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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 
 
 
21 december Faro herdenking 
   Voor de 21ste maal wordt op zaterdag 21 december a.s. in de  

   basiliek de jaarlijkse herdenking gehouden van de vliegramp op 21 
   december 1992 in Faro. Van 14.00 tot 16.00 uur is de stille wake 
   zonder toespraken, waarbij stemmige muziek te horen zal zijn. 
   De herdenking begint met het luiden van de kerkklokken. Bij de  
   vaas, die permanent in een nis bij de ingang van de Basiliek staat, 
   branden op twee plateaus waxinelichtjes en worden 57 rode rozen 
   geplaatst. Iedereen wordt uitgenodigd aanwezig te zijn om zo van 
   zijn of haar betrokkenheid te getuigen. 

 
22 december Dinerclub          

Op zondag 22 december  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 

24 december Kerstavond, dinsdag 24 december 
   18.00 uur Kerstviering voor gezinnen met jonge kinderen een viering 

        van woord en gebed rondom het kerstverhaal, met veel 
                     zang van ons kinderkoor. 

 
   20.30 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij  
      
   24.00 uur Nachtmis met meerstemmig gezongen Latijn 
 
25 december Eerste Kerstdag woensdag 25 december 
   11.30 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij  
   Let op: Aanvangstijd 11.30 uur ! 
 
   15.00 uur Kindje Wiegen  

   Kerst is voor iedereen, ook voor de allerkleinsten!                              
                          Op eerste Kerstdag is er voor de jongste kinderen zoals  
   ieder jaar ‘Kindje Wiegen’ in de Sint Jansbasiliek te Laren 
   om 15.00 uur. Het geboorteverhaal van het Kindje Jezus  
   wordt verteld en er worden bekende kerstliedjes gezongen.  
   Na afloop van Kindje Wiegen is er gelegenheid om de Kerststal 
   van dichtbij te bekijken. Iedereen is van harte welkom: kinderen,
       ouders, grootouders, vriendjes en vriendinnetjes. 

 
26 december Tweede Kerstdag donderdag 26 december   
   10.00 uur Eucharistieviering  
 
26 december  Kerstconcert door de Sint Jans Schola en vocale en            
   instrumentale solisten alles onder leiding van dirigent           
      Hans Rikkert de Koe. Kerk open om 13.30 uur; aanvang  

   concert is 14.00 uur; de toegang is vrij. Na afloop is er een  
   deurcollecte. Het concert duurt tot plm. 15.15 uur.  
   Voor meer informatie www.sintjansschola.nl  
 

29 december Eucharistieviering om 10.00 uur  
   Hoogmis met medewerking van het Neva Ensemble uit Sint Petersburg. 

    
31 december Dinsdag 31 december Oudjaar  
   17.00 uur Eucharistie met samenzang                         

http://www.sintjansschola.nl/


     1 januari 2014 Woensdag 1 januari Nieuwjaar 
   11.30 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn  
    m.m.v. de Cantorij.  

  Let op: Aanvangstijd 11.30 uur !  
 

     5 januari           Kleuterwoorddienst – Feest van Driekoningen                                                                  
   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 
. 

      5 januari                   Viering Filipino-English Community Laren 

                           Voor informatie: Hans de Valk, hjdevalk@gmail.com,                                   

               06-51629709 Zondag 05 januari 12.00 uur dagkapel 

      7 januari                   Vesper met de Broederschap van Sint Jan                            

 Dinsdag 7 januari om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer) 

     12 januari                 Doop van de Heer. Om 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse                                       
 gezangen m.m.v. de Broederschap van Sint Jan.                                                                                                                                                            
   Na deze viering er is in de dagkapel een nieuwjaarsreceptie  
   voor alle parochianen.  
 

19 januari  Om 09.00 uur Hoogmis met Nederlandse gezangen 
 
   Om 11.00 uur Oecumenische viering 
   Op de eerste zondag (19 januari) van de Week van Gebed voor de  

   Eenheid van de christenen wordt om 11.00 uur in de Basiliek een                    
   dienst van de gezamenlijke kerken van de BEL-dorpen gehouden.  
   Bij deze viering gaan voor: pastoor J. Vriend en ds. J.G. de Bruijn,  
   predikant van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes.           
  Let op: gewijzigde aanvangstijden vieringen! 

 
26 januari  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, kleuterwoorddienst@mail.com  
 

26 januari Dinerclub          

Op zondag 26 januari 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 

Weet u dat…. 
 

- op zaterdag 8 maart 2014 de musicalgroep Kisi Kids naar onze basiliek komt met een 
voorstelling van de familiemusical ‘De Barmhartige vader’. Aanvang 14.30 uur. Gratis 
toegang. Doelgroep leeftijd 5- 11 jaar. Save the date! 

 
- dat op de website van de parochie een adventskalender staat: 

http://sintjanlaren.wordpress.com/2013/11/26/advent-2    
Het is een verhaal met 24 afleveringen van 1 december tot en met 25 december. Een 
mooie voorbereiding op het Kerstfeest! 

 

- dat de eerste communievoorbereiding 2014 voor de kinderen start op woensdag 15 
januari in de jongerenruimte naast de Sint Jansbasiliek 's middags van 13.00 tot 
14.30 uur. Het project bestaat uit 11 woensdagmiddagen. De ouderavonden zijn op 
de dinsdagavonden 14 januari, 11 februari en 11 maart 2014, om 20.00 uur in de 
koffiekamer (voorheen dagkapel). 
 

- dat TT Events in de Hoeve, Huizerweg 25 te Blaricum voor alle thuisblijvers en kunstliefhebbers,  
een prachtige Madonna Expositie van Nico Bierlaagh biedt in een serene unieke kerstsfeer.  
Een collectie die nog nooit eerder in deze samenstelling getoond is en daarom uniek.  
De doeken zijn van bestaande beelden of werken gemaakt en uitzonderlijk weergegeven.  
Toegang tot deze speciale expositie is gratis. Te bezichtigen 20 en 21 december van 17-19 
uur; maandag 23 dec. van 12-14 uur en 17-19 uur; dinsdag 24 dec. van 12-14 uur; op 2e 
kerstdag van 13-16 uur; op 27, 28 en 29 dec. , 2, 3 en 4 jan. van 12-14 uur en 17-19 uur. 
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