
   

                                      DIGITALE NIEUWSBRIEF PAROCHIE SINT JAN-GOEDE HERDER

                              * * * Nr. 13, juni 2012 * * *

Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd

                                                                                                                                    

               Bij de laatste statie (Heiloo)

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

5 juni Vespers met de Broederschap van Sint Jan                           
Dinsdag 5 juni om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer).

(10) juni Kleuterwoorddienst
Bij voldoende aanmeldingen zal op 10 juni tijdens de mis van 11.00 uur 
de laatste kleuterwoorddienst van dit schooljaar plaatsvinden. Verder zullen 
er geen kleuterwoorddiensten meer zijn tot september.
Het jaar 2011-2012 wordt voor de kleinste kinderen van de parochie
afgesloten met de Sint Jansprocessie. Alle kinderen van de 
kleuterwoorddienst worden uitgenodigd hieraan deel te nemen. Na afloop 
krijgen ze een kleine verrassing. Kinderen van de kleuterwoorddienst mogen 
hiervoor worden aangemeld bij Linda Huijsmans, tel. 06-43711157 of 
p.en.l.huijsmans@versatel.nl.  
In september start een nieuwe cyclus van 10 kleuterwoorddiensten.
Om het programma per mail te ontvangen kunt u zich aanmelden via 
bovenstaand e-mailadres.

    10 juni Korenfestival 2012 in de Sint Jansbasiliek
Op zondag10 juni wordt er voor de tweede keer een Korenfestival 
gehouden in Laren met vijf enthousiaste koren uit Nederland en België.
Om 11 uur is er in de Sint Jansbasiliek een feestelijk gezongen 
Heilige Mis en daarna om 14.30 uur vinden er optredens plaats van de 
verschillende koren. De deelnemende koren zijn: 
de Zangertjes van Volendam, het Laurentiuskoor Oudorp, 
Vocaal Ensemble Kerkrade, Kamerkoor Waelrant uit Borgerhout 
(België) en het Larens Kamerkoor ‘La VocE’. 
Meer informatie over de koren vindt u op:

                                                www.zingeninlaren.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=49

Let op: er is die zondag één eucharistieviering (om 11.00 uur)!!

     17 juni Op zondag 17 juni is er een gezinsviering om 11.30 uur
De werkgroep gezinsvieringen nodigt iedereen uit voor deze viering, in het 
bijzonder alle gezinnen met kinderen.       



Sint Jansfeest 2012

20 juni     Vespers met medewerking van de Utrechtse Vrouwen Schola
        http://utrechtsevrouwenschola.dyndns.org/index.htm  

Woensdag 20 juni om 19.00 uur

23 juni Sint Jansfeest Openingslof
Zaterdag 23 juni om 19.00 uur. De basiliek blijft open tot 21 uur.

24 juni Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof om 7.00 uur

Hoogmis in de basiliek om 9.00 uur

Vertrek van de processie vanaf het kerkplein om 11.00 uur

Hoogmis op het Sint Janskerkhof om 12.00 uur

Vertrek van de sacramentsprocessie vanaf het kerkhof
om 13.00 uur

Sluitingslof in de basiliek om 17.30 uur

Zie ook: www.belkerken.nl/sintjan/processie_2012.html

Weet u dat ….

- meisjes en jongens die willen meelopen als bruidje, jonker of als 
kwastendrager bij één van de parochievaandels kunnen zich aanmelden 
bij Conny de Wit. Als uw dochter zelf geen wit jurkje heeft, kunt u er een 
lenen bij Conny de Wit, Laarderweg 132, Eemnes. De jurkjes kunnen 
worden afgehaald van 14 t/m 17 juni tussen 15.30 - 18.00 uur. In de 
week daarna graag alleen na telefonische afspraak 035 5311697. 
Wij verwachten de bruidjes, 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.

- dat vanaf 1 april jl. de website WJD Rio online is met informatie over 
reismogelijkheden naar de Wereldjongerendagen in 2013 in Rio.
Zie: http://www.jongbisdomhaarlem.nl/index.php?mode=4

- dat 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

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

- dat 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 ook weer heel eenvoudig afmelden via de  berichten die u zult ontvangen. 

- dat 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


