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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 

     
 
 
3 mei  Gezamenlijk koffiedrinken                                                         
   Vrijdag  na de eucharistieviering die begint om 09.00 uur is er  
   gezamenlijk koffiedrinken in de jongerenruimte aan het kerkplein.    
 
3 mei   Herdenkingsconcert Laren 2013 met als thema  
   Als woorden tekort schieten helpt muziek.  
   Met medewerking van het Larens Kamerkoor “La VocE” 

   o.l.v. Ton Philips en het Credo Kleinkoor Zeist o.l.v. Arie 
   Perk. Deze koren zingen samen enkele delen uit het  
   Requiem van Gabriel Fauré en motetten van o.a.  

   W.A. Mozart, S. Wesley en F. Mendelssohn-Bartholdy.  
   De koorwerken worden afgewisseld met optredens van  

   Elma van den Dool, sopraan, Aimée van Delden, harp en 
   Wim Brunsveld, orgel. De kerk gaat open om 19:00 uur. Er 
   zijn geen kosten aan verbonden. Na afloop wordt er een 
   deurcollecte gehouden. Voor meer informatie zie  
   http://tinyurl.com/ceyo34l  
    Vrijdag 3 mei van 19.30 uur tot circa 20.30 uur 

 
7 mei  Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
   Dinsdag 7 mei om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer) 
 
9 mei  Hemelvaartsdag 
   Donderdag 9 mei om 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse  

   gezangen 
    
12 mei   Kleuterwoorddienst 
   Tijdens de viering om 10.00 uur wordt een kleuterwoorddienst  
    gehouden. Voor informatie en aanmelding gelieve u contact op      

     te nemen met mw. Linda Huijsmans, tel. 035 5415839 
 
19 mei  Hoogfeest van Pinksteren 
 
   Zaterdag 18 mei 17.00 uur Eucharistie met samenzang 
 
   Zondag 19 mei  om 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig  
   gezongen Latijn 
 
   Maandag 20 mei 2

e
 Pinksterdag 10.00 uur Eucharistie 

 
 
Weet u dat…. 

- in de maand mei - Mariamaand - , een kwartier vóór elke misviering door de week,         
de rozenkrans wordt gebeden. Op maandag- en vrijdagochtend om 08.45 uur.             
Op woensdagavond om 18.45 uur, dan is tevens het Allerheiligste uitgestald ter 
aanbidding. U bent van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen. Soms valt een 
eucharistieviering uit als er die dag een uitvaart is. Het rozenkransgebed vervalt        
die dag dan ook. 
Oproep: wij zoeken een voorbidder voor het rozenkransgebed want een van de 
vaste voorbidders vertrekt binnenkort wegens haar verhuizing uit Laren. Inlichtingen 
bij Ans Kleijer- Vos, tel. 5382773. 
 

http://tinyurl.com/ceyo34l


- dat de laatste oecumenische Vesper van dit seizoen wordt gehouden op zondag  
26 mei om 19.00 uur in de Johanneskerk aan de Naarderstraat. Voor meer informatie 
zie http://belkerken.blogspot.nl/    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Hans van Goozen 
 

- dat op 14 april jl. dertien kinderen hun eerste heilige communie hebben gedaan in 
onze basiliek. Op http://www.belkerken.nl/sintjan/mededelingen.html vindt u onder 
Foto’s enkele foto’s van deze feestelijke gebeurtenis. 
 

- dat de tweedejaars Vormelingen op 11 en 12 mei een bezinningsweekend zullen 
doorbrengen op Kaageiland. Dit ter voorbereiding op het Vormsel dat zij op 
zaterdag 8 juni 2013 om 17.00 uur in de H. Vituskerk in Blaricum zullen ontvangen. 

                                                                                              
- dat het Sint Jansfeest dit jaar gevierd wordt in het weekend van 22/23 juni. 

       Zie http://www.belkerken.nl/sintjan/processie.html 
 
 
  
 
 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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