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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 
  
 
1 mei  Dinerclub  
   Op zondag 1 mei 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 

 
3 mei  Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
   Dinsdag 3 mei om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer) 
 
5 mei  Hemelvaartsdag 

10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen 
Donderdag 5 mei om 10.00 uur 

 
7 mei  WJD Restaurant 

Sponsordiner op zaterdagavond 7 mei a.s. om 19.00 uur in de 
dagkapel van de Sint Jansbasiliek. 
Kosten € 25,- per persoon. Aanmelden vóór dinsdag 3 mei a.s. via 
wjdrestaurant@gmail.com of via tel. 06 11914373. 
Zie ook de poster op de tweede pagina van deze nieuwsbrief! 
 

8 mei 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij en de Broederschap van 
Sint Jan. 

 Na de broederschapmis wordt u door de broederschap uitgenodigd  
achter in de kerk koffie te drinken.   

 
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 8 mei 12.30 uur in de basiliek   
 

Hoogfeest van Pinksteren 
 
14 mei  Zaterdag 14 mei 17.00 uur Eucharistie met samenzang 
 
15 mei  Zondag 15 mei 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig  
   gezongen Latijn  
    
16 mei  Maandag 16 mei tweede Pinksterdag 10.00 uur Eucharistie 

 
 
22 mei   10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
 

Kleuterwoorddienst 
   Tijdens de viering om 10.00 uur wordt een kleuterwoorddienst  
    gehouden. Voor informatie en aanmelding kunt u contact  

opnemen met mw. Linda Huijsmans, tel. 035 5415839 
 
   11.30 uur Gezinsviering 

 
22 mei 11.00 uur Oecumenische viering van de gezamenlijke 

BEL-kerken in de Vituskerk in Blaricum 
   Drie keer per jaar wordt er door de gezamenlijke kerken in onze 

   BEL-dorpen een oecumenische viering georganiseerd. In januari  
in onze basiliek, rond Pinksteren in Blaricum en in de Vredesweek 
in Eemnes.  
 



 
 
 
 

 
 

29 mei  19.00 uur De laatste Oecumenische Vesper in de   
   Johanneskerk 

Op zondagavond 29 mei komt er een einde aan de 35 jaar     
lange traditie van  oecumenische vespers in Laren.  
De laatste vesper wordt gehouden op zondag 29 mei om  
19.00 uur in de Johanneskerk aan de Naarderstraat.  
Voor meer informatie zie www.belkerken.nl  
 

     
        
       

 

      Weet u dat….                                                                                                              Poster uit de beginjaren (1983)

          

- dat het Sint Jansfeest dit jaar gevierd wordt in het weekend van 25/26 juni. 
        

- 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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