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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 

      
  
 6 april  Vieringen om 10.00 uur (Hoogmis)  
    Tijdens deze viering wordt er een kleuterwoorddienst gehouden. 
    

 
 

 6 april  11.30 uur: Eerste heilige communie 2014 

   Op zondag 6 april zullen 29 kinderen hun eerste heilige communie  
   doen in onze basiliek. U bent van harte welkom bij deze feestelijke  
   communieviering.                                                                       

 
 13 april  Palmzondag 
    Hoogmis om 09.30 uur. Let op: gewijzigde tijd! 
 
    Tijdens deze viering wordt er een kinderwoorddienst gehouden. 

   We gaan dan palmpasenstokken maken die later in de viering  

   meegenomen worden bij de uittocht. 
    Alle kinderen van de lagere schoolleeftijd zijn van harte welkom. 

   Vanwege de kinder-Mattheus is er geen Palmpaasoptocht naar  
   Johanneshove dit jaar. 

   
   13 april  Kinder-Mattheus 
    Om 13.00 uur (tot circa 14 uur) wordt in de basiliek de kinder-Mattheus 

   uitgevoerd. Voor meer informatie zie http://www.larenklassiek.nl  
 
    Matthäus Passion  
    Om 15.00 uur uitvoering van de Matthäus Passion in de basiliek  
    Voor meer informatie zie http://www.larenklassiek.nl 
 

17 april  Witte Donderdag 
                                       Om 19.30 uur eucharistieviering, Nederlands gezongen Eucharistie met 
                                       medewerking van de Cantorij van Sint Jan en de Broederschap van Sint Jan 
 
    Avond van het Lijden: tussen 21 uur en 22.30 uur is de kerk  
    opengesteld voor de stille wake.  

 
18 april  Goede Vrijdag 
   15.00 uur Het bidden van de Kruisweg 
   19.30 uur Passieverhaal en Kruisverering    

http://www.larenklassiek.nl/
http://www.larenklassiek.nl/


19 april  Paaszaterdag 
   Om 21.00 uur Paaswake  
    
   Paasboekentafel in het weekend van 19 en 20 april  
   Op zaterdag 19 april na de Paaswake van 21.00 uur en op  

   Paaszondag  na de viering van 10.00 uur. Zoals ieder jaar, hebben 
   we ook dit jaar weer een Paasboeken- en cadeautafel achter in de 
   kerk, in de “kasthoek”. Naast de vele lees-, prenten- en   
   Bijbelboeken, cd’s, dvd’s , zijn er mooie kleur- en knutselplaten voor 
   de Paastijd. Maar ook vele kleine geschenken, zoals rozenkransen, 
   een mooie kaars, beschermengelen, te veel om op te noemen. 

    
20 april  Paaszondag Verrijzenis van de Heer 

   Eucharistieviering om 10.00 uur  
   met medewerking van de Broederschap van Sint Jan 

    
        Tijdens deze viering wordt er een kleuterwoorddienst gehouden.  
   Na afloop van de viering, mogen de kinderen paaseieren zoeken in de 
   tuin van de pastorie. 
   Voor informatie en aanmelding gelieve u contact  
   op te nemen met Linda Huijsmans, tel. 035 5415839.  

    
21 april  Tweede Paasdag Eucharistieviering om 10.00 uur 
 
21 april  Paasconcert 

    Op Tweede Paasdag verzorgt de Sint Jans Schola het traditionele 
    Paasconcert met medewerking van Wybe Kooijmans (orgel), 

    en van het koperkwartet OTTONI. Aanvang 15.30 uur.  
    De kerk is open vanaf 15.00 uur. Toegang vrij, collecte na afloop. 
 
 26 april     Let op: De eucharistieviering op zaterdag om 17.00 uur vervalt! 
 

27 april  Hoogmis om 10.00 uur 
   
   Engelstalige viering om 12.30 uur 
   De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels. 

       Voor informatie: "Filipino-English Community Laren" <feclaren@gmail.com>  

    Zondag 27 april 12.30 uur dagkapel 
 

27 april Dinerclub          

Op zondag 27 april is er voor oudere alleenstaanden (65+) uit 

onze parochie dinerclub in de koffiekamer van de basiliek.       

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

Weet u dat…. 

- de eerstejaars groep vormelingen zaterdag 12 april de BAVOdag gaat bezoeken!  
 

- dat de Vormelingen van onze kerk weer mee mogen doen met de speciale viering in 
de Bavokerk in Haarlem op woensdag 16 april voor Witte Donderdag wanneer het 

heilig Olie wordt opgehaald? Deze olie zullen zij tijdens de Paaswake aanbieden. 

 
- dat op dinsdag 8 april a.s. Huub Oosterhuis te gast is op een open avond in de 

Ontmoetingskerk aan de Kerklaan bij de Protestantse Gemeente Laren- Eemnes.     
U bent daar van harte welkom. Voor meer informatie zie http://belkerken.blogspot.nl 
 
 
SAVE THE DATE Vooraankondiging: Op dinsdagavond 13 mei a.s. wordt in de 
basiliek een informatiebijeenkomst gehouden over de voorgenomen Personele Unie 
van de parochies Laren, Blaricum en Huizen. Wij houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen op http://sintjanlaren.wordpress.com/personele-unie  

 
 
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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