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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 
 
 

     11 maart           Op zondag 11 maart zal aan het einde van de viering van 9.30 uur  
   het kruis van de koepel worden gezegend. Het kruis zal daarvoor   
   tijdelijk  worden opgesteld op de plek van de paaskaars. De week  
   daarna wordt het kruis op de koepel geplaatst en zullen de   
   werkzaamheden aan de koepel worden afgerond. 

 
11 maart  Kleuterwoorddienst 

   Tijdens de viering om 11.30 uur wordt een kleuterwoorddienst  
    gehouden. Voor informatie en aanmelding gelieve u contact op   
     te nemen met mw. Linda Huijsmans, tel. 035 5415839. 
 
     11 maart             Jongerenviering  
   Op zondag 11 maart a.s. jongerenviering met als thema ‘24/7 Online’. 
   Jongeren. Twitter, Facebook en andere social media zijn voor hen heel  
   bekend. Zelfs tijdens de nachtrust zijn ze soms nog deels actief met  
   berichtjes sturen via de smartphone. Maar wie is er het langst online?    
   Dat is waar het deze jongerenviering over gaat. 
   Tijdens deze viering zullen de vormelingen de opbrengst van hun  
   goede doelenactie in het kader van DiaconAction  bekendmaken en  
   overhandigen.         

 
     18 maart           Dinerclub   
   Op zondag 18 maart is er voor oudere alleenstaanden (65+) uit onze  
   parochie weer dinerclub in de koffiekamer van de pastorie.  
   Opgave: tel. nr. 035 5389706 Wil de Bruijn. 

 
25 maart  Voor de kleintjes: knutselmiddag palmpaasstok 
   Komt uw kind ook een palmpaasstok maken? Op zondag 25 maart 

   van 14.30 uur tot 16.00 uur in de jongerenruimte aan het kerkplein. 
   Het is wel noodzakelijk dat u uw kind aanmeldt vóór 20 maart a.s.  

   bij Linda Huijsmans, tel. 035-5415839 of per email:   
   p.en.l.huijsmans@versatel.nl 

 
1 april                   Palmzondag  

   Om 11.30 uur gezinsviering waarbij de kinderen hun door hen      
   gemaakte palmpaasstok mee kunnen nemen naar de kerk. 
                 Na afloop van de viering zal een optocht vertrekken naar  
   Johanneshove, waar de kinderen hun palmpaasstok aan een  
   bewoner mogen geven. 
 
     1 april  Matthäus Passion 

   Stichting Laren Klassiek brengt op Palmzondag 1 april om   
   14.30 uur voor de zesde keer de Matthäus Passion van Johann  
   Sebastian Bach. Voor meer informatie en het bestellen van   
   kaarten zie www.larenklassiek.nl  

 
Weet u dat…. 
 
- in het weekend van 10/11 maart a.s. - voor en na de vieringen - achter in de  
       kerk de halfjaarlijkse Boekentafel is. Met knutselmateriaal en allerlei boeken, cd’s, 

 en dvd’s die te maken hebben met Pasen. Maar ook met boeken en geschenkjes 
 voor de kinderen die op 15 april a.s. hun eerste heilige communie doen en voor
 jongeren die op 2 juni a.s. het heilig vormsel ontvangen. 

 Ook zal hier het onlangs verschenen fotoboek Muttom India van Nico Bierlaagh  
 ter inzage liggen en te koop zijn. Kortom een boekentafel voor jong en oud! 

mailto:p.en.l.huijsmans@versatel.nl
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- er op woensdag 21 maart a.s., om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk,  

Kerklaan 41 in Laren een bijeenkomst wordt gehouden over de  
      Vervolging van Christenen, Wereldwijd. 

Voor meer informatie zie: Agenda van activiteiten van de kerken in de BEL-dorpen 
http://belkerken.blogspot.com   
 

- u deze en andere berichten ook kunt vinden op het onderdeel                                                   
Nieuws en Mededelingen van onze parochiële website  
http://www.belkerken.nl/sintjan/mededelingen.html  

 
- u een digitale uitgave van de Klepel kunt ontvangen. U kunt zich aanmelden                                                            

via klepel@belkerken.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@belkerken.nl 
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