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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 
 
 
5 mei  Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
   Dinsdag 5 mei om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer) 
 
10 mei  10.00 uur Hoogmis m.m.v. Het Klein Byzantijns Koor 

en de Broederschap van Sint Jan 
 Na de broederschapmis wordt u door de broederschap uitgenodigd  

achter in de kerk koffie te drinken.   
 

12.30 uur Engelstalige viering 
   De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels. 
       Voor informatie: hjdevalk@gmail.com of 06 51629709      

   Zondag 10 mei 12.30 uur in de basiliek   
 
14 mei  Hemelvaartsdag 

10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen 
Donderdag 14 mei om 10.00 uur  

 
17 mei   10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
 

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 
 
     17 mei  11.00 uur in de Vituskerk in Blaricum 

   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.  

 
17 mei  Dinerclub  
   Op zondag 17 mei 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 

 
Hoogfeest van Pinksteren 

 
23 mei  Zaterdag 23 mei 17.00 uur Eucharistie met samenzang 
 
24 mei  Zondag 24 mei 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig  
   gezongen Latijn (m.m.v. de Broederschap van Sint Jan) 
    
25 mei  Maandag 25 mei 10.00 uur Eucharistie 
 
 
31 mei  10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
 

11.30 uur Gezinsviering  
   De werkgroep gezinsvieringen nodigt iedereen van harte uit  
   voor deze viering, in het bijzonder alle gezinnen met kinderen. 
                     
                     

 
 



 
 

Weet u dat…. 

- er op vrijdagavond 1 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 de Roden Girl Choristers o.l.v. Sonja de Vries, sopraan Jeannette van 
Schaik en organist Sietze de Vries. 
 

- dat parochies van Laren, Blaricum en Huizen na uitgebreid overleg hebben besloten 
dat zij met ingang van 1 juni a.s. willen komen tot één bestuur voor de drie parochies: 
een personele unie. In mei vindt hierover een gesprek plaats met het Bisdom.  
Zie voor meer informatie: https://sintjanlaren.wordpress.com/personele-unie 
 

- dat op de zaterdag voor Pinksteren, 23 mei a.s. om 15.00 uur onze jongeren het 
Vormsel zullen ontvangen in de grote kapel van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw 
ter Nood in Heiloo. 
Bij deze viering zijn geïnteresseerde parochianen van harte welkom! 
 

- dat jongeren die in september naar de basisschool gaan, half mei een uitnodiging krijgen 
om als voorbereiding op het vormsel mee te gaan naar de Bavodag op zaterdag 13 juni 
a.s. onder begeleiding van onze jongerenwerker Maurice Lagemaat. 
Mochten jongeren half mei abusievelijk nog geen uitnodiging hebben ontvangen, dan 
kunnen ze dat doorgeven bij het parochiesecretariaat (info@sintjanlaren.nl). 
 

- dat de laatste oecumenische Vesper van dit seizoen wordt gehouden op zondag  
31 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 20/21 juni. 

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

  klepel@belkerken.nl  
 
 
  
  
 

Oproep: Vrijwilliger gezocht 
Een bewoner van het Rosa Spierhuis zoekt iemand die 
hem (met de rolstoel) af en toe op zondagmorgen naar 
de viering in de Sint-Jansbasiliek wil brengen. 

  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het 
Rosa Spierhuis, 035-538679 en vragen naar  
mw. Annemieke Zwart, coördinator van de vrijwilligers. 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 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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