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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd  
                                                                                                                                
 
1 juni                        Vieringen in de basiliek op zaterdag 31 mei om 17.00 uur en op 

zondag 1 juni om 10.00 uur  
 
   Viering van de gezamenlijke kerken in de BEL-dorpen 
   Drie keer per jaar wordt er door de gezamenlijke kerken in onze  

   BEL-dorpen een oecumenische viering georganiseerd. In januari in  
   onze basiliek, rond Pinksteren in Blaricum en in de Vredesweek in  
   Eemnes. De viering in Blaricum wordt dit jaar gehouden op zondag  
   1 juni om 11.00 uur in de H. Vituskerk in Blaricum. 

 
1 juni  Dinerclub   

Op zondag 1 juni is er voor oudere alleenstaanden (65+) uit onze 
parochie dinerclub in de koffiekamer van de pastorie.  
Opgave: tel. 035 5389706 Wil de Bruijn 

 
3 juni  Vespers met de Broederschap van Sint Jan  

 Dinsdag 3 juni om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer). 

   Hoogfeest van Pinksteren 
 
7 juni  Zaterdag 7 juni 17.00 uur Eucharistie met samenzang 
 
8 juni  Zondag 8 juni 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig  
   gezongen Latijn (m.m.v. de Broederschap van Sint Jan) 
 

Jubileum 
Op zondag 8 juni is het 12,5 jaar geleden dat diaken Veldhuis 
tot diaken is gewijd. Met hem en zijn gezin willen wij dit dankbaar 
gedenken op deze pinkstermorgen in de Hoogmis, en tijdens de 
receptie in de koffiekamer, in aansluiting op de viering 

 
Kleuterwoorddienst 
Tijdens de viering om 10.00 uur wordt de laatste kleuterwoord- 
dienst van dit schooljaar gehouden tijdens de mis van 10.00 uur. 
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met  
Linda Huijsmans, kleuterwoorddienst@mail.com  

 
Engelstalige viering 

   De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels. 
      Voor informatie: hjdevalk@gmail.com, 06 51629709      

   Zondag 8 juni 12.30 uur dagkapel 
 

     9 juni   Maandag 9 juni tweede Pinksterdag 10.00 uur Eucharistie 
 

     15 juni                      Korenfestival 2014 in de Sint Jansbasiliek 
   Op zondag 15 juni wordt er voor de vierde keer een Korenfestival  
   gehouden in Laren met vijf enthousiaste koren. 
   Om 11 uur is er in de Sint Jansbasiliek een feestelijk gezongen  

   Heilige Mis en daarna om 14.30 uur vinden er optredens plaats van de  
   verschillende koren. Meer informatie op www.zingeninlaren.nl  
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   Sint Jansfeest 2014 
 
18 juni   Vespers met medewerking van de Utrechtse Vrouwen Schola 
           http://utrechtsevrouwenschola.dyndns.org/index.htm   
   Woensdag 18 juni om 19.00 uur 
 
21 juni  Sint Jansfeest Openingslof  
   Zaterdag 21 juni om 19.00 uur. De basiliek blijft open tot 21 uur. 
 
22 juni  Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof om 07.00 uur 
   Hoogmis in de basiliek om 09.00 uur 
   Vertrek van de processie vanaf het kerkplein om 11.00 uur  
   Hoogmis op het Sint Janskerkhof om 12.00 uur 
   Vertrek van de sacramentsprocessie vanaf het kerkhof 
   om 13.00 uur 
   Sluitingslof in de basiliek om 17.30 uur 
 
   Zie ook: http://www.belkerken.nl/sintjan/processie_2014.html 
 
29 juni  Dinerclub  Op zondag 29 juni is er voor oudere alleenstaanden 

   (65+) uit onze parochie weer dinerclub in de koffiekamer van de 
   pastorie. Opgave: tel. 035 5389706 Wil de Bruijn 

    
 
 
 
Weet u dat …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Hans van Goozen ook dit jaar weer heel mooie foto’s heeft gemaakt bij de eerste 
communie van 29 kinderen op 6 april jl. in onze basiliek. Op 
http://www.belkerken.nl/sintjan/mededelingen.html vindt u onder Foto’s enkele foto’s 
van deze feestelijke gebeurtenis. 
 

- dat er op zaterdag 7 juni a.s. om 15.00 uur in het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter 
Nood in Heiloo tijdens een diocesane vormselviering zes jongeren uit Laren gevormd 
worden samen met jongeren uit het Bisdom Haarlem-Amsterdam. 
Bij deze viering zijn geïnteresseerde parochianen van harte welkom! 
 

- dat u informatie over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de personele unie kunt 
vinden op http://sintjanlaren.wordpress.com/personele-unie 
 

- dat meisjes en jongens die willen, kunnen meelopen als bruidje, jonker of als  
kwastendrager bij één van de parochievaandels. Als uw dochter zelf geen wit jurkje 
heeft, kunt u er een lenen bij Conny de Wit, Laarderweg 132, Eemnes. Haar 
telefoonnummer is: 06 12944849. Wij verwachten de bruidjes, jonkers en 
kwastendragers op Sint Jan, zondag 22 juni om 10.30 uur op het kerkplein. De 
bruidjes ontvangen op het kerkplein een boeketje bloemen. Een bijdrage hiervoor is 
van harte welkom. Voor vragen/aanmeldingen: stjansbruidjes@gmail.com  
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- dat ook alle kinderen van de kleuterwoorddienst van harte worden uitgenodigd als 
bruidje of jonker deel te nemen aan de processie. Tijdens de H. Mis op het kerkhof 
wordt er voor de kinderen in de aula van de school een kinderprogramma 
georganiseerd. De kinderen krijgen hier ook iets te eten en te drinken en kunnen 
even uitrusten. Na afloop van de processie loopt de stoet de kerk in. Daar krijgen ze 
een kleine verrassing. Aanmelden hiervoor kan via kleuterwoorddienst@mail.com 
 

- dat de jongeren uit onze parochie op zondag 22 juni a.s. op de feestdag van Sint 
Jan van harte welkom zijn bij het jongerenprogramma WALK, PRAY, ENJOY! Het 
programma voor jongeren start om 10.00 uur met een voorprogramma in het 
Brinkhuis en zal worden afgesloten met een Cooling Down Party in de achtertuin van 
de pastorie. Schrijf je vandaag nog in via: www.sintjansprocessie.nl/jongeren .  
En... volg de jongeren ook op Twitter/ Facebook voor het laatste nieuws! 

   
- dat er van woensdag 9 t/m zaterdag 12 juli a.s. in de mooie omgeving van Heiloo een 

spetterend tienerkamp met het thema ReLoad wordt gehouden! 
Een tijd vol sport en spel, boogschieten, de natuur in, een bonte avond en nog veel meer.  
Voor jongeren van 12 - 15 jaar. Voor meer informatie: 
http://jongekerk.nl/agenda/tienerkamp  

 
   
 
   
 
  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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