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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 

 
 
2 juli  Dinerclub 

Op zondag 2 juli 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 
 

4 juli  Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
   Dinsdag 4 juli om 21.30 uur (ingang via deur Goede Herderzaal) 
 

     9 juli  Engelstalige viering 
   De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels. 

      Voor informatie: hjdevalk@gmail.com of 06 51629709    
   Zondag 9 juli 12.30 uur in de basiliek 

 
24 en 25 juli Bedevaart naar Kevelaer 
   Maandagochtend 24 juli vertrek om 08.15 vanuit de Basiliek  

met de bus naar Kevelaer. Dinsdagavond 25 juli omstreeks  
19.30 uur terugkomst in Laren. Daar wordt de bedevaart  
afgesloten met het sluitingslof. Ook niet bedevaartgangers                                
zijn van harte welkom bij deze viering.  

    
Informatie en inschrijven voor deze bedevaart bij 
mw. Sanny Wortel tel. 035 5383391 of per e-mail:  
sanny@kpnmail.nl     
Voor meer info kunt u ook terecht bij de andere  
broedermeesters van Kevelaer, Stef Bon 06 80070512  
of Chris Bogaers 06 51206066 

    
Ook jongeren worden uitgenodigd om deel te nemen aan de  

   bedevaart. Er bestaat voor hen ook de mogelijkheid er een  
   “fietsbedevaart” van te maken.  

Info bij de broedermeesters Chris Bogaers of Stef Bon. 
 

1 augustus   Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
   Dinsdag 1 augustus om 21.30 uur (ingang via deur Goede Herderzaal) 
 

     13 augustus Maria Tenhemelopneming 
10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn 
m.m.v. de Broederschap van Sint Jan 

 
12.30 uur Engelstalige viering 
De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels. 
Voor informatie: hjdevalk@gmail.com of 06 51629709 
Zondag 13 augustus 12.30 uur in de basiliek 
 

27 augustus Dinerclub 
Op zondag 27 augustus 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 
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26 augustus  Herdenking marteldood van de heilige Johannes de Doper     

Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof                                      

Zaterdag 26 augustus 19.00 uur 

 

Weet u dat…. 

- dat de basiliek in de zomermaanden vanaf 1 juli t/m 9 september  
(Open Monumentendag) op zaterdagmiddag van12 tot 16.30 uur is 
opengesteld voor bezichtiging en stil gebed. 
 

- dat de dinerclub op 2 juli a.s. de 75
e
 keer wordt gehouden. Ter 

gelegenheid van dit jubileum schreef een der deelnemers aan deze 
diners een stukje over de Dinerclub dat wij graag opnemen (verderop) in 
deze nieuwsbrief.  
 

- dat van zondag 23 juli tot zondag 30 juli 12 jongeren vanuit de regio 
naar Taizé zullen afreizen om daar een bijzondere week te beleven. Ze 
zijn daar te gast bij de broeders van Taizé die samen leven in een 
oecumenische gemeenschap. 
 

- dat de regionale vormsel voorbereiding op dinsdag 12 september a.s. 
start met een info avond om 20:00 uur in de pastorie in Blaricum. Dit 
jaar zullen de drie parochies Laren, Blaricum en Huizen de 
vormselvoorbereiding gezamenlijk doen. Alle ingeschreven parochianen 
van 12-14 jaar krijgen per post een uitnodiging. Mocht iemand geen 
uitnodiging ontvangen maar wel geïnteresseerd zijn, dan is hij/zij van 
harte welkom. 
 

- dat 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. 
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Dinerclub  
 

     Het is de laatste zondag van de maand. Voor de zijingang van de Sint 
     Jansbasiliek komen rond 17.00 uur wat ouderen uit Laren bij elkaar en 
     gaan naar binnen. De één huppelt het trapje op en de ander gaat  
     voorzichtig langs de leuning naar binnen. De rollator wordt dan door een  
     wat potige man ook binnen gezet. De oudjes hangen de jassen op en gaan  
     de “Goede Herderzaal” binnen waar de tafels al feestelijk zijn gedekt en  
     waar ze straks gaan genieten van een heerlijke maaltijd die door  
     vrijwilligers is klaargemaakt.  
 
     De Dinerclub werd opgericht op 9 december 2012 door Wil en Jan de 
     Bruin. De bedoeling van dit echtpaar was om voor een klein bedrag de 
     ouderen te laten genieten van een heerlijke maaltijd in een warme  
     omgeving met gezelligheid met elkaar en waar ook vriendschappen  
     ontstaan. En van het geld dat overbleef het werk van zuster Rosa in  
     Brazilië te steunen met haar tehuis voor meisjes. Een tehuis waar kansloze  
     meisjes onderdak hebben en een opleiding krijgen.  
     Helaas zijn Wil en haar man overleden, maar het werk wordt voortgezet  
     door de helpende handen van Wil en Jan. 
 
     Als iedereen is aangeschoven dan wordt eerst een mooi gedicht of lied  
     voorgedragen en na het gebed komt de soep waar een ieder van kan  
     smullen. Het eten is ontzettend goed, vers en smakelijk klaargemaakt.  
     Vooral de hoofdmaaltijd is geweldig. En na een heerlijk toetje genieten we  
     met z’n allen van een kopje koffie.  
     Daarna is een dankgebed zeker op zijn plaats en gaan allen weer lopend,  
     per fiets of taxi huiswaarts met een heerlijk gevoel van een gezellig samen  
     zijn en samen eten. Hoe goed kan het leven voor de ouderen zijn! 
     Zondag 2 juli is het al weer voor de 75e keer dat de dinerclub bijeen komt. 
 
     Lijkt het u ook wat om aan te schuiven aan het diner? Voor informatie en  
     aanmelden kunt u bellen met tel. nr. 035 – 538 39 83. 
 
     Bep De Boer 
 

 
 
 
  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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