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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 
     
  
 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. 

6 mei  Kindercatechese                  
   Catechese voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de basisschool.  
   Dinsdagavond 6 mei van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte van    
   de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein 

 
6 mei  Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
   Dinsdag 6 mei om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer) 
 
11 mei  Engelstalige viering 
   De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels. 

      Voor informatie: "Filipino-English Community Laren" feclaren@gmail.com    
   Zondag 11 mei 12.30 uur dagkapel 

 
13 mei  Informatieavond Personele Unie 

Het parochiebestuur zal op deze avond een toelichting geven op 
de betekenis van de toekomstige Personele Unie van de besturen 
van de parochies van Laren, Blaricum en Huizen 

                                 Dinsdagavond 13 mei om 20.00 uur in de basiliek 
 
18 mei   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 
 

25 mei  Gezinsviering op zondag 25 mei om 11.30 uur 
   De werkgroep gezinsvieringen nodigt iedereen van harte uit  
   voor deze viering, in het bijzonder alle gezinnen met kinderen. 
                     
                    Let op: Er zijn op deze zondag vieringen om 10.00 en om 11.30 uur! 

29 mei  Hemelvaartsdag 
Hoogmis met Gregoriaanse gezangen 
Donderdag 29 mei om 10.00 uur  

    
Weet u dat…. 

- er op vrijdagavond 2 mei a.s. om 19.30 uur een herdenkingsconcert is in 
de basiliek. Het concert wordt georganiseerd door de Stichting Koormuziek 
Laren in samenwerking met Monuta de Jager Bussum en met medewerking 
van het Goylants Kamerkoor o.l.v. Bas Halsema. 
 

mailto:feclaren@gmail.com
mailto:feclaren@gmail.com


- dat in de maand mei - Mariamaand - een kwartier vóór de misvieringen op maandag- 
en vrijdagochtend, om 08.45 uur de rozenkrans wordt gebeden. U bent van harte 
uitgenodigd om hieraan mee te doen. Op woensdagavond om 18.45 uur is voor de 
viering van 19.00 uur het Allerheiligste uitgestald ter aanbidding. Soms valt een 
eucharistieviering uit als er die woensdag een uitvaart of huwelijksinzegening is. 
 

- dat de laatste oecumenische Vesper van dit seizoen wordt gehouden op zondag  
25 mei om 19.00 uur in de Johanneskerk aan de Naarderstraat. Voor meer informatie 
zie http://belkerken.blogspot.nl/  

                                                                                              
- dat het Sint Jansfeest dit jaar gevierd wordt in het weekend van 21/22 juni. 

       Zie http://www.belkerken.nl/sintjan/processie.html 
 

- dat u een digitale uitgave van de Klepel kunt ontvangen. U kunt zich aanmelden via 
klepel@belkerken.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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