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In het weekeinde van 23 en 24 juni vieren wij onder meer 
met de processie de geboorte van onze patroon Johannes 
de Doper. Wij zijn blij met alle vrijwilligers die deze unieke 
processie mogelijk maken en een extra dimensie geven.
Wij zijn bijzonder blij met de initiatieven van Nilleke 
vd Brink  en Danielle Dankers om de processie onder de 
aandacht te brengen van  jongeren. Wij hopen van harte 
dat hun oproep om deel te nemen aan dit prachtige feest 
ruim gehoor zal vinden.
Deelname aan onze processie is onontbeerlijk om de traditie 
in stand te houden, mede door bovengenoemd initiatief 
blijft onze geloofsgemeenschap vitaal, en ook daar mogen 
we best een beetje trots op zijn.

Thema 2021 
“Wat zoeken jullie?“ zal dit jaar het thema zijn van onze 
processie. Tijdens het openingslof op zaterdag 23 juni 
zal Pastoor Vriend u graag tekst en uitleg geven over het 
gekozen thema.

Vesperviering
Op woensdag 20 juni wordt om 19.00 uur in de Basiliek  een 
vesperdienst gehouden ter voorbereiding op ons patroon-
sfeest. Deze wordt vocaal ondersteund door de Utrechtse 
Vrouwenscola.

Collecte kerkhof 
De collecte is dit jaar voor het project van John Bosco in 
Muttom. Mede dankzij steun vanuit onze parochie is daar de 
afgelopen jaren ontzettend veel gerealiseerd. Het onlangs 
gepubliceerde fotoboek van Nico Bierlaagh over Muttom 
geeft een goed beeld van wat er gerealiseerd is. Het boek 
is verkrijgbaar in de Sint-Janskraam.

Onkosten Sint Jansfeest
Wij zijn u zeer dankbaar voor uw financiële steun van de 
afgelopen jaren. Die is onontbeerlijk om het feest te kunnen 
vieren. Ook dit jaar willen wij u vragen ons financieel te on-
dersteunen door uw bijdrage over te maken op onze bankre-
kening 33.49.48.800.(tnv Broederschap Sint Jan) De stichting 
is als goed doel door de belastingdienst officieel erkend. 
Ook kunt u in de Sint-Janskraam diverse artikelen aanko-
pen t.b.v. ons patroonsfeest. Nieuw dit jaar is onder meer 
de noveenkaars.

Bidden en zingen in de processie
De route en de versieringen zijn zoals in afgelopen jaren. De 
processie is er in de eerste plaats voor de deelnemers aan de 

processie. De versieringen zijn daarom zo opgesteld, 
dat deze het beste tot hun recht komen als we er naar  

kijken vanuit de processie. Om het bidden en zingen van 
de processiedeelnemers zo goed mogelijk tot uiting te 
laten komen, zal er per 3 vaandels een tussenruimte van  
ca. 10 meter gecreëerd worden. Iedere groep die zo ontstaat, 
heeft 2 voorbidders en op enige afstand van de groep loopt 
een muziekkorps of een van de koren. Wij verzoeken u vrien-
delijk de aanwijzingen van de broedermeesters op te volgen.

Bruidjes 
Meisjes en jongens die willen meelopen als bruidje, jonker 
of als kwastendrager bij een van de parochie vaandels kun-
nen zich aanmelden bij Conny de Wit. Als uw dochter zelf 
geen wit jurkje heeft kunt er een lenen bij Conny de Wit, 
Laarderweg 132 Eemnes. De jurkjes kunnen worden afge-
haald van 14 t/m 17 juni tussen 15.30 – 1800 uur. De week 
daarna graag alleen na telefonische afspraak 035-5311697  
Wij verwachten de bruidjes en jonkers en kwastendragers op 
Sint Jan 24 juni om 10.30 uur op het kerkplein. De bruidjes 
ontvangen op het kerkplein gratis een boeketje bloemen.
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Waar ben je geboren en wat kun je vertellen 
over je jeugd?
Ik ben geboren in het Sint-Jansziekenhuis en geto-
gen in Laren en heb op de Aloysiusschool gezeten 
(nu Binckhorst). Na de middelbare school (Laar & 
Berg) heb ik verpleegkunde gestudeerd en heb ik 
mij daar verder in gespecialiseerd.
De slechte salariëring in de gezondheidszorg 
bracht mij ertoe iets anders te proberen. In 1993 
hebben wij de sportzaak Professional Sport over-
genomen.

