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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd  
                                                                                                                                
 
2 juni   Dit weekend zijn de vieringen op zaterdag 1 juni om 17.00 uur  

   en op zondag 2 juni om 10.00 uur en om 11.30 uur. 
    
   Op zondag 2 juni is er een gezinsviering om 11.30 uur 

   De werkgroep gezinsvieringen nodigt iedereen uit voor deze viering, in  
   het bijzonder alle gezinnen met kinderen.     

       
2 juni  Dinerclub  Op zondag 2 juni 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. 

 
4 juni  Kindercatechese voor kinderen van groep 5 tot en met groep 8 van de 

   basisschool in de jongerenruimte van de kerk aan het kerkplein.  
   Dinsdag 4 juni van 18.45 uur tot 19.45 uur. 

 
4 juni  Vespers met de Broederschap van Sint Jan                            
 Dinsdag 4 juni om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer). 

8 juni  Vormselviering op zaterdag 8 juni 2012 om 17.00 uur in de    
   Sint Vituskerk in Blaricum. Er worden dan door Mgr. J.W.M. Hendriks  

   zes jongeren uit Laren gevormd samen met jongeren uit Blaricum en  
   Naarden. 

 
9 juni  Dit weekend zijn de vieringen op zaterdag 8 juni om 17.00 uur  
   en op zondag 9 juni om 11.00 uur. 
 
   Kleuterwoorddienst 

   Bij voldoende aanmeldingen zal op 9 juni tijdens de mis van 11 uur  
   de laatste kleuterwoorddienst van dit schooljaar plaatsvinden.   
   Aanmelden - bij Linda Huijsmans, tel. 06-43711157 of    
   p.en.l.huijsmans@versatel.nl - is noodzakelijk want bij te weinig animo  
   gaat de kleuterwoorddienst niet door. 
   Het jaar 2012-2013 wordt voor de kleinste kinderen van de parochie 
   afgesloten met de Sint Jansprocessie. Alle kinderen van de   
   kleuterwoorddienst worden uitgenodigd hieraan deel te nemen. Na  
   afloop krijgen ze een kleine verrassing. Kinderen van de   
   kleuterwoorddienst mogen hiervoor worden aangemeld bij Linda  
   Huijsmans (zie hierboven). 
 

                                 Oproep:  Om voortzetting van de kleuterwoorddienst (kwd) ook na de   
                                 zomer te kunnen garanderen is Linda Huijsmans zeer dringend op zoek 
                                 naar een enthousiaste vrijwilliger. Zij zoekt iemand die 1 x in de 3   
                                 maanden de voorbereiding en uitvoering van de kwd op zich wil nemen.  
   Informatie bij Linda Huijsmans, tel 06 43711157. 

 
    9 juni  Korenfestival 2013 in de Sint Jansbasiliek 
   Op zondag 9 juni wordt er voor de derde keer een Korenfestival  
   gehouden in Laren met vijf enthousiaste koren uit Nederland en België. 
   Om 11 uur is er in de Sint Jansbasiliek een feestelijk gezongen  
   Heilige Mis en daarna om 14.30 uur vinden er optredens plaats van de  
   verschillende koren. De deelnemende koren zijn: Kamerkoor Estrivo  
   Utrecht o.l.v. Sebastian Holz; Roden Girl Choristers o.l.v. Sonja de  
   Vries; Sacramentskoor Breda o.l.v. Henri de Graauw; Schola Cantorum  
   Psittacus( Amsterdam) o.l.v. Henk van de Kerkhoff en Sint Joris  
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   Kamerkoor Amersfoort o.l.v. Bas Ramselaar. De organisatie is in  
   handen van Stichting Koormuziek Laren.  

    
16 juni   Dit weekend zijn de vieringen in de basiliek op zaterdag 15 juni 

   om 17.00 uur en op zondag 16 juni om 10.00 uur.  
 
   Viering van de gezamenlijke kerken in de BEL-dorpen 
   Drie keer per jaar wordt er door de gezamenlijke kerken in onze 

   BEL-dorpen een oecumenische viering georganiseerd. In januari in 
   onze basiliek, rond Pinksteren in Blaricum en in de Vredesweek in 
   Eemnes. De viering in Blaricum wordt dit jaar gehouden op zondag 
   16 juni om 11.00 uur in de H. Vituskerk in Blaricum.   

 
   SINT JANSFEEST 2013 
 
19 juni       Vespers met medewerking van de Utrechtse Vrouwen Schola 
           http://utrechtsevrouwenschola.dyndns.org/index.htm   
   Woensdag 19 juni om 19.00 uur 
 
22 juni  Sint Jansfeest Openingslof  
   Zaterdag 22 juni om 19.00 uur. De basiliek blijft open tot 21 uur. 
 
23 juni  Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof om 07.00 uur 
   Hoogmis in de basiliek om 09.00 uur 
   Vertrek van de processie vanaf het kerkplein om 11.00 uur  
   Hoogmis op het Sint Janskerkhof om 12.00 uur 
   Vertrek van de sacramentsprocessie vanaf het kerkhof 
   om 13.00 uur 
   Sluitingslof in de basiliek om 17.30 uur 
 
   Zie ook: http://www.belkerken.nl/sintjan/processie.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. Haar telefoonnummer is:  
06-12944849. Wij verwachten de bruidjes, jonkers en kwastendragers op Sint Jan, 
zondag 23 juni om 10.30 uur op het kerkplein. De bruidjes ontvangen op het  
kerkplein een boeketje bloemen. Een bijdrage hiervoor is van harte welkom. 
Tijdens de processie zal op het kerkhof een heilige mis worden opgedragen en 
speciaal voor de kinderen zal in de naast gelegen school (Laar en Berg) het Sint 
Jansverhaal worden verteld en spelletjes gedaan. Voor drinken met iets lekkers  
wordt gezorgd. 
Bruidjes, jonkers en kwastendragers: kunnen worden aangemeld via 
stjansbruidjes@gmail.com  of via Facebook: bruidjes Sint Jansprocessie. 
 

- dat de jongeren uit onze parochie op zondag 23 juni a.s. de feestdag van Sint Jan  
van harte welkom zijn bij de tweede editie van het jongerenprogramma WALK, 
PRAY, ENJOY!  Onze ‘special  guests’ zijn: Pearl Jozefzoon, Pater Elias,   
de zusters Karmelietessen uit Vogelenzang en meer...  
Het programma voor jongeren start om 10.00 uur met een voorprogramma in het 
Brinkhuis en zal worden afgesloten met een Cooling Down Party in de achtertuin  
van de pastorie. 
Schrijf je vandaag nog in via: www.sintjansprocessie.nl/jongeren .  
En... volg ons ook op Twitter/ Facebook voor het laatste nieuws! 
 

   
   
 
 
 
  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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