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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 
                                                                                                                                  

             
26 okt. t/m 3 nov. Iconententoonstelling in de basiliek 
   Van zaterdag 26 oktober tot maandag 4 november is er een  

   bijzondere iconententoonstelling in de Sint Jansbasiliek. De iconen 
   zijn te bezichtigen op de gebruikelijke openingstijden van de basiliek.   

   Zie voor meer informatie hierover http://sintjanlaren.wordpress.com  
 
27 oktober  Op zondag 27 oktober blijft de kerk - in verband met de   

   iconententoonstelling - na afloop van de eucharistieviering van 10.00 
   uur open tot 17.00 uur.  

   De gezangen in de liturgie zijn die zondag volgens de Slavische ritus 
   en zullen worden verzorgd door het Utrechts Byzantijns Koor. 

 
27 oktober  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,    
   p.en.l.huijsmans@versatel.nl 

   Zondag 27 oktober 10.00 uur 
N.B. In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober eindigt de zomertijd: de klok wordt één uur teruggezet! 
 
1 november  Allerheiligen   

   Vrijdag 1 november om 19.00 uur hoogmis m.m.v. de Cantorij 
 
     2 november  Allerzielen                

   Zaterdag 2 november om 17.00 uur eucharistieviering met       
   Gregoriaanse gezangen 

 
3 november  Gezinsviering over Zacheus  

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

   De gezinsviering begint om 11.30 uur.  
                    Let op: Er zijn op deze zondag vieringen om 10.00 uur en om 11.30 uur!  
 

     5 november  Kindercatechese 
   Catechese voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de basisschool.
   S.v.p. aanmelden via sintjan@belkerken.nl  
   Dinsdagavond 5 november van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte van    

   de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein 
 
5 november  Voorlichtingsavond eerste communievoorbereiding 2014 
   Op dinsdag 5 november is er een informatieavond over de eerste     

   communie in 2014. De feestelijke viering zal zijn op 6 april 2014. 
   De voorbereidingsmiddagen zullen beginnen in januari       

   2013. Alle ouders van de kinderen uit groep 4 die bij de parochie  
   staan ingeschreven, ontvangen van ons een uitnodiging voor deze 

   informatieavond. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en wilt u meer 
   weten over onze voorbereiding? U ben van harte welkom op  

   5 november a.s. om 20 uur in de koffiekamer van de kerk.  
    
5 november  Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
   Dinsdag 5 november om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer) 
 
10 november Engelstalige viering om 12.00 uur in de dagkapel 
   De Filipino-English Community Laren organiseert op zondag 10 november  
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   haar eerste Engelstalige viering. Deze begint om 12.00 uur in de dagkapel 
   (koffiekamer) en zal worden voorgegaan door pastoor Kees Brouwer. 
   Na afloop is er een gezellig samenzijn in de jongerenruimte.  
   Het is de bedoeling dat deze viering, met als doelgroep Filippijnse en  
   andere Engelstalige inwoners van Laren en omstreken,maandelijks wordt  
   gehouden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans 
   de Valk, hjdevalk@gmail.com  , 06-51629709 

 
     10 november  Knutselmiddag lampionnen maken  
   Op zondagmiddag 10 november mogen kinderen een lampion komen  
   knutselen in de jongerenruimte van de Sint Jansbasiliek (ingang op het  
   kerkplein, links van de Basiliek). De middag begint om 15.00 uur. Voor  
   papier, lichtjes en drinken wordt gezorgd. De kosten zijn € 5,- per kind. 
   Aanmelden via: p.en.l.huijsmans@versatel.nl 
   Zondag 10 november 15.00 uur 
 

10 november Dinerclub                                                                                                 
   Op zondag 10 november 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 

 
11 november  Optocht Sint Maarten                                                                       
   Op maandag 11 november om 17.00 uur zijn de kinderen welkom in  
   de jongerenruimte van de Sint Jansbasiliek. Zij mogen dan met hun  
   lampions meelopen in de Sint Maartenoptocht vanaf het kerkplein. De  
   kinderen luisteren en kijken naar het verhaal van Sint Maarten.   
   Onderweg komen ze van alles tegen… Afsluiting van de tocht met  
   warme chocomelk en iets lekkers. Aanmelden kan via mw. Linda  
   Huijsmans, tel. 035 5415839, p.en.l.huijsmans@versatel.nl   

 
17 november  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 (zie boven). 

   Zondag 17 november 10.00 uur 
   

     Weet u dat …. 
 

- op dinsdag12 november de Evangelische Omroep het tv-programma Nederland Zingt  
opneemt in onze Sint Jansbasiliek. Aan deze opnames werken bijzondere koren mee.  
U wordt van harte uitgenodigd om mee te komen zingen. De EO hoopt op veel  
enthousiaste mensen die meezingen in de samenzang op dinsdag 12 november.  
De aanvang is 19.45 uur. Vanaf 18.45 uur zijn de deuren open. In verband met de  
opnames dienen bezoekers vóór 19.30 uur aanwezig te zijn. De toegang voor deze 
avond is gratis. Wel wordt verzocht om toegangskaarten te reserveren via  
www.eo.nl/nederlandzingt of tijdens kantooruren via 0900-3002130 (€ 0,25 p.m.). 
Bezoekers ontvangen bij de ingang een programmaboekje. 
 

- dat de afgelopen week een groep enthousiaste jongeren begonnen is aan de    
voorbereiding van het sacrament van Vormsel. Zij zullen dit schooljaar acht keer bij 
elkaar komen en verschillende onderwerpen bespreken, van Vriendschap tot De Mis. 
Een van de hoogtepunten is wel de BAVOdag op zaterdag 12 april 2014, waar maar liefst 
1500 (!)  jongeren vanuit het Bisdom Haarlem bij elkaar komen in het kader van het 
Vormsel (http://bavodag.nl ). Een van de vele gevarieerde activiteiten die dag is een 
ontmoeting met bisschop Punt. In hun voortrazende en flitsende leven, ‘doorgezapt’ van 
de ene prikkel naar de andere prikkel geeft het Vormsel Project rust en laat hen stil staan 
bij hoe de jongeren leven en wat echt belangrijk is in het leven. Mocht uw zoon of dochter 
alsnog willen aansluiten bij deze groep brugklassers, dan is hij/zij van harte welkom!!! 
Kom een avond uitproberen, dan weet uw kind waar het ja of nee tegen zegt.                               
Voor meer informatie: Yvonne Telkamp, telka040@planet.nl   

 
 
 
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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