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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 
 
 
5 april  Kindercatechese 
   Catechese voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de basisschool.
   S.v.p. aanmelden via info@sintjanlaren.nl  
   Dinsdagavond 5 april van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte van  

   de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein. 
 
5 april  Ouderavond eerste communicanten 

   Dinsdagavond 5 april om 20.00 uur in de koffiekamer/dagkapel 
 
5 april  Vesper met de Broederschap van Sint Jan  
   Dinsdag 5 april om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer). 
 
10 april  10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen      

   m.m.v. de Broederschap van Sint Jan 
    
   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 10 april 10.00 uur 

11.30 uur Eerste heilige communie 2015 

   Op zondag 10 april zullen 24 kinderen hun eerste heilige communie  
doen in onze basiliek. U bent van harte welkom bij deze feestelijke    

 communieviering 
 
17 april  10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
   
   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 17 april 12.30 uur in de basiliek   

       
 

Weet u dat…. 

-  dat de vormelingen op zaterdag 9 april a.s. het Seminarie in Nieuwe Niedorp  
 gaan bezoeken samen met de vormselgroep van Huizen en Blaricum.  
 

- dat de vormelingen op dinsdag 26 april a.s. gaan koken voor                 
daklozen bij Sant’Egidio in Amsterdam. 
 

- dat er op vrijdag 29 april a.s. om 20.00 uur in de Sint Jansbasiliek een 
Herdenkingsconcert wordt gehouden. Aan het concert werken mee  
het Sint Joris Kamerkoor uit Amersfoort o.l.v. Bas Ramselaar,  
Rosemary-Carlton Willis, sopraan en Wouter van Belle, organist. 
Het concert wordt georganiseerd door de Stichting Koormuziek Laren in samenwerking 
met Monuta de Jager. Voor meer informatie: https://sintjanlaren.wordpress.com  
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          -          dat de website van onze parochie (www.belkerken.nl/sintjan)  
na ruim zestien jaar een opvolger krijgt in een modern jasje.                                                    
U kunt de nieuwe site bekijken op www.sintjanlaren.nl 

 
 

 
 
 
 
 

- dat ook de website van de gezamenlijke BEL-kerken een make-over heeft gehad.  
De maandelijkse agenda met interessante door de kerken van Laren en Blaricum  
georganiseerde lezingen is vanaf nu ook te vinden op de vernieuwde site  
www.belkerken.nl  
 

- 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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