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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd                                                                                                                                     

             
31 augustus Herdenking Marteldood Johannes de Doper 
   Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof met medewerking van de  
   Broederschap van Sint Jan 
   Zaterdag 31 augustus om 19.00 uur 
                     Let op: de viering op zaterdag in de basiliek om 17.00 uur vervalt! 
 
3 september Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
   Dinsdag 3 september om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer) 
 
6 september Gezamenlijk koffiedrinken  
   Na de eucharistieviering die begint om 09.00 uur is er gezamenlijk

   koffiedrinken in de jongerenruimte aan het kerkplein. 
   Vrijdag 6 september 09.00 uur 
 
8 september  Feestelijke eucharistieviering om 10.00 uur 
   Na jarenlange voorbereiding en twee jaar restauratiewerkzaamheden  
   zal met de oplevering van het torenuurwerk de restauratie  
   van onze Sint Jansbasiliek worden afgerond. Op zondag 8 september  
   zullen wij dit heugelijke feit vieren met een feestelijke eucharistieviering.  
   Het gerestaureerde uurwerk zal achter in de kerk worden opgesteld.  
   Aan deze feestelijke viering zullen beide koren deelnemen. 
.   Graag nodigen wij u uit om deze eucharistieviering met ons mee te vieren. 
 
8 september  Dinerclub                                                                                         

Op zondag 8 september is er voor oudere alleenstaanden (65+) uit 

onze parochie weer dinerclub in de koffiekamer van de basiliek.    

Aanmelding bij mw. Wil de Bruijn, tel. 035 5389706  

15 september Tv-mis vanuit de basiliek om 10.30 uur 
   Zondag 15 september zal de RKK de eucharistieviering weer rechtstreeks  
   uitzenden vanuit onze basiliek. Mgr. J.W.M. Hendriks hulpbisschop van ons  
   bisdom zal voorgaan in de Eucharistie. Het zangkoor Sint Jan – Goede Herder  
   o.l.v. dirigent Hans Rikkert de Koe zal de liturgie met zang ondersteunen. 
                    Let op: aanvangstijd om 10.30 uur! 

 
15 september Kleuterwoorddienst 

   Tijdens de viering om 10.30 uur wordt een kleuterwoorddienst  
    gehouden. Voor informatie en aanmelding gelieve u contact op   
     te nemen met mw. Linda Huijsmans, tel. 035 5415839 
   Hiermee start een nieuwe cyclus van kleuterwoorddiensten. 
   U kunt het programma per mail ontvangen door u aan te melden via  
   p.en.l.huijsmans@versatel.nl 
 
Weet u dat …. 
 

- de gemeente Laren haar erkenning en waardering van het grote maatschappelijke 
belang van het vrijwilligerswerk in de gemeente Laren tot uitdrukking wil brengen door 
alle vrijwilligers uit te nodigen voor een leuke avond in de aula van College De Brink. 
De avond wordt gehouden op vrijdag 13 september a.s. en begint om 20.00 uur. 
Ook de kerkvrijwilligers van Laren zijn hier van harte welkom! 
Zij kunnen zich vóór 1 september a.s. aanmelden bij jhospers@versawelzijn.nl . 

            Voor meer informatie zie http://www.laren.nl/laren/home/nieuws/uitnodigingvrijwilligersavond/id_106452402  

       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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