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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd                                                                                                                             
 
 

Hoogfeest van Pinksteren 
 
3 juni  Zaterdag 3 juni 17.00 uur Eucharistie met samenzang 
 
4 juni Zondag 4 juni 

10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn 
12.30 uur Engelstalige-viering 

    
5 juni  Maandag 5 juni tweede Pinksterdag10.00 uur Eucharistie 

 
6 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 6 juni van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte van  

   de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein. 
 
6 juni  Vespers met de Broederschap van Sint Jan  
 Dinsdag 6 juni om 21.30 uur. Ingang via deur Goede Herderzaal. 

11 juni                      Korenfestival 2017 in de Sint Jansbasiliek 
   Op zondag 11 juni wordt er voor de zevende keer een Korenfestival  
   gehouden in Laren. 
   Om 10 uur is er in de Sint Jansbasiliek een feestelijk gezongen  

Heilige Mis met medewerking van het Gregoriaans Koor Utrecht o.l.v. 
Anthony Zielhorst. Tijdens deze Mis wordt de Missa Ultima 
(laatste mis) van Herman Strategier uitgevoerd die speciaal voor het  
koor is gecomponeerd. 
 
Kinderwoorddienst 

   Tijdens de viering om 10.00 uur wordt een kinderwoorddienst gehouden.  
 

11 juni   Om 14.30 uur begint het zondagmiddagconcert. 
Kinderen en volwassenen zingen dan samen klassieke 
koormuziek. Dit jaar met speciale aandacht voor de Engelse  
koormuziek. Deelnemende koren zijn: 
Utrechts Kinderkoor o.l.v. Thea Bakker 
Kamerkoor ‘Revoce’ o.l.v. Sophie Fetokaki 
Jongenskoor Dalfsen o.l.v. Henk Ophoff 
Organist: Bas Groenewoud.  

      
     18 juni Zondag 18 juni  

10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
11.30 uur Gezinsviering als voorbereiding op het Sint Jansfeest 

 
20 juni De Sint Jansprocessie heeft dit jaar als thema Grenzeloze vrede. 
 Als een voorbereiding hierop is er op dinsdag 20 juni om 20.00 uur 

in het Brinkhuis in Laren een thema-avond onder de titel  
De Nederlandse identiteit: een veelzijdig begrip. 
Hierbij wordt een lezing gehouden door Llewellyn Bogaers.  
Zie voor meer informatie de uitnodiging aan het eind van deze 
nieuwsbrief. 

     
Sint Jansfeest 2017 

 
     24 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 
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20.00 uur: Rijtuigen rijden de processieroute 
 

25 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   
   12.15 uur Hoogmis op het Sint Janskerkhof  
   13.15 uur Vertrek van de sacramentsprocessie vanaf het kerkhof 

14.30 uur Afsluiting van de processie in de basiliek.  
    

Voor meer informatie: http://www.sintjansprocessie.nl/programma-2017 
  

 
 
 
Wist u dat …. 
 
- onze parochie op zoek is naar een aantal enthousiaste vrijwilligers die 6x per jaar ons 

parochieblad De Klepel willen bezorgen. Een aantal van onze huidige bezorgers moet 
vanwege hoge leeftijd of om gezondheidsredenen het bezorgen opzeggen. Daarom 
deze oproep! 
Het gaat vaak om een paar straten met maximaal een 25-tal adressen. Wilt u dat  
6x per jaar voor ons doen, meldt u zich dan aan via het parochiesecretariaat: 035-
5382071 of info@sintjanlaren.nl  Uw aanmelding wordt zeer op prijs gesteld. 
 

