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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd  

             
30 augustus Herdenking Marteldood Johannes de Doper 

Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof met medewerking  
van de Broederschap van Sint Jan 

   Zaterdag 30 augustus om 19.00 uur 
                      

Let op: de viering op zaterdag in de basiliek om 17.00 uur vervalt! 
 
2 september Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
   Dinsdag 2 september om 21.30 uur (ingang via deur dagkapel) 
 
14 september  Engelstalige viering 
   De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels. 

      Voor informatie: hjdevalk@gmail.com of 06 51629709     
   Zondag 14 september 12.30 uur in de basiliek 
. 
14 september  Dinerclub  

Op zondag 14 september 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  
 

17 september Kennismakingsavond Vormselvoorbereiding 
Woensdagavond 17 september 20.00 uur dagkapel 
 

Weet u dat…. 

- Tera Houting na zes jaar bijzondere en enthousiaste inzet voor de vormselvoorbereiding  
van onze jongeren het stokje  heeft overgedragen aan Astrid Kuyer. Astrid zal de coördinatie van  
het tweede jaar van de vormselvoorbereiding voor haar rekening nemen. Yvonne Telkamp blijft de  
coördinator van het eerste jaar voorbereiding. Heel veel dank Tera! Van harte welkom Astrid! 
Binnenkort ontvangen alle jongeren die deze maand naar de brugklas zijn gegaan een uitnodiging  
voor de kennismakingsavond voor het Vormsel. Deze wordt gehouden op woensdag 17 september  
om 20.00 uur in de dagkapel van onze basiliek. Mocht u geen brief ontvangen hebben, maar heeft u 
toch een kind dat in aanmerking komt voor deelname aan het vormsel, dan kunt u zich aanmelden  
bij sintjan@belkerken.nl  U bent ook zonder uitnodiging van harte welkom op deze avond! 
 

- dat Agnes van den Brink iemand zoekt om haar bij de 2 x per jaar terugkerende boekentafel te helpen. 
Bent u geïnteresseerd? Neem dan s.v.p. contact op met Agnes via immenhof@hotmail.com  
 

- dat u op http://belkerken.blogspot.nl een maandelijkse agenda wordt geplaatst met interessante  
door de kerken van Laren en Blaricum georganiseerde lezingen. U vindt hier ook informatie over  
de maandelijkse oecumenische Vesper die wordt gehouden op de laatste zondag van de maand. 
  

- dat het septembernummer van het bisdomblad Samen Kerk ook te lezen is op  
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/pdf/sk201409.pdf  

 
- dat ook de kerkvrijwilligers van harte welkom zijn op de door de gemeente Laren 

georganiseerde feestelijke avond voor alle vrijwilligers van de gemeente Laren. 
De avond - vrijdag 12 september a.s. begint om 20 uur, inloop vanaf 19.30 uur - wordt dit keer 
gehouden in het Singer. Het programma is te vinden op www.inmarktlaren.nl  
 

- dat ook de basiliek op Open Monumentendag zaterdag 12 september a.s. van 12 tot 16.30 uur is opengesteld. 

  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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