
    

    

                                       DIGITALE NIEUWSBRIEF PAROCHIE SINT JAN-GOEDE HERDER 

                              * * * Nr. 57, juni 2016 * * * 

 
 

 
 
Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd  
                                                                                                                                

     5 juni                        Korenfestival 2016 in de Sint Jansbasiliek 
   Op zondag 5 juni wordt er voor de zesde keer een Korenfestival  
   gehouden in Laren met drie enthousiaste koren. 
   Om 10 uur is er in de Sint Jansbasiliek een feestelijk gezongen  

   Heilige Mis en daarna om 14.30 uur vinden er optredens plaats van  
de verschillende koren. 

 
5 juni  Dinerclub  
   Op zondag 5 juni 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. 

 
7 juni  Kindercatechese 
   Catechese voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de basisschool.
   S.v.p. aanmelden via info@sintjanlaren.nl  
   Dinsdagavond 7 juni van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte van  

   de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein 
 
7 juni  Vespers met de Broederschap van Sint Jan  
 Dinsdag 7 juni om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer). 

9 juni Wat dreef Jeroen Bosch? 
 Lezing door Llewellyn Bogaers in het Brinkhuis in Laren. Zie voor 

meer informatie de uitnodiging aan het eind van deze nieuwsbrief. 
 Donderdag 9 juni om 20.00 uur 
 
12 juni 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 12 juni 12.30 uur in de basiliek   
 

19 juni  Kleuterwoorddienst 
   Tijdens de viering om 10.00 uur wordt een kleuterwoorddienst  
    gehouden. Voor informatie en aanmelding gelieve u contact op      

     te nemen met mw. Linda Huijsmans, tel. 035 5415839. 
    

Sint Jansfeest 2016 
 

     25 juni  17.00 uur: De klokken luiden het Sint Jansfeest in 
 
19.00 uur: Openingslof, met uitstelling van het Allerheiligste  
en Zegen. De kerk blijft open tot 21.00 uur 
 
20.00 uur: Rijtuigen rijden de processieroute 
 

26 juni  07.00 uur Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof  
   09.00 uur Hoogmis in de basiliek  
   11.00 uur Vertrek van de processie vanaf het kerkplein   
   12.00 uur Hoogmis op het Sint Janskerkhof om  
   13.00 uur Vertrek van de sacramentsprocessie vanaf het kerkhof 

14.15 uur Afsluiting van de processie met sluitingslof in de 
                basiliek.  

   De kerk blijft open tot 16.00 uur  
 
Voor meer informatie: http://www.sintjansprocessie.nl/programma-2016 
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Weet u dat …. 
 
- op zaterdag 18 juni a.s. om 17.00 uur vijf jongeren uit onze parochie samen met 

jongeren uit onze regio het Vormsel zullen ontvangen in de Vituskerk in Blaricum 
Bij deze viering zijn geïnteresseerde parochianen van harte welkom. 

 
- dat meisjes en jongens die dat willen, bij de Sint Jansprocessie kunnen meelopen als  

bruidje, jonker of als kwastendrager bij één van de parochievaandels.  
Als uw dochter zelf geen wit jurkje heeft, kunt u er een lenen bij Conny de Wit, tel. 0612944849. 
Van haar krijgt u dan te horen wanneer u deze kunt afhalen in de jongerenruimte. 
Wij verwachten de bruidjes, jonkers en kwastendragers op Sint Jan, 
zondag 26 juni om 10.30 uur op het kerkplein. De bruidjes ontvangen op het kerkplein een  
boeketje bloemen. Een bijdrage hiervoor is van harte welkom. Voor vragen/aanmeldingen: 
stjansbruidjes@gmail.com  
 

- dat ook alle kinderen van de kleuterwoorddienst van harte worden uitgenodigd als 
bruidje of jonker deel te nemen aan de processie. Tijdens de H. Mis op het kerkhof 
wordt er voor de kinderen in de aula van de school een kinderprogramma 
georganiseerd. De kinderen krijgen hier ook iets te eten en te drinken en kunnen 
even uitrusten. Na afloop van de processie loopt de stoet de kerk in. Daar krijgen ze 
een kleine verrassing. Aanmelden hiervoor kan via kleuterwoorddienst@mail.com 
 

- dat de jongeren uit onze parochie op zondag 26 juni a.s. op de feestdag van  
Sint Jan van harte welkom zijn bij het jongerenprogramma Walk.Pray.Enjoy.  
 

- 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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Uitnodiging 

Wat dreef Jeroen Bosch?  

De schilder vanuit zijn oeuvre en in zijn tijd belicht 

 

Op 9 juni 2016 spreekt dr. Llewellyn Bogaers over Jeroen Bosch in het Brinkhuis te Laren 

De St. Jansprocessie staat weer voor de deur. Deze lezing biedt een moment van bezinning. Jeroen 

Bosch schilderde een ontspannen St. Jan die in de woestijn op het Lam Gods wijst dat de zonden van de 

wereld wegneemt. Het schilderij straalt rust en vertrouwen uit. 

Ter gelegenheid van zijn 500
e
 sterfdag staat Jeroen Bosch in 2016 in het centrum van de belangstelling. 

Bosch was een visionair schilder die op de drempel van een nieuwe tijd leefde. Als aanhanger van de 

Navolging van Christus zag hij met lede ogen aan hoe het groeiende materialisme mensenlevens 

ontwricht. Hij spiegelt wat hij in de samenleving aan verharding waarneemt en biedt een uitweg: doe wat 

jouw taak is in dit leven, blijf daar trouw aan. Bemoediging is te vinden in de natuur en in het voorbeeld 

dat Christus gegeven heeft. Zo geeft Jeroen Bosch een handreiking hoe mensen keuzes kunnen maken 

die bijdragen aan zingeving en een waarachtig leven. Hij laat de dilemma’s van het leven zien en dit is 

wellicht de reden, waarom hij menig toeschouwer tot op de dag van vandaag in de ziel raakt.  

Dr. Llewellyn Bogaers is geboren en getogen Larense. Als cultuurhistoricus met als specialisatie de 

laatmiddeleeuwse samenleving en mentaliteit verdiept zij zich al meer dan 30 jaar in deze intrigerende 

schilder. Voor meer info: zie www.levendverledennu.nl 

Donderdagavond 9 juni in het Brinkhuis te Laren 

Inloop vanaf 19.30 uur, lezing incl. pauze 20.00 – 22.00 uur 

Entree gratis, na afloop deurcollecte 

Aanmelden via Parochiesecretariaat, Brink 33 1251 KT Laren of info@sintjanlaren.nl  
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