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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd  
 

             
1 oktober  Gezinsviering, thema Dierendag 
   Alle kinderen kunnen hun favoriete dieren- knuffel meenemen. Deze  

knuffels zullen deel uit maken van de viering. 
   De werkgroep gezinsvieringen nodigt iedereen van harte uit voor deze  
    viering.  De gezinsviering begint om 11.30 uur.  

                     
Let op: Er zijn op deze zondag vieringen om 10.00 uur en om 11.30 uur!  

 
1 oktober   Dinerclub  

Op zondag 1 oktober is er voor oudere alleenstaanden (65+)  
uit onze parochie weer dinerclub in de Goede Herderzaal van de basiliek.  
Aanmelding bij mw. Agnes van den Brink, tel. 035 5383983  

          
3 oktober  Kindercatechese 

Catechese voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de 
basisschool.    

   Dinsdagavond 3 oktober van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte  
van de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein. 

 
3 oktober  Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
   Dinsdag 3 oktober om 21.30 uur (ingang via deur Goede Herderzaal) 
 
8 oktober   Broederschapsmis zondag 8 oktober om 10.00 uur   

Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn m.m.v. de 
Broederschap van Sint Jan. Na de broederschapmis wordt u door de 
broederschap uitgenodigd achter in de kerk koffie te drinken. 

    
   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        
 
 29 oktober  10.00 uur Hoogmis met m.m.v. het Utrechts Byzantijns                      
   Koor volgens de Byzantijns - Slavische ritus 
 
29 oktober   Dinerclub  

Op zondag 29 oktober is er voor oudere alleenstaanden (65+)  
uit onze parochie weer dinerclub in de Goede Herderzaal van de basiliek.  
Aanmelding bij mw. Agnes van den Brink, tel. 035 5383983  

          
Weet u dat…. 

- de voorbereiding op het H. Vormsel start in oktober. Iedere jongere die ingeschreven staat  
in de parochie heeft een uitnodiging ontvangen. Op donderdag 5 oktober om 19.00 uur  
is de eerste vormselbijeenkomst. De eerste avond vindt plaats in de pastorie in Blaricum, 
omdat we dit jaar de vormselvoorbereiding met de drie parochies gezamenlijk organiseren. 
Wil je je nog opgeven, dan kan dat via info@sintjanlaren.nl 
. 

- dat ons kinderkoor dringend nieuwe gezichten nodig heeft !!! 
Tijdens onze gezinsvieringen wordt gezongen door ons eigen kinderkoor. Is uw dochter of 
zoon tussen de  vier en  twaalf jaar? Laat haar/hem eens een keertje meedoen met de 
repetitie om te kijken of zij/hij het leuk vindt. We hebben het altijd heel gezellig. We zingen 
tijdens de repetities ook liedjes van Kinderen voor Kinderen etc. We repeteren elke 
woensdagmiddag van vijf tot zes uur in de koffiekamer van de kerk. Een keer in de maand 
zingen we in de kerk. Meer weten? Bel Mieneke Bakker 035-5312491. 
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- dat in de maand oktober – Mariamaand – in de eerste helft van deze maand op 
maandagochtend 2 oktober en maandagochtend 9 oktober vóór de mis van 09.00 uur 
vanaf 08.30 uur het Allerheiligste is uitgestald ter aanbidding. 
Vanaf 16 oktober wordt een kwartier vóór de misviering op maandag- en vrijdagochtend 
de rozenkrans gebeden om 08.45 uur. Op woensdagavond is een half uur voor de viering, 
om 18.30 uur, het Allerheiligste uitgestald ter aanbidding. U bent van harte uitgenodigd 
om hieraan mee te doen. 
  

- dat de basiliek in de zomermaanden vanaf eind juni tot 9 september op de zaterdagen 
tussen 12.00 en 16.00 uur is open geweest voor bezichtigingen en stille aanbidding. 
We mochten in deze periode 663 bezoekers noteren.  
De groep kerkwachters bestaat uit 25 vrijwilligers. De kerkwachters zijn altijd met twee 
personen in de kerk aanwezig, en zitten hier naar keuze twee of vier uur. Lijkt het u 
ook wat om kerkwachter te zijn? Meldt u dan bij Frans Bierlaagh (coördinator), tel. 
5314126. U heeft dan meestal een boeiende dag! 
 

- dat op de site van de gezamenlijke BEL-kerken een maandelijkse 

agenda wordt geplaatst van door de kerken van Laren en Blaricum 

georganiseerde lezingen. 

 
 
 

 
  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 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ingezonden bericht: 

 
- Op woensdag 1 november a.s. verzorgt Mr Gerrit Bogaers in de bibliotheek in het Brinkhuis 

de boekpresentatie van de drie boeken ´Apocalyps van de aarde in vijf bedrijven´ 
Over het boek: 
‘In 85 seances in de periode 1984 – 2005 zijn namens God voorspellingen gedaan over een 
onheilspellende toekomst van de aarde. Ontwikkelingen over onder meer 
klimaatverandering die leiden - als de mensheid niet ingrijpt – tot een Apocalyps. 
Deze voorspellingen zijn minutieus opgetekend en uitgebracht in het op  
1 november a.s. te verschijnen boek ‘Apocalyps van de aarde in vijf bedrijven’.  
De aarde is in een situatie van vernietiging terechtgekomen. Zwijgen kan niet 
langer. Het is nu tijd om te spreken. Daarom zijn aan Kees de Haar, medium in 
Alphen aan den Rijn, Goddelijke geheimen geopenbaard met de uitdrukkelijke 
boodschap deze door te geven aan de mensen. De mens zelf is nog in staat de 
planeet aarde als woonplaats te behouden.’ 
Gerrit Bogaers geeft in aanwezigheid van Kees de Haar voor genodigden en 
belangstellenden in de bibliotheek van het Brinkhuis een toelichting op zijn werk.  
Reserveren voor deze presentatie is noodzakelijk. De bijeenkomst is gratis 
toegankelijk met toegangskaart, die u per e-mail kunt aanvragen vóór  
15 oktober a.s. Reserveren is noodzakelijk vanwege de ruimte en de organisatie. U 
kunt een e-mail sturen naar g.bogaers@g-bogaers.nl met een vraag om een 
toegangskaart onder vermelding ´parochie´. U ontvangt dan een toegangskaart met 
vermelding van het programma. 
 
Inloop: vanaf 19.30 uur  
Aanvang van de lezing om 20.15 uur 
Sluiting: circa 22.00 uur 
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