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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd  
 

             
6 september Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
   Dinsdag 6 september om 21.30 uur (ingang via deur dagkapel) 
 
11 september  Broederschapsmis zondag 11 september om 10.00 uur   

Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn m.m.v. de 
Broederschap van Sint Jan.  
 
Na de Broederschapmis zal de icoon van de Goede Herder worden 
ingewijd. 
 

26 september Thema–avond ‘Barmhartigheid in beeld en verhaal’  
In het kader van het internationale Jaar van de Barmhartigheid 
organiseert de parochie op maandag 26 september in 
samenwerking met ds. Jan Rinzema een thema-avond.  
Iedereen is welkom. Plaats en tijd: Brinkhuis, maandag 26 
september 20.00 uur. Toegang vrij, inzameling bij de uitgang.  

         
2 oktober  Gezinsviering  

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

                     
Let op: Er zijn op deze zondag vieringen om 10.00 uur en om 11.30 uur!  

            
4 oktober  Kindercatechese 

Catechese voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de 
basisschool.    

   Dinsdagavond 4 oktober van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte  
van de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein. 

 
4 oktober  Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
   Dinsdag 4 oktober september om 21.30 uur (ingang via deur dagkapel) 
 
9 oktober   Broederschapsmis zondag 9 oktober om 10.00 uur   

Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn m.m.v. de 
Broederschap van Sint Jan.  
Na de broederschapmis wordt u door de broederschap uitgenodigd 
achter in de kerk koffie te drinken. 

    
   Engelstalige viering om 12.30 uur 
   De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels. 

      Voor informatie: hjdevalk@gmail.com of 06 51629709       
  

16 oktober   Dinerclub  
Op zondag 16 oktober is er voor oudere alleenstaanden (65+)  
uit onze parochie weer dinerclub in de koffiekamer van de basiliek.  
Aanmelding bij mw. Wil de Bruijn, tel. 035 5389706  

  
 

Weet u dat…. 

- dat ook de kerkvrijwilligers van harte welkom zijn op de door de gemeente Laren en Versa 
Welzijn georganiseerde feestelijke avond voor alle vrijwilligers van de gemeente Laren.  
De avond - vrijdag 9 september a.s. begint om 20 uur, inloop vanaf 19.30 uur –  
wordt dit keer gehouden in het Brinkhuis. Zie voor meer informatie www.inmarktlaren.nl  
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- dat tijdens het open monumentenweekend van 10 een 11 september in de koffiekamer van 
de Sint Jansbasiliek een iconententoonstelling is te bewonderen. De iconen zijn op 
zaterdag 10 september te zien van 11.00 tot 16.00 uur en op zondag 11 september na de 
eucharistieviering van 10.00 uur, tot 17.00 uur. 

 

 
 
Op deze zondag 11 september zal na de Broederschapmis de icoon van de Goede Herder 
worden ingewijd. De icoon komt daarna te hangen boven de ingang van de 
dagkapel/koffiekamer. Na deze zondag krijgt deze ruimte de naam Goede Herderzaal. 
 

- dat u op de nieuwe site van de parochie het Reisverslag van de WJD reis naar Krakau 
(week 1) kunt vinden:  http://sintjanlaren.nl/index.php/nieuws-uit-polen 
 

- dat in de maand oktober, Mariamaand, een kwartier vóór elke misviering op  
maandag- en vrijdagochtend de rozenkrans wordt gebeden om 08.45 uur.  
Op woensdagavond is een half uur voor de viering, om 18.30 uur, het Allerheiligste 

uitgestald ter aanbidding. U bent van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen. 

Soms valt een eucharistieviering uit als er die dag een uitvaart is. Dit wordt in het 

weekend bekendgemaakt. 

- dat op de site van de gezamenlijke BEL-kerken www.belkerken.nl een maandelijkse 
agenda wordt geplaatst met door de kerken van Laren en Blaricum georganiseerde 
lezingen. 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
  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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