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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 
 

      
 1 maart   Tweede zondag van de Veertigdagentijd 

10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen 
 

3 maart  Kindercatechese 
   Catechese voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de basisschool.
   S.v.p. aanmelden via sintjan@belkerken.nl  
   Dinsdagavond 3 maart van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte van  

   de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein. 
 

3 maart  Vesper met de Broederschap van Sint Jan  
   Dinsdag 3 maart om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer). 
 
8 maart  Derde zondag van de Veertigdagentijd  

10.00 uur Hoogmis met medewerking van de Cantorij en de 
Broederschap van Sint Jan. Na de broederschapmis achter in de kerk 
koffie drinken, verzorgd door de broederschap. 

 
8 maart  Kleuterwoorddienst 

Tijdens de viering op zondag om 10.00 uur wordt een kleuterwoord- 
dienst gehouden. Voor informatie en aanmelding verzoeken wij u  
contact op te nemen met Linda Huijsmans, kleuterwoorddienst@mail.com 
Zondag 8 maart 10.00 uur 

8 maart   Engelstalige viering 
   De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels. 

      Voor informatie: hjdevalk@gmail.com of 06 51629709      
   Zondag 8 maart 12.30 uur in de basiliek     
 
15 maart  Vierde zondag van de Veertigdagentijd 
   10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn 
 
15 maart  Dinerclub  
   Op zondag 15 maart 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 

 
22 maart  Vijfde zondag van de Veertigdagentijd 
   10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij  

 
     24 maart  Ouderavond eerste communicanten 
   Dinsdagavond 24 maart om 20.00 uur in de koffiekamer/dagkapel 
 
     29 maart   Palmzondag 

10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen 
 
Tijdens deze viering wordt er een kinderwoorddienst (4-12 jaar) gehouden.  
Er worden dan Palmpasen stokken gemaakt die na de viering in een kleine  
processie naar bewoners van Johanneshove worden gebracht.  
 
15.00 uur Uitvoering van de Matthäus Passion door Cappella Amsterdam,  
met solisten en het Orkest van de Achttiende Eeuw.  
Voor meer informatie: www.larenklassiek.nl  
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Weet u dat…. 

- de door onze vormseljongeren georganiseerde spelletjesmiddag voor ouderen op 
zaterdag 7 februari jl. een groot succes was. Voor herhaling vatbaar! 
 

- dat u zich via www.ignatiaansbidden.org kunt aanmelden voor een digitale retraite tijdens  
de Veertigdagentijd. De paters jezuïeten bieden voor de veertigdagentijd deze digitale 
retraite ‘Eeuwig duurt zijn trouw’ aan. 
U kunt hiervoor uw e-mailadres doorgeven via genoemde website. Dan ontvangt u vanaf        
Aswoensdag (18 februari) dagelijks een mail met Bijbelse gebedsimpulsen, korte catecheses,               
citaten en gebedstips. 
 

- dat op vrijdagavond 6 maart a.s. om 19.00 uur in de Schoter, Wakkerendijk 66a, 
Eemnes de jaarlijkse Wereldsgebedsdag wordt gevierd. Thema: ‘Begrijp je mijn liefde?’ 
 

- dat in de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart a.s. in Amsterdam de Stille 
Omgang wordt gehouden. Meer informatie hierover vindt u in de Klepel. 
 

- dat op maandagavond 23 maart a.s. om 20.00 uur in het Brinkhuis een lezing wordt 
gegeven door Henk van Zonneveld over de Matthäus Passion  De inleiding is ook zeer 
interessant voor diegenen die op 29 maart a.s. de uitvoering van de Matthäuspassion 
bijwonen. De kosten zijn € 10,00 p.p. Inschrijven kan op het kantoor van de 
Volksuniversiteit of via 
http://www.volksuniversiteitlaren.nl/index.php/muziek/product/show/249-inleiding-
matthaeuspassion  
 

- dat Christian Klumm per 1 januari 2015 door Mgr. J. Punt, Bisschop van Haarlem- 

Amsterdam is benoemd tot penningmeester van het bestuur van onze parochie. Hij volgt 

daarmee penningmeester a.i. Jan Krapels op. Christian Klumm zal binnenkort namens 

onze parochie deel gaan uitmaken van het bestuur van de personele unie. Naar 

verwachting zal de parochie rond juni a.s. toetreden tot de personele unie die dan 

gevormd wordt door de parochies van Laren, Blaricum en Huizen. 

 

- dat de dames van het parochiesecretariaat en de beheerder van het Sint-Janskerkhof  

met een lunch afscheid hebben genomen van oud-bestuurslid Marc Vos. 

 

Zij hebben de samenwerking met Marc al die jaren zeer waardevol gevonden. Marc was 

een bevlogen bestuurder die met veel humor, betrokkenheid en enthousiasme zijn taak 

als bestuurslid en vicevoorzitter van de parochie op zich heeft genomen. 

 

Overleg op de pastorie ging nooit onopgemerkt voorbij. Altijd had hij ook tijd voor een 

praatje. Zijn gestuntel met het koffiezetapparaat was ook elke keer een grappig moment. 

Technische handelingen waren duidelijk niet zijn sterkste kant. Maar het overleg werd 

daarna wel op een gedreven manier gevoerd. Dat was wel zijn sterke kant! 

 

Overleg over het kerkhofbeheer ging voortvarend en ook daar werd ruim de tijd voor 

genomen. Samen met de oud-penningmeester en de beheerder ging hij op zoek naar 

manieren om het Sint-Janskerkhof er zo netjes mogelijk bij te laten liggen.  

 

Zijn tocht naar Santiago de Compostella werd op de voet gevolgd en de gepassioneerde 

verhalen achteraf waren een genot om naar te luisteren. 

 

Sedert zijn vertrek is het een stuk stiller geworden op de pastorie. Zijn aanwezigheid wordt 

gemist.  

 

Zij wensen Marc veel goeds voor de nabije toekomst en nog veel mooie jaren woongenot 

in Laren. 

  
 
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 

    Marc ten voeten uit… 
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