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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 
                                                                                                                                  

             
1 november  Allerheiligen (feestdag ter herdenking van de heiligen) 

   Zaterdag 1 november om 17.00 uur Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij 
 
     2 november  Allerzielen (rouw- en boetedag, waarbij de overledenen worden herdacht) 

Zondag 2 november om 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen 
 
Herfstconcert van de Sint Jans Schola  
Zondag 2 november, aanvang 15.00 uur. Kerk open om 14.30 uur  
Toegang gratis, deurcollecte na afloop.  
Dit jaar valt Allerzielen op zondag 2 november. Reden voor de Sint Jans 
Schola om op deze zondag van Allerzielen een Herfstconcert te 
organiseren. Het biedt de mogelijkheid om U ander repertoire aan te 
bieden dan dat wat tijdens het Kerst- en Paasconcert gebruikelijk is. U 
wordt van harte uitgenodigd om het Herfstconcert met het thema “Rond 
Allerheiligen en Allerzielen” te komen beluisteren. Uitgevoerd worden 
ondermeer delen uit de Gregoriaanse traditie en uit Requiemmissen van 
Duruflé en Perosi. Medewerking aan dit concert wordt verleend door 20 
koorzangers en organist Wybe Kooijmans. De leiding is in handen van 
dirigent Hans Rikkert de Koe.  

 
4 november  Kindercatechese 
   Catechese voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de basisschool.
   S.v.p. aanmelden via sintjan@belkerken.nl  
   Dinsdagavond 4 november van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte van 

   de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein. 
 

    4 november  Voorlichtingsavond eerste communievoorbereiding 2015 
   Op dinsdag 4 november is er een informatieavond over de eerste     

   communie in 2015. De feestelijke viering zal zijn op 12 april 2015. 
   De voorbereidingsmiddagen zullen beginnen in januari       

   2014. Alle ouders van de kinderen uit groep 4 die bij de parochie  
   staan ingeschreven, ontvangen van ons een uitnodiging voor deze 

   informatieavond. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en wilt u meer 
   weten over onze voorbereiding? U ben van harte welkom op  

   4 november a.s. om 20 uur in de koffiekamer van de kerk. 
 
4 november  Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
   Dinsdag 4 november om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer) 
 
9 november Zondag 9 november 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse 

gezangen m.m.v. de Broederschap van Sint Jan 
 

Gezinsviering om 11.30 uur, thema: Sint Willibrord  
   De werkgroep gezinsvieringen nodigt iedereen van harte uit voor deze  
    viering.  

     
                    Let op: Er zijn op deze zondag vieringen om 10.00 uur en om 11.30 uur! 
 

     9 november  Knutselmiddag lampionnen maken  
   Op zondagmiddag 9 november mogen kinderen een lampion komen  
   knutselen in de jongerenruimte van de Sint Jansbasiliek (ingang op het  
   kerkplein, links van de Basiliek). De middag begint om 15.00 uur.  

Voor papier, lichtjes en drinken wordt gezorgd. De kosten zijn  
€ 5, - per kind. Aanmelden via: huijsmanslinda@gmail.com   

   Zondag 9 november 15.00 uur 

mailto:sintjan@belkerken.nl
mailto:huijsmanslinda@gmail.com


    
11 november  Optocht Sint Maarten                                                                       
   Op dinsdag 11 november om 17.00 uur zijn de kinderen welkom in  
   de jongerenruimte van de Sint Jansbasiliek. Zij mogen dan met hun  
   lampions meelopen in de Sint Maartenoptocht vanaf het kerkplein. 
                                 Aanmelden kan via huijsmanslinda@gmail.com   
  
16 november Engelstalige viering 
   De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels. 

      Voor informatie: hjdevalk@gmail.com of 06 51629709      
   Zondag 16 november 12.30 uur in de basiliek 
 
16 november Dinerclub                                                                                                 
   Op zondag 16 november 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 

 
22 en 23 nov. Advents-boekentafel 
   Tijdens dit weekend wordt - voor en na de vieringen zaterdagmiddag  

om 17 uur en zondagochtend om 10 uur - een Advents-boekentafel  
gehouden met adventskalenders, bijbels, cadeautjes en meer!  
U bent van harte uitgenodigd de boekentafel te komen bekijken! 

 
24 november Is God goed? Lezing door dr. ir. Emanuel Rutten 

Het kwaad dat mensen elkaar aandoen, het vele lijden in deze wereld,  
overvalt en ontmoedigt ons. Hoe kunnen we dit verenigen met een  
geloof in een goede God? Op verzoek van onze parochie is dr. ir.  
Emanuel Rutten, filosoof aan de Vrije Universiteit in Amsterdam  
uitgenodigd om in te gaan op de vraag of - gegeven het  
immense lijden in de wereld - redelijkerwijs kan worden aangenomen  
dat God goed is. De bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 24 
november van 20.00-22.00 uur in het Brinkhuis (Laren).  
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 
I.v.m. beperkte capaciteit graag uw aanmelding vóór 15 november  
a.s. naar evenementen@sintjanlaren.nl    

 
29 en 30 nov. Kerst-boekentafel 
   Tijdens dit weekend wordt - voor en na de vieringen zaterdagmiddag  

om 17 uur en zondagochtend om 10 uur - een speciale  
Kerst-boekentafel gehouden met interessante leuke nieuwe boeken,  
bijbels, cadeautjes en nog veel meer!  
U bent van harte uitgenodigd de boekentafel te komen bekijken! 

 
30 november  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 (zie boven). 

   Zondag 30 november 10.00 uur 
   

 
Weet u dat…. 

- informatie over de recente ontwikkelingen met betrekking tot de voorgenomen 
personele unie te vinden zij op het onderdeel Nieuws van de website van de 
parochie http://www.belkerken.nl/sintjan  (bij menu-onderdeel Personele unie) 
 
of direct te bereiken via de volgende link 
https://sintjanlaren.files.wordpress.com/2014/03/mededeling-m-b-t-de-pu-na-de-
zondagsviering-op-12-oktober-2014.pdf  
 
 

  
   
 
 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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