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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 

      
  
 4 maart  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 maart van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte van  
   de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein 

 
4 maart  Vesper met de Broederschap van Sint Jan                            
   Dinsdag 4 maart om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer). 
 
5 maart  Aswoensdag 19.30 uur Eucharistie m.m.v. de Cantorij   
   Tijdens de viering is er de mogelijkheid  het askruisje te ontvangen 
 
7 maart  Gezamenlijk koffiedrinken  
   Na de eucharistieviering die begint om 09.00 uur is er gezamenlijk    

   koffiedrinken in de jongerenruimte aan het kerkplein. 
   Vrijdag 7 maart 9.00 uur 
 
8 maart   Musical in de basiliek  

   Uitvoering van de musical ‘De Barmhartige Vader’ door de  
   musicalgroep Kisi Kids. Gratis toegang. Doelgroep leeftijd 5- 11 jaar. 
   Zaterdagmiddag 8 maart om 14.30 uur 
 
Let op:  De eucharistieviering van 17.00 uur vervalt op 8 maart! 

 
9 maart  Engelstalige viering 
   De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels. 

       Voor informatie: "Filipino-English Community Laren" <feclaren@gmail.com>   

   Zondag 9 maart 12.15 uur dagkapel 
 

16 maart  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 
 

16 maart Dinerclub          

Op zondag 16 maart is er voor oudere alleenstaanden (65+) uit 

onze parochie dinerclub in de koffiekamer van de basiliek.    

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

30 maart  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  

 

Weet u dat…. 

-  uw financiële bijdrage aan de actie Kerkbalans echt nodig is. 
 In januari jl. heeft u een brief over de Actie Kerkbalans 2014 van het parochiebestuur  
 ontvangen. Om alle parochiële activiteiten te kunnen bekostigen is de hulp van alle 
 parochianen echt nodig. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer 
 NL41RABO 0334905397. Het parochiebestuur dankt u bij voorbaat voor uw donatie en 
 voor uw betrokkenheid bij de parochie.  
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- dat op vrijdagavond 7 februari jl. de pastoor aan voormalig penningmeester Jos Timmer 

ter gelegenheid van zijn afscheid van het parochiebestuur de pauselijke onderscheiding 
Pro Ecclesia et Pontifice heeft uitgereikt. Jos Timmer is ruim 13 jaar penningmeester 

geweest van onze parochie. 
 

- dat de Volksuniversiteit Laren-Blaricum-Eemnes op dinsdagavond 11 maart a.s. een                                                                
lezing organiseert onder de titel Paus Franciscus: het Vaticaan één jaar verder.                                                         
De lezing wordt gehouden door Wilfred Kemp, presentator van Kruispunt TV en                                                      
Kruispunt Radio.  
Tijd en plaats: van19.30-21.30 uur in de Theaterzaal van het Brinkhuis.                                                          
Toegangsprijs is € 10,00. Voor meer informatie en opgave zie  
http://tinyurl.com/mgd8l6m  

Het is wel noodzakelijk  zich vóór 5 maart a.s. aan te melden. Bij onvoldoende                                                    
belangstelling wordt de lezing geannuleerd! 
   

- dat de Stille Omgang te Amsterdam wordt gehouden in de nacht van zaterdag 22 op 
zondag 23 maart. Het programma: 

  Om 20.45 uur plechtige Eucharistieviering en lof in de H. Vituskerk te Hilversum.  
  Daarna koffie en thee in het Annagebouw. 
 Om uiterlijk 22.30 uur vertrek per bus naar Amsterdam. 
 Om 23.30 uur start van de Stille Omgang. 
  Rond 01.15 uur terugkeer in Hilversum. 
 Opgave en inlichtingen bij Ans Kleijer, tel. 5382773.  
 Opgeven is noodzakelijk vóór 18 maart a.s. in verband met het bestellen van de 
  autobussen. Bijdrage voor het busvervoer voor volwassenen 18 euro en 12 euro voor  

  jongeren tussen de 16 en 18 jaar. Jongeren t/m 15 jaar mogen gratis mee. 
 

- dat het maandelijkse programma van bijzondere activiteiten en interessante lezingen 
van kerken in onze drie BEL-dorpen te vinden is op http://belkerken.blogspot.nl  
 

- dat u het maandblad Samen Kerk van ons bisdom ook kunt vinden en lezen op 
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=samenkerk  
 

- 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 
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