Speelde de kerk als kind al een rol voor je?
In onze opvoeding speelde het geloof een be-
langrijke rol en daardoor kwam ik vaak in de 
kerk. Op mijn achtste werd ik door kapelaan 
Veenhuis gevraagd om misdienaar te worden. Ik 
was ook misdienaar in de kapel op de Houtweg, 
Johanneshove en in de kapel op de Torenlaan 55 
‘Sonnewijck’ genaamd. In die tijd waren er wel 70 
misdienaars actief voor de parochie Sint Jan Goede 
Herder. Ik heb dit tot mijn veertiende jaar gedaan. 
Toen sloeg, zoals bij veel pubers, de vertwijfeling 
toe. Er was zoveel onrecht in de wereld. Klopte dit 
wel in vergelijking met de boodschap van Jezus? 

Op dit moment doe je vrijwilligers werk voor 
onze parochie. Hoe is het weer goed gekomen? 
In 2000 kreeg ik een zogeheten pré-hartinfarct. 
Daarna besefte ik dat  ik een signaal had gekregen. 
Je leven kan zo afgelopen zijn, maar ik mocht 
blijven! De kerk werd een houvast voor me tijdens 
mijn ziekte. Ik was een paar jaar eerder al begon-
nen met het lopen van de Sint Jansprocessie.
Het begon steeds meer te kriebelen en ik werd 
voorbidder. Niet lang daarna sloot ik me aan bij de 
collectanten. En nog weer later werd ik gevraagd 
door de broederschap.

Hoe kom je bij de broederschap en waarom zou 
je dat willen? 
Om lid te worden moet je in ieder geval een binding 
hebben met de kerk en praktiserend katholiek zijn. 

Er wordt gekeken naar wat je voor de kerk betekent 
en we proberen wat jongere leden te krijgen. Ook 
zijn er drie dames lid van de totaal 30 leden.

Mede door de processie is onze parochie vitaal, 
als je ziet hoeveel vrijwilligers aan de organisatie 
meewerken dan besef je pas echt goed dat de broe-
derschap daar een zeer belangrijke rol in speelt.

Wat doe je nog meer voor onze parochie en hoe 
staat het thuisfront hier tegenover? 
Inmiddels ben ik ook secretaris voor de broeder-
schap, lid van de parochievergadering en lid van 
de Coz (Commissie Onroerende Zaken).  Verder ben 
ik koster voor rouw- en trouwdiensten. Ik neem 
verder het werk als hoofdkoster over van Gerard 
Wiegers. Geregeld verdelen we als kosters onder-
ling alle vieringen voor de komende periode. Ik 
kan dit allemaal doen omdat mijn vrouw Jo me 
hierin steunt. Daar ben ik heel blij mee, want ik 
vind het een eer dit te mogen doen.

Waar heb je je vrouw ontmoet en waar komt 
zij vandaan? 
Ik deed vakantiewerk in de Stichtse Hof. Mijn 
vrouw Jo Letsoin komt uit Kamp Laarbrug in Om-
men. Later heeft ze in kamp Nistelrode gewoond. 
Ze volgde haar opleiding in de Stichtse Hof tot 
ziekenverzorgster.  De vonk sloeg over tijdens het 
werk en we zijn na 7 jaar  getrouwd in 1984. We 
hebben twee zoons, Jelmer van 27 die bij de Am-
sterdamse recherche gaat werken en Lars van 23 
die in het laatste jaar van de media academie zit 
en hoopt volgend jaar toegelaten te worden op de 
Willem de Koning academie om zo zijn opleiding 
tot grafisch vormgever af te ronden. Daarnaast is 
hij ook een begenadigd streetdancer.

