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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd  
 
 
31 januari  Gezinsviering, thema: het jaar van Barmhartigheid  

   De werkgroep gezinsvieringen nodigt iedereen van harte uit voor  
deze viering. De gezinsviering begint om 11.30 uur.  

 
     2 februari   Opdracht van de Heer 

Feest van Maria Lichtmis 19.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij  
Opdracht van de Heer in de tempel - zie voor informatie over dit feest: 
http://www.heiligen.net/heiligen/02/02/02-02-0001-jezus.php 
Dinsdag 2 februari 19 uur 

 
Na afloop van de eucharistieviering is er gelegenheid om de  

 Blasiuszegen te ontvangen.  
 
2 februari  Kindercatechese 
   Catechese voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de basisschool.

   Aanmelden kan via info@sintjanlaren.nl  
   Dinsdagavond 2 februari van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte van  

   de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein. 
 

      9 februari  Ouderavond eerste communicanten 
   Dinsdagavond 9 februari om 20.00 uur in de koffiekamer/dagkapel 

 
10 februari  Aswoensdag  

Woensdag 10 februari 19.30 uur Eucharistie m.m.v. de Cantorij. 
Tijdens de viering is er de mogelijkheid  het askruisje te ontvangen. 

 
14  februari  Zondag 14 februari 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. 

 
   Tijdens deze viering stellen de kinderen die op 10 april a.s. hun  
   eerste communie gaan doen zich voor aan de parochie. 
 
   Kleuterwoorddienst 

Tijdens de viering op zondag om 10.00 uur wordt een kleuterwoord- 
dienst gehouden. Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen  
met Linda Huijsmans, kleuterwoorddienst@mail.com 
Zondag 14 februari 10.00 uur 

14 februari   Engelstalige viering 
   De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels. 

      Voor informatie: hjdevalk@gmail.com of 06 51629709      
   Zondag 14 februari 12.30 uur in de basiliek 
  
14 februari  Dinerclub  
   Op zondag 14 februari 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 
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Weet u dat… 

- dat op zondag 3 januari jl. Hans Rikkert de Koe afscheid heeft genomen als dirigent van ons  

Sint Jan- Goede Herderkoor en het stokje heeft overgedragen aan Bas Groenewoud. 

 

Op zijn Facebookpagina https://www.facebook.com/hans.rikkertdekoe  

schrijft Hans hierover: 

 

‘Na meer dan 55 jaar werkzaam geweest te zijn als  

(kerk)musicus in verschillende kerken is de tijd aangebroken dat 

 ik het rustiger aan ga doen. Ik ben o.a. werkzaam geweest bij  

de Bernardus te Utrecht, COV Driebergen,de Vereniging  

Latijnse Liturgie  in Utrecht, het Willibrordkoor Hilversum, en nu, 

na 11 fantastische jaren als dirigent/organist bij het parochiële  

Latijnse zangkoor (Sint Jan - Goede Herder) in de  

Sint Jansbasiliek te Laren,geef ik morgen - zondag 3 januari –  

het spreekwoordelijke (dirigeer)stokje door aan dirigent/organist  

Bas Groenewoud. 

Bas, ik wens je veel succes.  

En voor de koorzangers: veel zangplezier!’ 

       Hans, heel veel dank voor je geweldige inzet in onze parochie!  
  
- dat u deze en andere berichten ook kunt vinden bij  

Nieuws en Mededelingen op onze parochiële website  
http://www.belkerken.nl/sintjan/mededelingen.html  

 
- dat op http://belkerken.blogspot.nl een maandelijkse agenda wordt geplaatst met 

interessante door de kerken van Laren en Blaricum georganiseerde lezingen.  
U vindt hier ook informatie over de oecumenische Vespers die in de komende veertigdagentijd  
op de zondagmiddagen om 17 uur (tot 17.30 uur) worden gehouden in de kerken van Laren en 
Blaricum.  
 

- dat u, als u dat wilt, 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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