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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd  

   
 
2 mei  Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
   Dinsdag 2 mei om 21.30 uur (ingang via deur Goede Herderzaal) 
 
14 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. 
    
Kinderwoorddienst 
Tijdens de viering op zondag 14 mei om 10.00 uur wordt een  
kinderwoorddienst gehouden.   

 
12.30 uur Engelstalige viering 

   De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels. 
       Voor informatie: hjdevalk@gmail.com of 06 51629709     

     
21 mei   10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen 
 

11.30 uur Gezinsviering over een bijzonder schilderij over  
de prins en de zwaluw (naar een verhaal van Oscar Wilde). 

 
25 mei  Hemelvaartsdag 

10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen 
Donderdag 25 mei om 10.00 uur 

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

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. 

 
28 mei  Dinerclub  
   Op zondag 28 mei 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 u op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam alle vanaf 2009  
uitgekomen nummers van Samen Kerk kunt lezen  

http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=samenkerk 

 
- dat u op www.belkerken.nl een maandelijkse agenda kunt vinden met door  

de kerken van Laren en Blaricum georganiseerde lezingen en activiteiten. 
Deze maand met De verbindingen tussen popmuziek en geloof: Spreker Frits Spits,  
op woensdag 10 mei 19.30 – 21.30 uur, Johanneskerk, Naarderstraat 5 
en op 28 mei a.s. de oecumenische viering van de gezamenlijke BEL kerken  
in de Vituskerk in Blaricum. 
 

- dat u 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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