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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd  

             
1 november  Allerheiligen (feestdag ter herdenking van de heiligen) 

   Dinsdag 1 november om 19.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
 

     2 november  Allerzielen  
Woensdag 2 november om 19.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse en  
Nederlandse gezangen 

 
Allerzielen op het Sint Janskerkhof 
De broederschap gaat de verledenjaar ingezette verlichting van het  
Sint Janskerkhof op Allerzielen voortzetten. De hoofdpaden van het  
Kerkhof zullen op de avond van Allerzielen, sfeervol worden verlicht  
met fakkels en lantaarns.  
We willen ook een oproep doen aan u, als parochiaan, om zelf ook  
bij de familiegraven een kaarsje aan te steken, zodat overal lichtjes  
zullen branden. 
Om parochianen mee te helpen met het verlichten van de graven  
worden er op zondag 30 oktober na de viering van 10.00 uur  
graflichten en noveenkaarsen te koop aangeboden achter in de  
basiliek. De graflichten branden 5 uur en kosten € 4, -.  
De noveen kaarsen voor 3 dagen € 2,50 en kaarsen voor 9 dagen € 5,25. 
 

     6 november  Gezinsviering om 11.30 uur, thema: De barmhartige Vader 
   De werkgroep gezinsvieringen nodigt iedereen van harte uit voor deze  
    viering.  

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

8 november  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 november van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte van 

   de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein. 
 

    8 november  Voorlichtingsavond eerste communievoorbereiding 2017 
   Op dinsdag 8 november is er een informatieavond over de eerste    

   communie in 2017. De feestelijke viering zal zijn op 2 april 2017. 
   Alle ouders van de kinderen uit groep 4 die bij de parochie  
   staan ingeschreven, ontvangen van ons een uitnodiging voor deze 

   informatieavond. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en wilt u meer 
   weten over onze voorbereiding? U bent van harte welkom op  

   8 november a.s. om 20 uur    
 
11 november  Optocht Sint Maarten 

De optocht wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met de 
basisschool de Binckhorst - Sint Jan. Kinderen zijn op vrijdag 11 
november van harte welkom in de Sint Jansbasiliek voor de viering van 
Sint Maarten. Om 19.00 uur wordt in de kerk het verhaal over Sint 
Maarten verteld en uitgebeeld. Daarna start de lampionnen optocht 
door het centrum van Laren. De optocht eindigt om 20.00 uur bij de 
kerk met warme chocolademelk. Lampionnen graag zelf meenemen. 
Kinderen mogen alleen meelopen onder begeleiding van een ouder of 
andere volwassene. Aanmelden kan per mail tot uiterlijk 10 november: 
iwris.hoffman@yahoo.com . 

 
13 november Zondag 13 november om 10.00 uur  

Hoogmis m.m.v.de Cantorij  en de Broederschap van Sint Jan.  
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Na de broederschapmis wordt u door de broederschap uitgenodigd 
achter in de kerk koffie te drinken. 

    
   Kleuterwoorddienst 

Tijdens de viering op zondag om 10.00 uur wordt een kleuterwoord- 
dienst gehouden.  

    
13 november 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    
 
13 november  Dinerclub                                                                                                
   Op zondag 13 november is er voor oudere alleenstaanden (65+) 
                                 uit onze parochie weer dinerclub in de koffiekamer van de basiliek.        
                           Aanmelding bij Agnes van den Brink, tel. 035 5383983 
 
15 november Opening tentoonstelling ‘Barmhartigheid’ 

Deze tentoonstelling vindt plaats op twee locaties: in het Brinkhuis 
in de Sint Jansbasiliek.  
De tentoonstelling wordt geopend op dinsdag 15 november om 
20.00 uur in het Brinkhuis (Brink 29). Iedereen is van harte 
welkom. De expositie is te bezichtigen na de officiële opening en 
daarna van woensdag 16 november – zaterdag 26 november 
Zie voor meer informatie en exacte tijden 
http://www.belbarmhartigheid.nl/tentoonstelling-barmhartigheid.html  

 
22 november Barmhartigheid verbeeld door de eeuwen heen 
   Op dinsdag 22 november laat dr. Llewellyn Bogaers zien 

hoe het thema ‘barmhartigheid’ door kunstenaars in 
verschillende tijden op zeer uiteenlopende wijze is verbeeld. 
Toegang vrij. Inzameling bij de uitgang. 
Dinsdag 22 november om 20.00 uur in het Brinkhuis.  
 

27 november Eerste zondag van de advent  
   10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 

 
    
 

Weet u dat…. 

- dat op zondag 27 november om 12.00 uur in de basiliek het  
Jaar van de Barmhartigheid wordt afgesloten met een speciale themaviering. 
De viering wordt opgeluisterd door Projectkoor Ronald van Bakel.  
Kunstenaars doen mee, hun kunstwerken en muziek staan centraal.  
Voorganger is pastoor J. Vriend i.s.m. met kunstenaars en ds. J. Rinzema.  
Zondag 27 november om 12.00 uur 
 

- dat Wil de Bruijn ruim zes jaar geleden (april 2010) in onze parochie met de  
Dinerclub is gestart, een maandelijkse gezellig diner in de Goede Herderzaal  
in de pastorie voor oudere alleenstaande parochianen. 
Na de afgelopen zomervakantie heeft zij het stokje om deze etentjes te  
organiseren overgedragen aan Agnes van den Brink, een van haar trouwe   
teamleden.  
Dank voor je initiatief en al je werk Wil! 
Voor Agnes en haar team: succes met de voortzetting van deze mooie activiteit! 
 

- dat voor de jongeren die hun vormsel hebben gedaan een gezamenlijke  
jongerengroep voor Laren, Blaricum en Huizen is opgericht. De eerstvolgende  
bijeenkomst is op 11 november om 19:30 uur in de Thomaskerk in Huizen.  
Thema van deze avond is Schepping en Evolutie. Ook oud-vormelingen zijn welkom!  

 
- 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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