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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd

5 september

Vesper met de Broederschap van Sint Jan
Dinsdag 5 september om 21.30 uur (ingang via deur Goede Herderzaal)

10 september

Startzondag: de vrijwilligers van de parochie in het zonnetje!
Broederschapsmis zondag 10 september om 10.00 uur
Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn m.m.v. de
Broederschap van Sint Jan.
Na de hoogmis wordt van 11 tot 13 uur in de Goede Herderzaal en
de pastorietuin een receptie gehouden voor onze parochiële
vrijwilligers.

17 september

10 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij
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·

Weet u dat….
-

dat ook de kerkvrijwilligers van harte welkom zijn op de door de gemeente Laren en Versa
Welzijn georganiseerde feestelijke avond voor alle vrijwilligers van de gemeente Laren.
De avond - vrijdag 8 september a.s. begint om 20 uur, inloop vanaf 19.30 uur –
wordt dit keer gehouden in het Brinkhuis. Zie voor meer informatie www.inmarktlaren.nl

-

dat na jarenlange trouwe inzet voor de bruidjes in de Sint Jansprocessie
Conny de Wit in de bloemetjes is gezet! De toekomstige organisatie en coördinatie van de
bruidjes heeft Conny overgedragen aan een enthousiast team van (nieuwe) vrijwilligsters.
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-

dat op zaterdag 23 september om 20.15 uur in de St. Vituskerk aan de Kerklaan in Blaricum
het Goylants Kamerkoor ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van het koor een
feestelijk Jubileumconcert geeft met als thema ‘Traditie en Vernieuwing’.
Voor het concert is een keus gemaakt uit favoriete werken van de koorleden, in een ruime
variatie van 16e-eeuws tot hedendaags (muziek van o.a. Schütz, Purcell, Mendelssohn,
Poulenc, Andriessen en Whitacre). Het element vernieuwing komt tot uiting in twee speciaal
voor het jubilerende koor gecomponeerde werken van Dirk van der Niet en van Anneke
Wittop Koning. Met het koor speelt mee het blaaskwintet Dwarl, onder andere in het
speciaal voor deze combinatie gecomponeerde stuk van Dirk van der Niet. Daarnaast zal
Dwarl enkele instrumentale intermezzo’s spelen, waaronder het derde deel uit Arnold
Schönbergs Opus 26.
De toegangsprijs van het concert is € 12.50, inclusief het Jubileumprogrammaboekje en
koffie/thee met verrassing in de pauze.

-

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

