
      

        DIGITALE NIEUWSBRIEF PAROCHIE SINT JAN-GOEDE HERDER 

* * * Nr. 22, maart - april 2013 * * * 

 
 

 
Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 
 
 
24 maart                  Palmzondag                                                                                                                            

   9.30 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen 
    
   Gezinsviering en Palmpaasoptocht                                                                                    
   Om 11.30 uur gezinsviering waarbij de kinderen hun 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   
 

28 maart  Witte Donderdag 
   Om 19.30 uur eucharistieviering, Nederlands gezongen Eucharistie 
   met medewerking van de Cantorij van Sint Jan en de   
   Broederschap van Sint Jan 
 
    Avond van het Lijden: tussen 21 uur en 22.30 uur is de kerk  
    opengesteld voor de stille wake.  

 
29 maart  Goede Vrijdag 
   Om 15.00 uur Het bidden van de Kruisweg 
   met medewerking van jongeren. Anne Sophie en Linda zingen  

   tijdens de viering vier prachtige liederen.    
    Om 19.30 uur Passieverhaal en Kruisverering met medewerking van  
    het zangkoor Sint Jan- Goede Herder 

 
30 maart  Paaszaterdag 
   Om 21.00 uur Paaswake (Let op: een uur vroeger dan vorig jaar!) 
    
   Speciale Paasboekentafel, thema: Pasen, gezin en familie 
   Na de Paaswake en na de vieringen op de eerste Paasdag wordt  

  achter in de kerk de halfjaarlijkse Boekentafel gehouden 
   De boeken- en cadeautafel zal dit keer vooral cadeautjes betreffen 

   die te maken hebben met Pasen en de 1e Heilige Communie. 
   U vindt o.a. allerlei prachtige paasitems, communieboekjes,  

   (kinder)bijbels, gebedboekjes, rozenkransen, lees- en prentboekjes, 
   kruisjes, (bescherm)engelen, kortom, mooie, zinvolle 

   cadeautjes voor opa’s, oma’s en ouders te geven aan de  
   Communicanten. 

       
31 maart  Paaszondag Verrijzenis van de Heer 

   Eucharistieviering om 9.30 uur  
   met medewerking van de Broederschap van Sint Jan 

   Eucharistieviering om 11.30 uur 
     31 maart  Kleuterwoorddienst 
   Tijdens de viering om 11.30 uur wordt een kleuterwoorddienst  

http://www.larenklassiek.nl/mp-evenementen.html


    gehouden. Na afloop van de viering van 11.30 uur, mogen de kinderen  
   paaseieren zoeken in de tuin van de pastorie. 
   Voor informatie en aanmelding gelieve u contact  
   op te nemen met Linda Huijsmans, tel. 035 5415839.  

    
1 april  Tweede Paasdag Eucharistieviering om 10.00 uur 
 
1 april  Tweede Paasdag Paasconcert 

    Op Tweede Paasdag verzorgt de Sint Jans Schola het traditionele  
    Paasconcert met medewerking van Bas Groenewoud (orgel), 

    Peter Leydekkers (trompet) en een instrumentaal ensemble. De  
    algehele leiding is in handen van Hans Rikkert de Koe. Aanvang 15.30  
    uur. De kerk is open vanaf 15.00 uur. Toegang vrij, collecte na afloop.. 

 
 2 april                 Kindercatechese voor kinderen van groep 5 tot en met  

   groep 8 van de basisschool in de jongerenruimte van de kerk aan              
   het kerkplein. Dinsdag 2 april van 18.45 uur tot 19.45 uur. 
 
5 april  Na de eucharistieviering die begint om 09.00 uur is er gezamenlijk

   koffiedrinken in de jongerenruimte aan het kerkplein. 
   Vrijdag 5 april 09.00 uur 
 
7 april  Eucharistieviering om 10.00 uur. Er is deze zondag één viering! 
 
14 april                  Eerste Heilige Communie 2013 
   Op zondag 14 april zullen 13 kinderen hun eerste heilige communie  
   doen in onze basiliek. Zondag 3 februari hebben de communicanten  
   zich tijdens de gezinsviering voorgesteld. Samen met enkele ouders  
   is er een mooi voorstellingsbord gemaakt, met als thema: “Liefde  
   vermenigvuldigt zich door te delen”, dat nu achter in de kerk te   
   bewonderen is. Wij hopen dat velen van u het bord komen bekijken en  
   zien u graag op zondag 14 april om 11.30 uur tijdens de feestelijke  
   communieviering.                                                                             
 
14 april   Dinerclub  Op zondag 14 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. 

 
      21 april  Kleuterwoorddienst 
   Tijdens de viering om 10.00 uur wordt een kleuterwoorddienst  
    gehouden. Voor informatie en aanmelding gelieve u contact op      
     te nemen met Linda Huijsmans, tel. 035 5415839. 

 
 
Weet u dat … 
 
- op woensdag 27 maart zes Vormelingen van onze parochie naar de Oliewijding in 

de Sint Bavo kathedraal in Haarlem gaan. In een plechtige eucharistieviering - waar 
onze jongeren ook een bijdrage aan zullen leveren - worden daar de heilige oliën 
gewijd. De gewijde oliën die bestemd zijn voor het doopsel, het vormsel en de 
ziekenzalving worden die avond door de jongeren en hun gastouders meegenomen 
naar Laren. 

 
- dat op zaterdag 6 april a.s. acht jongeren uit onze parochie onder begeleiding van twee 

gastouders deelnemen aan de BAVO dag in Haarlem.  
Het thema dit jaar is 'Wat bezielt je?' Ruim 1100 jongeren van 12 jaar of ouder, die 
binnenkort gevormd zullen worden, bezoeken deze dag vol ontmoeting en bezinning.  
Wilt u weten wat deze dag inhoudt kijk dan op www.bavodag.nl  
 

- dat er met ingang van het weekend 20/21 april a.s. op de zondag nog maar één 
eucharistieviering wordt gehouden en wel om 10.00 uur. 
 

- dat het Sint Jansfeest dit jaar gevierd wordt in het weekend van 22/23 juni. 
        
 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://www.bavodag.nl/
mailto:nieuwsbrief@belkerken.nl

