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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 
 

 
20 januari  Om 09.00 uur Hoogmis met Nederlandse gezangen 
 
   Om 11.00 uur Oecumenische viering 
   Op de eerste zondag (20 januari) van de Week van Gebed voor de  

   Eenheid van de christenen wordt om 11.00 uur in de Basiliek een                    
   dienst van de gezamenlijke kerken van de BEL-dorpen gehouden.  
   Thema van de viering is: “Wandelen met God”. Bij deze viering gaan  
   voor: C.J.N. Lavaleije, pastor van de H. Vitusparochie in Blaricum 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   
   gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 

 
   Let op: gewijzigde aanvangstijden vieringen! 
 
27 januari           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. 
 
     3 februari                 Zondag 3 februari is er een gezinsviering om 11.30 uur                    

Thema van deze viering is Laat de kinderen tot Mij komen.                 

Tijdens de viering zullen de kinderen die in april hun eerste 

communie gaan doen zich voorstellen. 

 

Weet u dat…. 

- er maandelijks een agenda van lezingen en concerten in de kerken van de BEL-dorpen 
wordt gepubliceerd. Bij deze lezingen en concerten bent u van harte welkom. 
Voor de komende tijd zijn dat  
het Kerkcafé Blaricum op donderdag 24 januari om 20.00 uur in de Dorpskerk aan de 
Torenlaan 16 met als spreker  Henk Janssen ofm, Arnhem, over Franciscus van Assisi: de 
man uit het dal van Spoleto.  
Op zondag 27 januari om 15.00 uur het Zondagmiddagconcert in de Dorpskerk, 
Torenlaan 16, Blaricum met Hartini van Rijssel (viool) en Mark Lippe (orgel). 
Op zondag 27 januari om 19 uur Oecumenische Vesper in de Johanneskerk, 
Naarderstraat 5, Laren.   
Op dinsdag 29 januari van 20.00 – 21.30 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5, 
Laren. Een avond over De traditie van de godsnaam door de eeuwen heen. Leiding:  
Job de Bruijn. 

            Zie voor meer informatie en de agenda: http://belkerken.blogspot.nl 
 

- dat in de eerstvolgende Klepel weer een interview staat in de rubriek Aan de keukentafel bij… 
Dit keer een verrassend interview met een jongere uit Laren die een gap year nam. 
 

- dat de eerste communievoorbereiding 2013 voor de kinderen is gestart op woensdag 
16 januari in de jongerenruimte naast de Sint Jansbasiliek 's middags van 13.00 tot 
14.30 uur. Het project bestaat uit 11 woensdagmiddagen. 
De ouderavonden zijn op dinsdagavonden 15 januari, 12 februari, 12 maart en 9 april 
2012, om 20.00 uur in de koffiekamer (voorheen dagkapel). 
 

 
 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  

http://belkerken.blogspot.nl/
mailto:nieuwsbrief@belkerken.nl