Om nog even terug te komen op het begin, de 
Sint Jans Processie; waarom zou je parochianen 
aanraden mee te lopen? 
Ik zou niet alleen parochianen willen aanraden 
mee te lopen. Er lopen ook protestanten mee en 

zelfs mensen die niet direct een geloof aanhangen. 
We doen ons uiterste best om de processie vitaal 
te houden en zijn dan ook erg blij met initiatieven 
van jongeren om mee te doen. Meelopen geeft 
echt verdieping, een getuigenis op straat!  Het 
geeft verbondenheid, wat uiteindelijk de redding 
van onze samenleving zal zijn. Ik volg altijd het 
hele programma. Dat begint om 7:00 uur op het 
St-Jans kerkhof. De dag eindigt rond 20:00 uur na 
het opruimen. Fantastisch!

Wat betekent het geloof voor jou? 
Veel mensen vinden dat de diverse geloven een 
splijtende uitwerking hebben op de samenleving. 
Ik hang juist de visie aan dat geloven mensen bij 
elkaar brengt. Er komt zoveel moois uit voort. 
Geloof is samenwerken en de boodschap van Jezus 
is voor mij de leidraad. 

Tera Houting

Aan de keukentafel bij... Chris Bogaers
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Processiedeelnemers
Naast de bruidjes zullen in 
groepsverband mee trekken 
onze bisschop mgr. J.M.Punt en 
priesters uit diverse parochies, 
de  beide  zangkoren en 
misdienaars van onze parochie, 
de Sint Jansharmonie, MCC, 
Ridders van het Heilig Graf 
regio het Gooi,  Broederschap van Aloude Heilig Sacrament uit Den Bosch, 
het Gilde van Sint-Joris uit Berlicum,  priesterstudenten van grootseminarie 
Het Willibrordhuis-De Tiltenberg, misdienaars en acolieten Vituskerk uit 
Hilversum, parochie Sint Vitus Blaricum, Stille Omgang Amsterdam regio 
het Gooi, vaandel en lantaarndragers.
Overige processiegangers worden geadviseerd om in te stromen bij het kerk-
plein. Ons advies is om niet tegelijk massaal in te stappen, maar eventueel 
een volgend vaandel te kiezen, hierdoor ontstaat een beter verdeling van 
processiedeelnemers en kunt u beter gebruik maken van de voorbidders.
Het processieboekje is na afloop van het openingslof te verkrijgen, maar 
natuurlijk ook op zondag. 

Onderhoud graven 
Een goed Larens gebruik is het onderhoud van de graven voor Sint-Jan, wij 
verzoeken u vriendelijk dit onderhoud voor zaterdagmiddag te doen en zoveel 
mogelijk verpakkingsmateriaal mee naar huis te nemen.

Verkoop planten
Op maandag 25juni worden vanaf  8.30 uur de planten op de Brink voor de ba-
siliek verkocht die gebruikt zij voor de diversen versieringen t.b.v. de processie.

Op het Internet kunt u meer informatie vinden over ons patroonsfeest, en 
wel op www.belkerken.nl 
Namens de broederschap vertrouwen wij erop, u voldoende te hebben ge-
informeerd over ons Larens Sint Jansfeest en wensen u mede namens alle 
vrijwilligers veel devotie toe bij de vieringen van ons patroonsfeest. 
We hopen u te ontmoeten op het patroonsfeest op 23 en 24 juni, om er met 
elkaar een mooi feest van te maken 

Chris Bogaers,
secretaris Broederschap van Sint-Jan

Programma Sint Jansfeest 2012
Woensdag 20 juni:
19.00 uur:  Vespers van het feest van Sint Jan de Doper met boeteritus 

m.m.v. de Vrouwenschola uit Utrecht.

Zaterdag 23 juni:
17.00 uur: De klokken luiden het Sint Jansfeest in.

19.00 uur:  Openingslof in de Basiliek, met uitstelling van het 
Allerheiligste  en Zegen. In deze viering zal pastoor Vriend 
voorgaan. De Cantorij staat o.l.v. Jim Berben.  De Basiliek 
blijft open tot 21.00 uur.

20.00 uur: Rijtuigen rijden de processieroute.

Zondag 24 juni:
7.00 uur:  Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof. 

Celebrant is emeritus pastoor J. Willems

9.00 uur:  Plechtige, latijnse hoogmis in de Basiliek. 
Celebrant Mgr. J. Hendriks.

 Het koor staat o.l.v. Hans Rikkert de Koe.

