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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 
 

      
1 maart Vesper met de Broederschap van Sint Jan  
   Dinsdag 1 maart om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer). 
 
3 maart  Thema-avond over Barmhartigheid: ‘de Naam van God is genade’ 

Sprekers zijn pastoor Jan Vriend en ds. Jan Rinzema. De bezieling zal ook 
muzikaal worden gegeven. De Nederlands Japanse pianiste Nobuko 
Takahashi treedt op tijdens deze avond. Het thema ‘barmhartigheid’ heeft 
zij een rol laten spelen bij de keuze van haar muziek. Zij zal pianowerken 
van Elgar, Mozart, Satie, Dvorak en Debussy ten gehore brengen.  
Plaats, datum en tijd: het Brinkhuis, donderdag 3 maart om 20.00 uur. 
Toegang vrij. 

 
6 maart  Vierde zondag van de Veertigdagentijd  
    
   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 6 maart 10.00 uur 

6 maart   12.30 uur Engelstalige viering 
    
8 maart  Kindercatechese 
   Catechese voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de basisschool.
   S.v.p. aanmelden via info@sintjanlaren.nl  
   Dinsdagavond 8 maart van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte van  

   de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein. 
  

8 maart  Ouderavond eerste communicanten 
   Er is deze avond een Boekentafel ingericht waar de ouders tijdens de  

pauze eerste communiecadeautjes kunnen kopen.  
Dinsdagavond 8 maart om 20.00 uur in de koffiekamer/dagkapel 

     
           12 maart  Feestelijke cadeautjes- en boekentafel 

   Zaterdag 12 maart voor en na de viering van 17.00 uur 
 Zondag 13 maart voor en na de viering van 10.00 uur en voor en na 

de gezinsviering van 11.30 uur. 
 
13 maart  Vijfde zondag van de Veertigdagentijd 
   10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
    

11.30 uur Gezinsviering met als thema: Dopen 
Tijdens deze viering zal een baby worden gedoopt. De werkgroep    

 gezinsvieringen nodigt iedereen van harte uit voor deze viering.  
    

De Goede Week 
  

     20 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.  
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15.00 uur De Matthäus Passion van J.S. Bach uitgevoerd  
door Jan Stulen dirigent, Bernard Loonen Evangelist,  
Marco Bakker Christus, Renate Arends sopraan,  
Claudia Heuel alt, Harry van Berne tenor, Georg Gädker bas. 
Verder werken mee Camerata Particolare, Jaap Dieleman  
pianoforte, Wiebe Kooymans orgel, het Holland Concert Koor  
en Koorschool Midden-Gelderland. 
Voor meer informatie: www.larenklassiek.nl 

 
24 maart  Witte Donderdag 

19.30 uur Hoogmis met medewerking van de Cantorij van Sint Jan               
en de Broederschap van Sint Jan 

 
    Avond van het Lijden: tussen 21 uur en 22.30 uur is de kerk  
    opengesteld voor de stille wake.  

 
25 maart  Goede Vrijdag 
   15.00 uur Het bidden van de Kruisweg 
   19.30 uur Passieverhaal en Kruisverering m.m.v. het St. Janskoor 

   
26 maart  Paaszaterdag 
   21.00 uur Paaswake m.m.v. de Cantorij    
 
27 maart  Paaszondag Verrijzenis van de Heer 

   10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn 
   m.m.v. de Broederschap van Sint Jan 

Na afloop van de mis wordt achter in de het kerk koffie drinken 
verzorgd door de broederschap. 

       
Na afloop van de viering, mogen de kinderen paaseieren zoeken in de    

 tuin van de pastorie.  
    

28 maart  Tweede Paasdag Eucharistieviering om 10.00 uur 
 
28 maart  Paasconcert 

   Op tweede Paasdag verzorgt de Sint Jans Schola het traditionele     
   Paasconcert. Naast het koor werken aan dit concert mee:  

Peter Leydekkers, trompet, organist Bas Groenewoud en een strijkers  
ensemble. Er wordt muziek ten gehore gebracht van o.a. Perosi, 
Mendelssohn en Händel en niet te vergeten het eeuwenoude gregoriaans.  
Het geheel staat onder leiding van Hans Rikkert de Koe. Aanvang 15.30 uur.  
De kerk is open vanaf 15.00 uur. Toegang vrij, collecte na afloop. 

 

Weet u dat…. 

- dat op vrijdagavond 4 maart a.s. om 19.00 uur in de Schoter, Wakkerendijk 66a, 
Eemnes de jaarlijkse Wereldsgebedsdag wordt gevierd. Thema: ‘Ontvang mij als een 
kind!’ 
 

- dat in de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 maart a.s. in Amsterdam de Stille 
Omgang wordt gehouden. Zie: http://www.stille-omgang.nl 

 
- dat er dit jaar maar liefst 24 communicantjes zijn! 

Voor de moeders van de “katechesekast” een mooi moment een feestelijke 
cadeautjes- en boekentafel te organiseren. Voor u ouders, familie en vrienden van de 
a.s. communicanten! Zoekt u een mooi, lief- zinvol cadeautje?  
Een bijbeltje, gebedenboekje, een mooi kruisje, rozenkrans, het is er allemaal! 
Wanneer: voor de ouders/verzorgenden van de communicanten, dinsdagavond 8 
maart a.s. tijdens de pauze. Voor ouders/verzorgenden, familie, vrienden en mede- 
parochianen in het weekend van 12 en 13 maart voor en na de vieringen. Zie ook de 
kalender hierboven! 

    
- dat de vormelingen van onze parochie op woensdag 23 maart naar de speciale viering 

in de Bavo Kathedraal in Haarlem gaan voor de Oliewijding? Deze heilige olie wordt 
tijdens de Paaswake aangeboden. 
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- dat de Larense vormelingen samen met vormelingen uit Huizen en Blaricum op Witte 

Donderdag 24 maart naar de uitvoering van De Passion in Amersfoort gaan. 
  

- 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 veertigdagentijd  
op de zondagmiddagen om 17 uur (tot 17.30 uur) worden gehouden in de kerken van  
Laren en Blaricum. 
 

- dat op https://40-dagenaktie.nl/actueel uitgebreide informatie is te vinden over de projecten 
van de interkerkelijke 40-dagenaktie 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
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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