- op de website van de parochie de gespreksnotitie is geplaatst waarin de 
bisschop en de hulpbisschop hun gedachten neerleggen met betrekking tot 
de voortgang van het pastoraat in de komende jaren.  
Zie: http://sintjanlaren.nl/index.php/kerk-in-een-veranderende-samenleving  
 

- meisjes en jongens die willen meelopen als bruidje, jonker of als kwastendrager bij een 
van de parochievaandels zich via email kunnen aanmelden bij Rosaline Peeters: 
rgbmpeeters@hotmail.com 
Als uw dochter zelf geen wit jurkje heeft kunt u er een lenen bij Rosaline. Van haar krijgt 
u dan te horen wanneer u deze kunt afhalen bij RK basisschool De Binckhorst- Sint Jan. 
Wij verwachten de bruidjes en jonkers en kwastendragers op Sint Jan 25 juni om 10.30 
uur op het kerkplein. De bruidjes ontvangen op het kerkplein gratis een boeketje 
bloemen. 
 

- de jongeren op zondag 25 juni a.s. op de feestdag van  
Sint Jan van harte welkom zijn bij het jongerenprogramma Walk.Pray.Enjoy.  
Voor informatie zie http://www.sintjansprocessie.nl/jongeren 
 

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

  
Save the date: Vrijwilligersbijeenkomst op Startzondag 10 september 2017 

De Locatieraad wil op deze dag onze vrijwilligers in het zonnetje zetten! 
 

Er zal die dag extra aandacht geschonken worden aan de inzet van alle 
vrijwilligers van de parochie. 

 
Aansluitend aan de Hoogmis zal er voor alle vrijwilligers een receptie zijn.  

De locatie zal nog worden bekend gemaakt. 
 

De locatieraad hoopt dat alle vrijwilligers hier bij kunnen zijn en zal alle 
vrijwilligers een uitnodiging toesturen zodra alle nadere details bekend zijn. 

  

 
 
 
  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 

Thema-avond ‘De Nederlandse identiteit: een veelzijdig begrip!’ 

 

Dinsdag 20 juni organiseert Stichting Preek van de Week in samenwerking met parochie Sint Jan –Goede 

Herder een avond over ‘de Nederlandse Identiteit’. 

In het identiteitsdebat klinkt steeds meer het woord ‘ons’.Het zou gaan om ‘ons’ land, ‘onze’ cultuur, ‘onze 

mensen’. Wat bedoelen we met dat woord ‘ons’? In Nederland wonen nu 1.8 miljoen mensen met 200 

verschillende nationaliteiten. Nederland is altijd een immigratie- en doorstroomland geweest. 

De Utrechtse cultuurhistorica dr. Llewellyn Bogaers is gespecialiseerd in dit onderwerp. Zij is 

multicultureel van huis uit en weet wat voor inzet het vraagt om alle stemmen in de eigen geschiedenis 

recht te doen. Dat geldt ook voor de samenleving. Waar zoveel mensen samenwonen, gonst het van 

verhalen. Ze verdienen het om in gelijkwaardige dialoog gehoord te worden. Zo kan wederzijdse 

herkenning ontstaan. Llewellyn pleit ervoor het homogene Nederlandse zelfbeeld, ook in de 

geschiedschrijving, te nuanceren. Juist op de breukpunten wordt de diversiteit zichtbaar. Door meerdere 

gezichtspunten te belichten ontstaat een evenwichtiger geschiedbeeld dat voor álle Nederlanders 

herkenningspunten oplevert, voor nieuwkomers en oudgedienden en voor mensen die aan de zijlijn staan. 

Fundamenteel voor haar werkwijze zijn vragen als: wat beweegt mensen? Hoe functioneert een 

samenleving? Hoe kunnen we in vrede met elkaar leven? 

Ds. Jan Rinzema leidt de avond in. Deze avond is tevens een voorbereiding op de Sint Jansprocessie, 

zondag 25 juni a.s. Deze heeft als thema ‘grenzeloze vrede’. 

Dinsdag 20 juni in het Brinkhuis te Laren. Aanvang 20.00 uur.  

Toegang gratis, inzameling bij de uitgang. Iedereen is van harte welkom. 

 

 