11.00 uur: SINT JANSPROCESSIE.
  De processie vertrekt vanuit de Basiliek en gaat via de 

Brink, Sint Janstraat en de Hilversumseweg naar het Sint 
Janskerkhof.

12.00 uur:  Eucharistieviering op het kerkhof. 
  Hoofdcelebrant is mgr. J.M.Punt, bisschop van Haarlem-

Amsterdam.

13.00 uur:  Vertrek van de sacramentsprocessie van het kerkhof, deze 
gaat via de Vredelaan, Zevenenderdrift, Zevenend en de 
Brink naar de Basiliek.

14.15 uur: Afsluiting van de processie in de Basiliek. 

17.30 uur: Sluitingslof in de Basiliek.

Zaterdag 25 augustus: 
Herdenking marteldood Sint Jan
19.00 uur: Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof.



Vormselgroep bezoekt Heiloo

Eerste communie 2012

Dat het Bisdom Haarlem een inspirerende om-
geving voor jongeren rond de 14 jaar in de aan-
bieding heeft, was voor ons als gastouders een 
enorme verrassing. Het gehele bezinningsoord 
bevat onder meer het klooster van de Blauwe Zus-
ters, het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, 
de Genadekapel met de eeuwenoude waterbron 
de Runxputte en een park met een Kruisweg van 
14 staties met de afbeeldingen van de lijdensweg 
van Christus (de 12e statie is een enorme berg met 
een beeld van de gekruisigde Jezus).

Onze jongeren waren behoorlijk onder de indruk 
van het geheel en voelden zich helemaal thuis 
door de fantastische groepsruimtes: een gezellige 
eetzaal en slaapzalen, een verblijfsruimte met 
lekkere zitbanken, een tafelvoetbal en een echte 
filmruimte. Dit was het laatste wat de jongeren 
verwacht hadden in een klooster. We zijn twee 
dagen intens met elkaar opgetrokken en hebben 
veel met elkaar beleefd. We hebben gebeden in 
de kapel, gezongen in getijde vieringen, door 
kloostergangen gelopen, er waren veel momenten 
van bezinning tijdens het lopen van de statie,  we 
hebben gediscussieerd over een aangrijpende film 
met thema's als vrijheid om te kiezen, vergeving 
en verzoening(freedom writers), we werden open-
hartig te woord gestaan door de Blauwe Zusters en 
we hebben natuurlijk met elkaar gesproken over 
het Heilig Vormsel dat toegediend wordt op 2  juni.

Van grote waarde tijdens onze speurtocht naar 
de goede Geest was de begeleiding van Maurice 
Lagemaat. Hij is op dit moment aan het afstude-
ren, Master Katholieke Theologie in Utrecht. Dit 
is een opleiding waar je pastoraal werker mee 
kan worden. Na zijn 35ste zou hij ook tot diaken 
gewijd kunnen worden en daar is hij zich wel op 
aan het oriënteren. 
Maurice bezit de gave om jonge gelovigen aan te 
spreken en brengt voor jongeren geloofsessenties 
echt tot leven. Op dit moment is hij jongerenwer-
ker in dienst van het Heiligdom OLV ter Nood. Een 
soort pastoraal werker speciaal voor jongeren. 
Met dankbaarheid kijken wij als gastouders te-
rug op al die momenten in het kloosterweekend 
waarop we voelden en zagen dat onze jongeren 
geraakt werden en geroerd waren. Zo werd het 
voor ons allen een werkelijke spirituele ervaring.  

Tussen alle bezinning door hebben we echt van 
elkaar genoten en was er veel plezier. Voetballen, 
een fotoshoot van de dames in de prachtige bloem-
bollenvelden, een uitgelaten wandeling over het 
Noordzee strand  van Egmond en als afsluiting: 
poffertjes eten op de Brink van Laren.
Als gastouders wensen wij de vormelingen een 
inspirerende viering toe op 2 juni en wij hopen 
jullie nog vaak te ontmoeten in en rondom onze 
Sint Jansbasiliek.

Astrid en Arjan. 

