in Tanzania van Stichting Child, Nelleke Alders’ Stichting Child Welfare 
Organization Nepal uit Blaricum voor de accountant-opleiding van Amrita 
en tenslotte Stichting Caring Unites uit Laren voor de huisvesting van drie 
studentes, ook in Nepal. 

Als werkgroep van de 40-dagenaktie kiezen wij de projecten altijd zeer 
zorgvuldig uit, we gaan daadwerkelijk met de stichtingen in gesprek, en zien 
er  scherp op toe dat al het ingezamelde geld goed wordt besteed. 
Zie ook onze website www.40-dagenaktie.nl

Palmzondag 20 maart

Kinderwoorddienst Palmzondag.

Op palmzondag is er veel te zien in de kerk.
Kom je ook een palmpaasstok maken?
Om 10.00 uur is de hoogmis en dan zal er een 
Kinderwoorddienst zijn. 
Tijdens de Kinderwoorddienst gaan we Palmpasen stokken 
maken die later in de viering meegenomen worden bij de 
uittocht.  Alle kinderen van de basisschoolleeftijd  zijn 
van harte welkom.

Aan het eind van de viering zal er een kleine 
processie plaatsvinden voor de kinderen met hun stokken 
vanuit de dagkapel waarna er een optocht zal vertrekken 
naar Johanneshove, waar de kinderen hun palmpaasstok 
aan een bewoner mogen geven.
 

Hoera, het is Pasen!

Op Eerste Paasdag na afloop van de 
viering van 10.00 uur, 
mogen de kinderen paaseieren zoeken 
in de tuin van de pastorie.

Biechtgelegenheid: 
zaterdag  20 februari  16.30 uur
zaterdag  27 februari  16.30 uur
zaterdag  05 maart 16.30 uur
zaterdag  12 maart 16.30 uur

Vieringen Engelstalige liturgie
Zondag 14 februari 12.30 uur
Zondag 06 maart 12.30 uur

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

Paasconcert
Paasconcert van de Sint Jans Schola in de Basiliek in Laren Maandag, 2de 
paasdag, 28 maart 2016; aanvang 15.30 uur 

De Sint Jans Schola nodigt u uit voor het Paasconcert op tweede Paasdag 28 
maart in de Sint Jansbasiliek, Brink 31 te Laren. Organist is Bas Groenewoud. 
Het geheel staat onder leiding van Hans Rikkert de Koe.
Aanvang van het concert is om 15.30 uur, de deuren zijn om 15.00 uur open. 
De toegang is vrij met een deurcollecte na afloop. Het concert belooft ook 
dit jaar weer veel luistergenot te geven met muziek door de eeuwen heen. 
Zie ook de site van de Schola: www.sintjansschola.nl 

De financiële verantwoording over 2015 is te vinden op www.40-dagenaktie.nl



Colofon

Het volgende nummer van de 

Klepel verschijnt op 7 april 

2016. Kopij graag inleveren vóór 

15 maart. op het secretariaat 

van de parochie: Brink 33, 1251 

KT Laren of per email: 

redactie@sintjanlaren.nl 

Dinerclub
Op de zondagen 14 februari en 3 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

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  14 februari 10.00 uur
Zondag  06 maart 10.00 uur

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

Gedoopt
15 november  Merel Groen
15 november  Sofia Jepkes
22 november  Oscar Lakeman
29 november  Juliëtte van Wijk
29 november  Alexander Olthof
29 november  Quint Olthof
6 december  Tobias Kormelink
20 december  Noah Dekker
22 december  Oliver Jacobs
4 januari  Eva Manschot

Overleden
12 november  Wil de Leeuw
15 november  Nico Nieuwendaal
29 november  Marie Vos
3 december  Riek Wijntjes
16 december  Aafje Heijnis
20 december  Jaap Zeeuw van der Laan
8 januari  Stef Smit
9 januari  Sonja Vissinga

Collecten
31okt.- 1 november € 1151,76
7-8 novembe  € 829,63
14-15 november  € 750,23
21-22 november  € 711,95
28-29 november  € 700,47
5-6 december  € 535,19
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Vieringen zaterdag 06 februari t/m zondag 10 april

Zaterdag 06 febr.  17.00 uur Eucharistie 
Zondag 07 febr.  5e zondag d.h. jaar 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
   
Woensdag 10 febr. Aswoensdag 19.30 uur Eucharistie m.m.v. de Cantorij
   
Zaterdag 13 febr.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 14 febr. 1e zondag van de 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij en
  40-dagentijd  de Broederschap van Sint Jan
     (De kinderen die hun 1e heilige communie 
    gaan doen stellen zich voor)    
   12.30 uur Engelstalige-viering
   
Zaterdag 20 febr.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 21 febr.  2e zondag van de 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
  40-dagentijd
   
Zaterdag 27 febr.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 28 febr. 3e zondag van de 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
  40-dagentijd  
   
Dinsdag 01 maart  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan
   
Zaterdag 05 maart  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 06 maart 4e zondag van de 10.00 uur  Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
  40-dagentijd  
   12.30 uur Engelstalige-viering 
   
Zaterdag 12 maart   17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 13 maart 5e zondag van de 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
  40-dagentijd
   11.30 uur Gezinsviering
De Goede week
Zaterdag 19 maart  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 20 maart palmzondag 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
   
Woensdag 23 maart   Geen viering
Donderdag 24 maart Witte Donderdag 19.30 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij en de Broederschap   
    van Sint Jan
                                            21.00 - 22.30 uur  Avond van het Lijden; stille wake
Vrijdag 25 maart  Goede Vrijdag 15.00 uur Het bidden van de Kruisweg
   19.30 uur Passieverhaal en Kruisverering 
    m.m.v. het St. Janskoor
Zaterdag 26 maart Paaszaterdag 21.00 uur Paaswake m.m.v. de Cantorij
Zondag 27 maart Verrijzenis vd Heer 10.00 uur  Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
   
Maandag 28 maart 2e Paasdag 10.00 uur Eucharistie
   
Zaterdag 02 april   17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 03 april 2e zondag van Pasen 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij
   
Dinsdag 05 april  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan
   
Zaterdag 09 april  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 10 april 3e zondag van Pasen 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
   12.30 uur 1e Heilige Communie


