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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 
 
   De Goede Week 

      
     29 maart   Palmzondag 

10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen 
 
Tijdens deze viering wordt er een kinderwoorddienst (4-12 jaar) gehouden.  
Er worden dan Palmpasen stokken gemaakt die na de viering in een kleine  
processie naar bewoners van Johanneshove worden gebracht.  
Opgave bij: mieneke.bakker@ziggo.nl 
 
15.00 uur Uitvoering van de Matthäus Passion door Cappella Amsterdam,  
met solisten en het Orkest van de Achttiende Eeuw.  
Voor meer informatie: www.larenklassiek.nl  

 
2 april  Witte Donderdag 

19.30 uur Hoogmis met medewerking van de Cantorij van Sint Jan                                    
en de Broederschap van Sint Jan 

 
    Avond van het Lijden: tussen 21 uur en 22.30 uur is de kerk  
    opengesteld voor de stille wake.  

 
3 april  Goede Vrijdag 
   15.00 uur Het bidden van de Kruisweg 
   19.30 uur Passieverhaal en Kruisverering m.m.v. het St. Janskoor 

   
4 april  Paaszaterdag 
   21.00 uur Paaswake m.m.v. de Cantorij 
    

Paas boeken- inspiratie- en cadeautjestafel in het weekend van   
4  en 5 april  

   Op zaterdag 4 april vóór en na de Paaswake van 21.00 uur en op 
   Paaszondag  vóór en na de viering van 10.00 uur, achter in de kerk.  

   Aangeboden worden: boeken, cd’s, dvd’s met als thema Pasen;  
boeken en geschenken voor de eerste heilige communie; boeken en 
geschenken voor het Vormsel; rozenkransen, religieuze sierraden, 
beschermengeltjes, kinderbijbels, kaarsen; literatuur voor jongeren en 
ouderen. 

    
5 april  Paaszondag Verrijzenis van de Heer 

   10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn 
   m.m.v. de Broederschap van Sint Jan 

    
        Tijdens deze viering wordt er een kleuterwoorddienst gehouden.  
   Na afloop van de viering, mogen de kinderen paaseieren zoeken in de 
   tuin van de pastorie. 

Voor informatie en aanmelding verzoeken wij u contact op te nemen met  
Linda Huijsmans, kleuterwoorddienst@mail.com, tel. 035-5415839 

    
6 april  Tweede Paasdag Eucharistieviering om 10.00 uur 
 
6 april  Paasconcert 

   Op tweede Paasdag verzorgt de Sint Jans Schola het traditionele    
   Paasconcert o.l.v. Hans Rikkert de Koe. Met medewerking van  

Bas Groenewoud, orgel, een instrumentaal ensemble,  
Elma van den Dool, sopraan en Peter Leydekkers, trompet.  
Werken van Mozart, Vivaldi, Händel e.a. Aanvang 15.30 uur.  
De kerk is open vanaf 15.00 uur. Toegang vrij, collecte na afloop. 
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7 april  Kindercatechese 
   Catechese voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de basisschool.
   S.v.p. aanmelden via sintjan@belkerken.nl  
   Dinsdagavond 7 april van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte van  

   de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein. 
 

7 april  Vesper met de Broederschap van Sint Jan  
   Dinsdag 7 april om 21.30 uur (ingang via deur koffiekamer). 
 
12 april  2e Zondag van Pasen  

10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
    

11.30 uur Eerste heilige communie 2015 

   Op zondag 12 april zullen 11 kinderen hun eerste heilige communie  
doen in onze basiliek. U bent van harte welkom bij deze feestelijke    

 communieviering 
 
12 april  Dinerclub  
   Op zondag 12 april 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 

 
19 april  3e Zondag van Pasen  

10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen 
   
   12.30 uur Engelstalige viering 
   De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels. 

      Voor informatie: hjdevalk@gmail.com of 06 51629709      
   Zondag 19 april 12.30 uur in de basiliek   

       
 

Weet u dat…. 

- Paul Hoffman door Mgr. J. Punt, Bisschop van Haarlem- Amsterdam is benoemd tot              

lid van het bestuur van onze parochie. Paul Hoffman zal samen met Christian Klumm 

namens onze parochie deel gaan uitmaken van het bestuur van de personele unie.  
Naar verwachting zal de parochie rond juni a.s. toetreden tot de personele unie die  
dan gevormd wordt door de parochies van Laren, Blaricum en Huizen. 
 

- dat de ontwikkelingen met betrekking tot de personele unie verder schrijden.               
In verband hiermee is de Parochievergadering van onze parochie opgeheven en is er                      
een locatieraad gevormd. 
 

- dat bij de komst van jongerenwerker Maurice Lagemaat de overlegstructuren met  
betrekking tot de kinder- en jongerencatechese zijn aangepast. Hierdoor, maar ook                    
door het  veranderde takenpakket van diaken Henk Veldhuis, is er na 24 jaar overleg                
van de· coördinatoren op een aantal activiteitenvelden van de parochie een einde             
gekomen aan het coördinatorenberaad. Dit beraad was de initiator en uitvoerende                
kracht achter de digitale nieuwsbrief. Om het voortbestaan van de digitale                                
nieuwsbrief mogelijk te maken is nu de werkgroep digitale nieuwsbrief opgericht. 

 
- dat u deze en andere berichten ook kunt vinden op het onderdeel                                   

Nieuws en Mededelingen op onze parochiële website  
http://www.belkerken.nl/sintjan/mededelingen.html  
 

- 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 

   

 

     

 

Leden coördinatorenberaad in 
2013 tijdens een zonnig uitstapje 

naar Paleis het Loo 

mailto:sintjan@belkerken.nl
mailto:hjdevalk@gmail.com
http://www.belkerken.nl/sintjan/mededelingen.html
mailto:klepel@belkerken.nl
mailto:nieuwsbrief@belkerken.nl

