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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd

    
17 mei Hemelvaartsdag

9.30 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

20 mei Dinerclub  Op zondag 20 mei is er voor oudere alleenstaanden 
(65+) uit onze parochie dinerclub in de koffiekamer van de 
pastorie. Opgave: tel. nr. 035 5389706 Wil de Bruijn.

27 mei Pinksteren
Zaterdag 26 mei 17.00 uur Eucharistie met samenzang

Zondag 27 mei Hoogfeest van Pinksteren 
Om 9.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn

De viering om 11.30 uur in de basiliek vervalt vanwege de 
oecumenische Pinksterviering van de kerken van de BEL dorpen 
die om 11.00 uur in de Sint Vituskerk in Blaricum wordt 
gehouden. Voorgangers zijn: dominee J. Rinzema en pastor C. 
Lavaleije. Het thema van de viering is Pinksteren, een feest dat tot 
de verbeelding spreekt. 

Maandag 28 mei 2e Pinksterdag 10.00 uur Eucharistie

Weet u dat….

- in de maand mei, Mariamaand, een kwartier vóór elke misviering door de week,         
de rozenkrans wordt gebeden. Op maandag- en vrijdagochtend om 8.45 uur.             
Op woensdagavond om 18.45 uur,dan is tevens het Allerheiligste uitgestald ter 
aanbidding. U bent van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen. Soms valt een 
eucharistieviering uit als er die dag een uitvaart is. Het rozenkransgebed vervalt        
die dag dan ook.

- de tweedejaars Vormelingen van 27 t/m 29 april jl. een intensief en bijzonder 
kloosterweekend hebben beleefd in Heiloo.

                                   
                                                              Op het strand bij Heiloo

- de Vormselviering dit jaar op zaterdag 2 juni 2012 om 17.00 uur is in de                
H. Thomaskerk in Huizen. Er worden dan door hulpbisschop Mgr. Jan Hendriks acht
jongeren uit Laren gevormd samen met jongeren uit Huizen.



- u hele leuke cadeautjes, voor o.a. Communicanten en Vormelingen, digitaal kunt 
bestellen bij Samuel  (Stichting RK  Kinder- en jeugdwerk) www.stichtingsamuel.nl
Neemt u eens een kijkje en laat u zich verrassen door de verscheidenheid in aanbod!

- in de reeks magazines Leven - wat er écht toe doet een nieuw magazine is verschenen 
met als titel: Groeien! Het magazine bevat interviews, columns, meditatieteksten en 
voorbeelden gericht op ouders van tieners c.q. vormelingen. Het magazine wil ouders 
vanuit een christelijke inspiratie ondersteunen bij de (geloofs)opvoeding. Tegelijk is het 
een hulp om je eigen geloofsweg te zoeken als ouder. Ook wordt er aandacht besteed 
aan het sacrament van het vormsel.
Het magazine kost € 4 (excl. verzendingskosten en is te bestellen via Adveniat. 
http://www.adveniat.nl/pagina/1010/actuele_uitgaven

- in de nacht voor Hemelvaart donderdag 17 mei 2012 dit jaar weer de Nachttocht naar 
Heiloo plaatsvindt. Voor iedereen tussen de 14 en de 30 jaar wordt er weer een 
eigentijdse nachtelijke pelgrimstocht georganiseerd naar het putje van Heiloo. 

- het Sint Jansfeest dit jaar gevierd wordt in het weekend van 23/24 juni.

- er van zondag 29 juli t/m woensdag 2 augustus  a.s. voor jongeren tussen 15 en 30 
jaar een fietsbedevaart naar Kevelaer wordt gehouden? Opgave vóór 2 juli 2012. 
Meer informatie op www.rkjlaren.nl/fietstocht-naar-kevelaer

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

- u op de hoogte kunt worden gehouden wanneer er een nieuw bericht wordt geplaatst 
op de website van de parochie. U dient hiervoor te klikken op + Follow (rechtsonder 
in de website!). De moeite waard om eens uit te proberen. Zo bent u altijd op de 
hoogte van het meest actuele nieuws van de parochie!
(U kunt zich hiervoor desgewenst ook weer heel  eenvoudig afmelden.)

- 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