Bedevaart naar Kevelaer
De jaarlijkse 2-daagse bedevaart naar Kevelaer 
vertrekt dit jaar op maandag 30 juli om  
8.15 uur richting Kevelaer.
Op het programma staan deelname aan de 
intochtprocessie, diverse vieringen met in de 
avond de lichtprocessie en in de middag de 
kruiswegstatie.
Naast dit programma bestaat dinsdag de 
mogelijkheid om de hostiefabriek te bezoeken
We verblijven wederom in het Parkhotel en 
hopen dan ook dat we ook dit jaar weer op veel 
bedevaartgangers mogen rekenen.

Dinsdagavond 31 juli verwachten wij omstreeks 
19.30 uur in Laren te arriveren, waarna wij de 
bedevaart afsluiten met het sluitingslof.
Ook niet bedevaartgangers zijn van harte welkom 
bij deze viering.
Kosten Kevelaer: bus € 30 pp.
De overnachting, incl.diner en ontbijt bedragen 
bij 2-persoonskamer € 55,00 pp.
Voor een 1-persoonskamer bedragen de kosten 
€ 70,00.

Inschrijven voor deze bedevaart bij Sanny Wortel, 
Vredenburgh 51 1251 SH Laren, 
Tel.: 035-5383391 of e-mail sanny@kpnmail.nl.
Voor meer info kunt u ook terecht bij de andere 
broedermeesters van Kevelaer: Stef Bon 06 51090605 of 
Chris Bogaers 06 51206066.

De bedevaartsleiding in Kevelaer heeft dit jaar 
als thema aangereikt: “Houdt Moed“ [Jes.35,4]. 
Deelname aan deze bedevaart is een uitgelezen 
mogelijkheid om in de serene sfeer van Kevelaer 
even tot rust en tot jezelf te komen.

Voor de jongeren bestaat de mogelijkheid om 
deel te nemen aan de fietsbedevaart, inlichtingen 
hierover zijn te verkrijgen bij bovenstaande 
broedermeesters.

Chris Bogaers, broedermeester 

Korenfestival Laren
De Stichting Koormuziek Laren organiseert op 
zondag 10 juni het tweede korenfestival.  
Om 11 uur is er een feestelijk gezongen Mis en om 
14:30 een zondagmiddagconcert gepresenteerd 
door Janke Dekker.  Na afloop van Mis en concert 
is er collecte.
Het bestuur van de Stichting Koormuziek Laren 
bestaat uit Angèle Craamer, Maria Klingenberg, 
Cees Beets en Ton Philips. Sinds 2011 wordt 
gebouwd aan de traditie van een jaarlijks 
Korenfestival met vooral sacrale muziek, uit te 
voeren door kinderen en volwassenen. Ook dit 
jaar zijn er vijf enthousiaste koren uitgenodigd:  
Laurentiuskoor Oudorp, Vocaal Ensemble 
Kerkrade,  Larens Kamerkoor ‘La VocE’, Kamerkoor 
Waelrant Borgerhout (België) en Zangertjes 
van Volendam. In totaal gaat het om circa 150 
vocalisten  die de hoogtepunten brengen uit hun 
repertoire.  En drie van deze koren worden geleid 
door een vrouwelijke dirigent!
De deelnemende  koren zijn zowel afzonderlijk 
als samen te horen  met de mooiste koorwerken 
uit hun repertoire. Naast herkenning bij het Ave 
Verum van Mozart en gregoriaans, zullen er 
ook modernere en zelfs eigentijdse koorwerken 
worden uitgevoerd. 
Tijdens het concert worden er o.a. twee delen 
uitgevoerd uit het Requiem van Gabriel Fauré.  
Hoogtepunt is ook de uitvoering van een 
compositie van Pablo Casals door het Vocaal 
Ensemble Kerkrade en het vrouwen-kleinkoor 
Octimbre dat deel uitmaakt van het Larens 
Kamerkoor ‘La VocE’.  De koren zetten zich in 
voor een feestelijke Eucharistieviering en een 
indrukwekkend Middagconcert. Het bestuur 
van de Stichting nodigt u van harte uit hiervoor.
Op de website zingeninlaren.nl  vindt u onder 
het kopje ‘Korenfestival’ meer informatie over 
het festival en de deelnemende koren.  Wilt 
u meer weten stuurt u dan een Email naar  
info@zingeninlaren.nl  of belt u met 035 – 621 16 15. 
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Vieringen van zaterdag 02 juni t/m zondag 08  juli

