
DIGITALE NIEUWSBRIEF PAROCHIE SINT JAN-GOEDE HERDER

* * * Nr. 2, juni 2011 * * *

Agenda van bijzondere activiteiten in de komende weken

12 juni         Hoogfeest van Pinksteren 
Op eerste Pinksterdag zondag 12 juni a.s. om 9.00 uur Hoogmis 
in de basiliek.

                                  Om 11.00 uur oecumenische Pinksterviering van de gezamenlijke
                                  Kerken van Laren,Blaricum en Eemnes. Openluchtviering op het

Oranjeweitje, Torenlaan, Blaricum.    

19 juni    Tijdens de viering om 11.30 uur wordt een kleuterwoorddienst
gehouden. Voor informatie zie achterzijde van De Klepel.
http://www.belkerken.nl/sintjan/mededelingen.html

22 juni     Vesper met medewerking van de Utrechtse Vrouwen Schola
        http://utrechtsevrouwenschola.dyndns.org/index.htm

Woensdag 22 juni om 19.00 uur

25 juni Sint Jansfeest Openingslof 
Zaterdag 25 juni om 19.00 uur. De basiliek blijft open tot 21 uur.

26 juni Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof om 7.00 uur

Hoogmis in de basiliek om 9.00 uur

Vertrek van de processie vanaf het kerkplein om 11.00 uur

Hoogmis op het Sint Janskerkhof om 12.00 uur

Sluitingslof in de basiliek om 17.30 uur
http://www.belkerken.nl/sintjan/processie_2011.html

Weet u dat….

- Meisjes en jongens die willen meelopen als bruidje, jonker of als 
kwastendrager bij één van de parochievaandels kunnen zich aanmelden
bij Conny de Wit. Als uw dochter zelf geen wit jurkje heeft, kunt u er een 
lenen bij Conny de Wit, Laarderweg 132, Eemnes. De jurkjes kunnen 
worden afgehaald van 14 t/m 17 juni tussen 15.30 - 18.00 uur en in de
week daarna graag alleen na telefonische afspraak 035 5311697. 
Wij verwachten de bruidjes, jonkers en kwastendragers op Sint Jan 
26 juni om 10.30 uur op het kerkplein. De bruidjes ontvangen op het 
kerkplein gratis een boeketje bloemen.

- U ook een digitale uitgave van de Klepel kunt ontvangen? U kunt zich 
aanmelden via klepel@belkerken.nl

     Voor uitgebreide informatie over de activiteiten voor en door onze jongeren: www.rkjlaren.nl
Voor informatie over het Sint Janskerkhof: www.sintjanskerkhof.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


