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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd  

             
6 oktober  Kindercatechese 

Catechese voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de 
basisschool.    

   Dinsdagavond 6 oktober van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte  
van de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein. 

 
6 oktober  Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
   Dinsdag 6 oktober september om 21.30 uur (ingang via deur dagkapel) 
 
9 oktober              Kennismakingsavond van de nieuwe vormelingen  

De kennismakingsavond is verplaatst naar vrijdag 9 oktober a.s. om  
19:30 uur in de koffiekamer in de pastorie. Er zijn al diverse jongeren 
aangemeld! Mocht u geen uitnodiging ontvangen hebben en wil uw zoon of 
dochter toch graag deelnemen aan ons geheel vernieuwde project, dan bent u 
van harte welkom! Het beloofd een heel gevarieerd jaar te worden met diverse 
uitstapjes onder begeleiding van onze jongerenwerker Maurice Lagemaat. 

 
11 oktober   Broederschapsmis zondag 11 oktober om 10.00 uur   

Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn m.m.v. de 
Broederschap van Sint Jan. Na de broederschapmis achter in de 
kerk koffie drinken, verzorgd door de broederschap 
 

   Kleuterwoorddienst 
Tijdens de viering op zondag 11 oktober om 10.00 uur wordt een 
kleuterwoorddienst gehouden.  
Aanmelden voor de KWD is voor de leden van de werkgroep heel belangrijk. 
Wij bereiden alle kleuterwoorddiensten met zorg voor en houden daarbij 
rekening met het aantal kinderen dat is aangemeld. Aanmelden kan op 
kleuterwoorddienst@mail.com onder vermelding van de naam en leeftijd 
van uw kind(eren). 
 

   Engelstalige viering om 12.30 uur 
   De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels. 

      Voor informatie: hjdevalk@gmail.com of 06 51629709     
    

     12 oktober   ‘Is God de Christelijke God?’ Lezing door dr. ir. Emanuel Rutten 
In de lezing zal dr. Rutten betogen dat er goede rationele argumenten zijn  
Voor de opvatting dat God in feite de God is waarvan het christendom getuigt. 
De bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 12 oktober van 20.00 - 22.00 uur  
in het Brinkhuis in Laren  
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 
I.v.m. beperkte capaciteit graag uw aanmelding vóór 5 oktober a.s. naar 
evenementen@sintjanlaren.nl   

 
18 oktober   Dinerclub  

Op zondag 18 oktober 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  

  
Weet u dat…. 

- de kerken van Blaricum, Eemnes en Laren een gezamenlijke Verklaring over de  

opvang van vluchtelingen hebben uitgegeven, gericht aan de Colleges van B & W  

van Blaricum, Eemnes en Laren. De tekst van de Verklaring kunt u vinden op 

https://sintjanlaren.wordpress.com/activiteiten-in-regio  

Maurice Lagemaat 

     Emanuel Rutten 
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- dat de groep van 104 vluchtelingen die maandag 28 september jl. voor noodopvang 

 in de Larense Klaas Bouthal zijn ondergebracht a.s. zaterdag 3 oktober worden  

overgebracht naar de noodopvanglocatie in Kortenhoef. De oproep die u eerder  

deze week ontving  voor inbreng van goederen en inzet van vrijwilligers heeft tot  

een goed resultaat geleid. Dank daarvoor! 

- dat op http://belkerken.blogspot.nl een maandelijkse agenda wordt geplaatst  
met door de kerken van Laren en Blaricum georganiseerde lezingen.  
U vindt hier ondermeer de aankondiging van en de toelichting op het thema van de 
maandelijkse Oecumenische Vesper op zondag 25 oktober a.s. om 19 uur in  
de Johanneskerk aan de Naarderstraat. 
 
Ook vindt u er informatie over de lezing die prof.dr. Marcel Poorthuis a.s.  
dinsdagavond 6 oktober komt houden in de Johanneskerk aan de Naarderstraat.  
De lezing begint om 19.30 uur (duurt tot 21.30 uur) en heeft als titel  
ALLAH / GOD? De komst van de islam in Nederland. 
Wellicht een goede voorbereiding op de lezing die Emanuel Rutten op  
12 oktober a.s. in het Brinkhuis komt geven! 
 

- dat in de maand oktober, Mariamaand, een kwartier vóór elke misviering op  
maandag- en vrijdagochtend de rozenkrans wordt gebeden om 08.45 uur.  
U bent van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen. Soms valt een 

eucharistieviering uit als er die dag een uitvaart is. Dit wordt in het weekend 

bekendgemaakt. 

- dat de basiliek in de zomermaanden vanaf eind juni tot half september op de  
zaterdagen tussen 12.00 en 16.00 uur is open geweest voor bezichtigingen en stille 
aanbidding. 
Dat we in deze periode 704 bezoekers mochten noteren. Ondanks dat de kerk op de  
stormachtige zaterdag van 25 juli gesloten bleef. 
De groep kerkwachters bestaat uit 25 vrijwilligers. De kerkwachters zijn altijd met twee  
personen in de kerk aanwezig, en zitten hier naar keuze twee of vier uur. Lijkt het u  
ook wat om kerkwachter te zijn? Meldt u dan bij Frans Bierlaagh (coördinator). U heeft  
dan meestal een boeiende dag!   
 

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

 
 
 
  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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