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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 
 

 
1 maart  Na de eucharistieviering die begint om 09.00 uur is er gezamenlijk

   koffiedrinken in de jongerenruimte aan het kerkplein. 
   Vrijdag 1 maart 09.00 uur 

 
 5 maart                 Kindercatechese voor kinderen van groep 5 tot en met  

   groep 8 van de basisschool in de jongerenruimte van de kerk aan              
   het kerkplein. Dinsdag 5 maart van 18.45 uur tot 19.45 uur. 
 
5 maart  Vesper met de Broederschap van Sint Jan                            

 Dinsdag 5 maart om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer). 

10 maart  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. 

   p.en.l.huijsmans@versatel.nl 
 
     17 maart  Palmpaasstokken maken  
    Komt uw kind ook een palmpaasstok maken?   

   Op zondag 17 maart van 15.00 uur tot 16.00 uur in de jongerenruimte                                     
   aan het kerkplein. Het is wel noodzakelijk dat u uw kind aanmeldt                                          
   vóór 10 maart bij: Linda Huijsmans,tel.035-5415839, 

    p.en.l.huijsmans@versatel.nl               
 
     17 maart           Dinerclub   
   Op zondag 17 maart 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. 
 
     19 maart  Matthaüs Zingeving Ontbijt 
   Dinsdag 19 maart 2013 is er van 07 – 09 uur in het Ateliercafé Mauve 
   in Laren het Matthaüs Zingeving Ontbijt. Dit als voorbereiding op de  
   Matthaüs Passion van J. S. Bach, die op zondag 24 maart zal 
   worden uitgevoerd in de basiliek te Laren. De organisatie van het  
   ontbijt is in handen van de gezamenlijke kerken van de BEL-dorpen 

   Voor meer informatie zie: http://belkerken.blogspot.nl  
 
24 maart                   Palmzondag                                                                                                                            

 
   Gezinsviering en Palmpaasoptocht                                                                                     
   Om 11.30 uur gezinsviering waarbij de kinderen de door hen      
   gemaakte palmpaasstok mee kunnen nemen naar de kerk. 
   Tijdens de gezinsviering zal er een kleine processie plaatsvinden                                         
   voor de kinderen met hun stokken. 
   Na afloop van de viering 12.30 uur zal de optocht vertrekken naar                                 
   Johanneshove, waar de kinderen hun palmpaasstok aan een  
   bewoner  mogen geven. 
 
                                   Matthäus Passion 
   Stichting Laren Klassiek brengt op Palmzondag 24 maart om                                                  
   14.30 uur voor het zevende achtereenvolgende jaar de                                                     
   Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach.                                                                        
   Voor meer informatie en het bestellen van kaarten 
    zie http://www.larenklassiek.nl/mp-evenementen.html   
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 Weet u dat…. 
 
      - de Stille Omgang te Amsterdam wordt gehouden in de nacht van zaterdag 16 op 
 zondag 17 maart. Het programma: 
 om 20.45 uur Gezongen mis in de H. Vituskerk te Hilversum. Daarna koffie en thee  
                       in het Annagebouw. 
 om 22.45 uur Vertrek per bus naar Amsterdam 
 om 23.30 uur Start van de Stille Omgang 
  om 01.15 uur Terugkeer in Hilversum. 
 Aanmelden bij Ans Kleijer, tel. 5382773. Achterin de kerk liggen ook de aanmeldings- 
 formulieren. Reiskosten volwassenen € 17,- ; kinderen tot 15 jaar gratis. 
 

 
 
De feestelijke bijeenkomst - op 29 november jl. - is inmiddels wel vier maanden geleden 
maar wij willen u dit bericht van ons Zangkoor Sint Jan- Goede Herder toch niet 
onthouden: 

  Onlangs vierden wij met het koor het 50 jarig jubileum als koorzanger van Jan Koster.  
  Op 29 november 2012 reikte pastoor Vriend de erespeld voor vijftig jaar lidmaatschap  

  van het kerkkoor uit aan de heer Jan Koster. In 1962 werd Jan Koster door de dirigent  
  Frans Dijkman uit de schoolbank gehaald om iets voor te zingen. Zo werd hij uitverkoren 
  voor het jongenskoor Pastor Bonus van de Goede Herderkerk. Dat betekende elke  
  zondagmorgen en een doordeweekse middag zingen. Daarnaast mocht hij meehelpen bij 
  de inzameling van oud papier om de vakantiekampen te bekostigen. Eenmaal per jaar  
  ging men op de fiets naar Lunteren voor dit zomerkamp onder de bezielende leiding van 
  het echtpaar Dijkman. De baard in de keel was in die tijd geen probleem. Was hij voor de 
  zomervakantie nog sopraan of alt, na die vakantie zong Jan Koster als bas in het  
  herenkoor en werd hij kampleider voor de vakantieweek van het jongenskoor. 

  Zo is de heer Jan Koster met zijn 57 jaren het bijna jongste lid van het kerkkoor St. 
  Jan -Goede Herder. Er zijn er nog twee onder hem. Aan de zang, gesteund door een 
  uitstekende dirigent en leunend op een rijk repertoire uit een schitterend verleden valt de 
  uitdunning door ouderdom nog niet te merken. Maar die heeft wel ingezet. Zo vraagt een 
  schitterend verleden om een toekomst. We zitten verlegen om bassen en alten. U hoeft 
  geen oud papier meer op te halen of op de fiets naar Lunteren voor een week kamperen. 
  We gaan slechts eenmaal per jaar met de bus een dagje uit en eind november vieren we 
  St. Cecilia. We maken gebruik van “donateurs”, die enkele malen per jaar bereid zijn  
  meerstemmige missen mee te zingen. U hoeft niet meer elke weekend te zingen. Kortom, 
  houd u van Gregoriaans, Perosi, Palestrina, Mozart of andere klassieke kerkmuziek,  
  aarzel niet en meld u aan. Telefoon 035-5312125 (Jan Willard). 

 

.  

 

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 
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