
   

           DIGITALE NIEUWSBRIEF PAROCHIE SINT JAN-GOEDE HERDER 

* * * Nr. 64, maart 2017 * * *  

 
Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 
 
1 maart  Aswoensdag  

Woensdag 1 maart 19.30 uur Eucharistie m.m.v. de Cantorij. 
Tijdens de viering is er de mogelijkheid  het askruisje te ontvangen. 

 
5  maart Zondag 5 maart om 11.30 uur Gezinsviering in het teken van 

carnaval en vasten.   
 
7 maart  Kindercatechese 
   Catechese voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de basisschool.

   Aanmelden kan via info@sintjanlaren.nl  
   Dinsdagavond 7 maart van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte van  

   de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein. 
 

      7 maart  Ouderavond eerste communicanten 
   Dinsdagavond 7 maart om 20.00 uur in de Goede Herderzaal 

 
7 maart  Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
   Dinsdag 7 maart om 21.30 uur (ingang via deur Goede Herderzaal) 
 
12 maart  Zondag 12 maart om 10.00 uur    
   Hoogmis met Gregoriaanse gezangen m.m.v. de Broederschap  
   van Sint Jan. Na de broederschapmis achter in de kerk koffie drinken,  
   verzorgd door de broederschap.    
 
   Kinderwoorddienst 

Tijdens de viering op zondag 12 maart om 10.00 uur wordt een  
kinderwoorddienst gehouden. 

 
12 maart  Engelstalige viering 
   De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels. 

      Voor informatie: hjdevalk@gmail.com of 06 51629709      
   Zondag 12 maart 12.30 uur in de basiliek 
 
26 maart  Dinerclub  
   Op zondag 26 maart is er voor alleenstaanden (65+) uit  

onze parochie weer een sfeervol diner in de Goede Herderzaal.         
 Aanmelding bij mw. Agnes van den Brink, tel. 035 5383983 

   
Weet u dat… 

- dat op vrijdagavond 3 maart a.s. om 19.00 uur in de Schoter, Wakkerendijk 66a, 
Eemnes de jaarlijkse Wereldsgebedsdag wordt gevierd. Thema: Eerlijk!? 
 

- dat in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 maart a.s. in Amsterdam de Stille 
Omgang wordt gehouden. Zie: http://www.stille-omgang.nl 
 

- dat op Palmzondag 9 april om 15 uur in de Sint Jansbasiliek de Matthäus Passion 
wordt uitgevoerd (zie voor informatie: http://www.larenklassiek.nl/matthaus-passion). 
Op die dag organiseert Stichting Laren Klassiek ook de Kinder Matthäus onder de naam 
‘Schone Handen’. Op de volgende pagina van deze nieuwsbrief vindt u een uitnodiging 
voor deze gratis voorstelling. 
 

- dat u - als u dat wilt - een digitale uitgave van de Klepel kunt ontvangen.  
U kunt zich aanmelden via klepel@sintjanlaren.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@sintjanlaren.nl 
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                                                  UITNODIGING 
 

 

 

 

Kom naar de gratis uitvoering ‘Schone handen’ en laat uw kind op een ludieke wijze kennismaken met 
klassieke muziek. 

 
Op Palmzondag 9 april om 12.30 uur in de Sint Jansbasiliek van Laren 

organiseert Stichting Laren Klassiek 
de Kinder Matthäus onder de naam ‘Schone Handen’  

speciaal voor kinderen van groep 1 tot en met 5. 
De voorstelling wordt door de Stichting gratis aangeboden. 

 
De uitvoering wordt verzorgd door  
auteur/actrice Marieke Koopman  

 haar vader, de bekende dirigent Ton Koopman  
m.m.v. The Amsterdam  Baroque Orchestra & Choir en nationale  

en internationale solisten.  
De regie is in handen van Erik van ’t Wout. 

 
In de muziektheatervoorstelling ‘Schone handen’, gebaseerd op de Matthäus Passion van J.S. Bach, wordt 
een bewust gekozen selectie aan muzikale hoogtepunten gecombineerd met een spannend, meeslepend 
verhaal dat de belevingswereld van kinderen direct raakt. De ’Kinder-Matthäus’ van Marieke Koopman pakt 
onderwerpen aan en stelt de vragen waarmee het jonge publiek zich direct kan identificeren. Leidraad van 
de voorstelling is het verhaal van de achtjarige dochter van stadhouder Pontius Pilatus, Noleta. 
 

U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar: info@larenklassiek.nl 
Meldt daarbij uw naam (als begeleider), het aantal kinderen, dat met u meegaat, uw e-mailadres, de school 
en in welke groep uw kind(eren) zitten. U ontvangt na aanmelding inhoudelijke informatie over de voorstelling 
waarmee u uw kinderen op de voorstelling kunt voorbereiden. 

Aanmelden kan tot vrijdag 15 maart  
 
Wij zien u graag op Palmzondag 9 april om 12.30 in de St. Jansbasiliek. De deuren gaan open om 12.00 uur! 
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