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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 
 

     12 januari                 Doop van de Heer. Om 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse                                       
 gezangen m.m.v. de Broederschap van Sint Jan.                                                                                                                                                            
   Na deze viering is er een nieuwjaarsreceptie voor alle   
   parochianen.       
 

19 januari  Om 09.00 uur Hoogmis met Nederlandse gezangen 
 
   Om 11.00 uur Oecumenische viering 
   Op de eerste zondag (19 januari) van de Week van Gebed voor de  

   Eenheid van de christenen wordt om 11.00 uur in de basiliek een                    
   dienst van de gezamenlijke kerken van de BEL-dorpen gehouden.  
   Bij deze viering gaan voor: pastoor J. Vriend en ds. J.G. de Bruijn,  
   predikant van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes.       
  Let op: gewijzigde aanvangstijden vieringen! 

 
26 januari  Kleuterwoorddienst 

   Tijdens de viering om 10.00 uur wordt een kleuterwoorddienst  
    gehouden. Voor informatie en aanmelding gelieve u contact op   
     te nemen met mw. Linda Huijsmans, kleuterwoorddienst@mail.com  

 
26 januari Dinerclub          

Op zondag 26 januari is er voor oudere alleenstaanden (65+) uit 

onze parochie weer dinerclub in de koffiekamer van de basiliek.    

Aanmelding bij mw. Wil de Bruijn, tel. 035 5389706. 

 1 en 2 februari Communie Boekentafel 
   Op zaterdag en zondag wordt na de vieringen achter in de kerk een 

   Boekentafel gehouden.  De boeken- en cadeautafel zal dit keer vooral 
   boeken en cadeautjes betreffen die te maken hebben met de 1e 
   Heilige Communie. 
 
 2 februari                 Zondag 2 februari om 10.00 uur Feest van Maria Lichtmis   

   - Opdracht van de Heer in de tempel - (zie voor informatie over dit feest: 
   http://www.rkk.nl/katholicisme/encyclopedie/o/opdracht_des_heren  ) 
   Hoogmis m.m.v. de Cantorij en het kinderkoor. Tijdens deze viering  
   zullen de kinderen die op 6 april a.s. hun 1e heilige communie gaan  
   doen zich aan de parochianen voorstellen. 

 
    Na afloop van de eucharistieviering is er gelegenheid om de   

   Blasiuszegen te ontvangen. Zie voor informatie over deze zegen:  
   http://www.rkk.nl/katholicisme/encyclopedie/b/blasiuszegen        

 
 4 februari  Kindercatechese                

   Catechese voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de basisschool.
   S.v.p. aanmelden via sintjan@belkerken.nl                                                 
   Dinsdagavond 4 februari van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte van  
   de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein 

 
4 februari  Vesper met de Broederschap van Sint Jan                            
   Dinsdag 4 februari om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer). 
 
7 februari  Gezamenlijk koffiedrinken  
   Na de eucharistieviering die begint om 09.00 uur is er gezamenlijk    

   koffiedrinken in de jongerenruimte aan het kerkplein. 
   Vrijdag 7 februari 09.00 uur 
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9 februari  Viering Filipino-English Community Laren 
    Voor informatie: Hans de Valk, hjdevalk@gmail.com, 06-51629709     

   Zondag 9 februari 12.15 uur dagkapel 
 
16 februari  Gezinsviering op zondag 16 februari om 11.30 uur 
   Thema van de viering is De verloren zoon. 
   De werkgroep gezinsvieringen nodigt iedereen van harte uit  
   voor deze viering, in het bijzonder alle gezinnen met kinderen. 
                    Let op: Er zijn op deze zondag vieringen om 10.00  en om 11.30 uur! 

 

Weet u dat…. 

- vóór de wekelijkse woensdagavondviering van 19.00 uur er een half uur stille 
aanbidding is. De monstrans  met het Allerheiligste is uitgestald en we zijn dan een 
half uur stil bij de Heer. Daarop aansluitend vindt de H. Mis plaats. 
 

- dat op zaterdag 8 maart 2014 de musicalgroep Kisi Kids naar onze basiliek komt met 
een voorstelling van de familiemusical ‘De Barmhartige Vader’. Aanvang 14.30 uur. 
Gratis toegang. Doelgroep leeftijd 5- 11 jaar.  
 

- dat de eerste communievoorbereiding 2014 voor de kinderen start op woensdag 15 
januari in de jongerenruimte naast de Sint Jansbasiliek 's middags van 13.00 tot 
14.30 uur. Het project bestaat uit 11 woensdagmiddagen. De ouderavonden zijn op 
de dinsdagavonden 11 februari en 11 maart 2014, om 20.00 uur in de koffiekamer 
(voorheen dagkapel). 
 

- dat u een digitale uitgave van de Klepel kunt ontvangen. U kunt zich aanmelden                                                            
via klepel@belkerken.nl 
 

 
 
 

 
Avond van de dialoog  
 
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert de Stuurgroep Oecumene 
BEL, waarin kerken uit Blaricum, Eemnes en Laren vertegenwoordigd zijn, op 
maandagavond 27 januari a.s. om 20.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5, in 
Laren de Avond van de dialoog.  
 
Op deze avond zullen de Larense burgemeester en plaatselijke lijsttrekkers van een 
viertal politieke partijen ons iets komen vertellen over hun bronnen van inspiratie.  
 
Waardoor worden zij gemotiveerd? Wie of wat, welke personen, boeken, gebeurtenissen 
zijn voor hen van betekenis?  
 
Naast de korte inleidingen zullen de sprekers kort reageren op enkele uitspraken van 
onder meer paus Franciscus, die zich onlangs heeft uitgelaten over de armoede in de 
wereld. Met de vraag wat deze uitspraken betekenen voor het politieke handelen van de 
deelnemers aan het gesprek.  
 
Deelnemers aan het gesprek zijn burgemeester Elbert Roest (D66), Ton Stam (VVD), 
Peter Calis (Larens Behoud), Erwin van den Berg (CDA) en Marcus van den Brink 
(PvdA) . 
 
De leiding van het gesprek op deze avond is in handen van Job de Bruijn, predikant van 
Protestantse Gemeente Laren Eemnes. Meer informatie op http://belkerken.blogspot.nl  
 
U bent van harte welkom! 
 

 
   
  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 

mailto:hjdevalk@gmail.com
mailto:klepel@belkerken.nl
http://belkerken.blogspot.nl/
mailto:nieuwsbrief@belkerken.nl