Zaterdag 02 juni  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 03 juni Heilige Drie-eenheid 09.30 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
   11.30 uur Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Dinsdag 05 juni  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 09 juni  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 10 juni Sacramentsdag  11.00 uur  Plechtige Eucharistie met gastkoren
   11.30 uur Geen viering

Zaterdag 16 juni  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 17 juni 11e zondag d.h. jaar 09.30 uur  Hoogmis met Nederlandse gezangen
   11.30 uur Eucharistie (Gezinsviering)

Patroonfeest van Sint Jan

Zaterdag 23 juni  19.00 uur Openingslof  m.m.v. de Cantorij
Zondag 24 juni  07.00 uur Eucharistie op het kerkhof  
   09.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
   11.00 uur Processie
   12.00 uur Hoogmis op het kerkhof 
   17.30 uur Sluitingslof met Gregoriaanse gezangen

Zaterdag 30 juni  17.00 uur Eucharistie 
Zondag 01 juli 13e zondag d.h. jaar 09.30 uur Eucharistie met samenzang

Dinsdag 03 juli  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 07 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 08 juli 14e zondag d.h. jaar 09.30 uur Eucharistie met samenzang

Gedoopt
22 apr. Milou Nieland

Overleden
21 apr. Hans Zeegers
27 apr. Cecilia Blom
27 apr. Maria Lehnert – Batke

Collecten
14-15 apr. € 1.210,--
21-22 apr. € 650,--
28-29 apr. € 110,--
28-29 apr. € 785,--  t.b.v. Priesteropleiding 

Vogelenzang

Biechtgelegenheid: 
Zaterdag  02 juni 16.30 uur
zaterdag   16 juni 16.30 uur

Dinerclub
Op  de zondagen  01 juli en 12 augustus 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

Vieringen werkdagen
Maandag 9.00 uur
Woensdag   18.30 uur aanbidding, waarna om  

19.00 uur de H. Mis
Vrijdag 9.00 uur

N.B.: Op vrijdag 1 juni is er geen viering om 9.00 uur. Ook 
op woensdag 13 juni is er geen viering.

Bereikbaarheid pastores
Wanneer u op de pastorie geen gehoor krijgt, belt u 
dan later nog eens, of anders, in dringende gevallen:  
06-51714262 (Diaken Veldhuis)

WALK, PRAY, ENJOY: kom op 24 juni naar Laren!
‘Europees Internetzuster’ Elvira Maria en zanger Mario 
Raadwijk maken deel uit van het speciale jongeren-
programma dat dit jaar voor het eerst tijdens het Sint 
Jansfeest in Laren (NH) wordt georganiseerd. 
De Sint Jansprocessie is een unieke belevenis van geloof 
op de openbare weg. Ieder jaar trekken honderden proces-
siegangers uit en komt er een veelvoud aan toeschouwers.  
Met de processie brengen wij eer aan God en willen wij 
ons geloof met iedereen delen. 
Het is een katholieke traditie die stamt uit de Middel-
eeuwen en is een  feest ter ere van Johannes de Doper, de 
patroonheilige van Laren.
Dit jaar wordt er een speciaal jongerenprogramma geor-
ganiseerd onder de inspirerende leiding van de Internet 
Zuster van Europa: Zuster Elvira Maria. Zuster Elvira Maria 
is religieuze bij de Karmelietessen van het Goddelijk Hart 
van Jezus en ziet het als haar roeping om o.a.via internet  
met jongeren in contact te komen. Zij zal een inleiding 
geven en samen met de jongeren meelopen in de processie
Mario Raadwijk, bekend van de Nederlands bekende band 
Replay en de Miracle City Singers, zal de jongerengroep 
muzikaal versterken met zijn prachtige stem! 
Heel bijzonder is ook  de openluchtmis  die wordt  
gehouden  op het Sint Janskerkhof.  Bisschop mgr. Punt 
zal voorganger zijn.
Het programma start om 10.00 uur en eindigt rond  
14.30 uur met een een hapje en een drankje in de tuin 
van de pastorie .
Kortom: WALK, PRAY, ENJOY!  Meld je nu aan voor het 
feest op 24 juni! 
Deelname is gratis.

Ga naar: www.sintjansprocessie.nl en volg ons voor het 
laatste nieuws via Facebook en Twitter


