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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd  

             
1 november  Allerheiligen (feestdag ter herdenking van de heiligen) 

   Zondag 1 november om 10.00 uur Hoogmis volgens de Slavisch- 
Byzantijnse ritus met m.m.v. het Utrechts Byzantijns Koor  
 

        Herfstconcert van de Sint Jans Schola  
Zondag 1 november, aanvang 15.00 uur. Kerk open om 14.30 uur  
Toegang gratis, deurcollecte na afloop.  
Dit jaar valt Allerheiligen op zondag 1 november; daags erna is het 
Allerzielen, de rouw- en boetedag, waarbij de overledenen worden 
herdacht. Reden voor de Sint Jans Schola om op zondag een 
Herfstconcert te organiseren. U wordt van harte uitgenodigd om het 
Herfstconcert met het thema “Rond Allerheiligen en Allerzielen” te 
komen beluisteren. U hoort tijdens dit concert o.a. delen uit een mis 
van Vierne (voor koor en twee orgels) en delen uit het Requiem van 
Duruflé. 
 

2 november  Allerzielen  
Maandag 2 november om 19.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen 

 
Allerzielen op het Sintjanskerkhof 
Elk jaar herdenken we onze overledenen in de viering van Allerzielen  
in de Kerk. Dit jaar willen we ook stilstaan bij de overleden families op  
het Sintjanskerkhof. Daarom zullen de hoofdpaden van het kerkhof, op  
de avond van Allerzielen,sfeervol worden verlicht met fakkels en  
lantaarns.  
We willen ook een oproep doen aan u, als parochiaan, om zelf ook  
bij de familiegraven een kaarsje aan te steken, zodat overal lichtjes  
zullen branden. 

 
3 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 3 november van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte van 

   de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein. 
 

     3 november  Voorlichtingsavond eerste communievoorbereiding 2016 
   Op dinsdag 3 november is er een informatieavond over de eerste    

   communie in 2016. De feestelijke viering zal zijn op 10 april 2016. 
   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 bent van harte welkom op  

   3 november a.s. om 20 uur  
 
3 november  Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
   Dinsdag 3 november om 21.30 uur (ingang via deur dagkapel) 
 
8 november   Broederschapsmis zondag 8 november om 10.00 uur   

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

   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     
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8 november  Knutselmiddag lampionnen maken  

   Op zondagmiddag 8 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 15.30 uur.  

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

   Zondag 8 november 15.00 uur 
    

11 november  Optocht Sint Maarten                                                                      
   Op woensdag 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   
 

      15 november Gezinsviering om 11.30 uur, thema: bidden  
   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! 

 
15 november  Dinerclub                                                                                                

   Op zondag 15 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 
 
29 november  Eerste zondag van de advent  
   Kleuterwoorddienst 

Tijdens de viering op zondag 29 november 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). 
 

    
  

Weet u dat…. 

- er zich in de parochies van Laren, Blaricum en Huizen meer dan 50 jongeren hebben  
aangemeld voor het Vormsel. Uw kind kan hierbij nog aansluiten! Het is voor jongeren  
vanaf 12 tot 17 jaar. Het project duurt één schooljaar en is heel gevarieerd. 

  Aanmelden kan via Maurice Lagemaat:  mauricelagemaat@gmail.com  
  

- dat onze parochie ook te vinden is op Facebook https://www.facebook.com/sintjan.laren  
  Op dit moment heeft de parochie 179 vrienden. Wij nodigen u van harte uit om -  als u 
  dat nog niet bent - ook vriend van de parochie te worden!  
  (U heeft hiervoor wel een Facebook- account nodig.) 

 
- 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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