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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 
 
 2 februari Opdracht van de Heer 

Feest van Maria Lichtmis 19.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij.  
Opdracht van de Heer in de tempel - zie voor informatie over dit feest: 
http://www.heiligen.net/heiligen/02/02/02-02-0001-jezus.php 
Vrijdag 2 februari 19 uur 

 
Na afloop van de eucharistieviering is er gelegenheid om de Blasiuszegen te 
ontvangen.  

 
4  februari Zondag 4 februari om 10.00 uur   

  Hoogmis met medewerking van de Sint Jans Harmonie. 
Op zondag 4 februari zullen Muziekvereniging Sint Jan en het Zangkoor 
Sint Jan – Goede Herder tijdens de Hoogmis  gezamenlijk de 
Missa ad modum tubae van Albert de Klerk uitvoeren. Zoals de titel van de 
mis al doet vermoeden wordt het koor begeleid door twee trompetten en 
twee trombones. 
Naast de vaste- en wisselende gezangen die het koor uitvoert zal de 
Muziekvereniging Sint Jan voor, tijdens en na de mis enkele werken spelen. 

 
4  februari  Zondag 4 februari om 11.30 uur gezinsviering. Thema: Maria Lichtmis. 
 
6 februari Kindercatechese 
  Catechese voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de basisschool. 

  Aanmelden kan via info@sintjanlaren.nl  
  Dinsdagavond 6 februari van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte van   

  de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein. 
 

6 februari Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
  Dinsdag 6 februari om 21.30 uur (ingang via deur Goede Herderzaal) 
 
11 februari Zondag 11 februari om 10.00 uur   

Hoogmis m.m.v. de Cantorij en de Broederschap van Sint Jan. 
  Tijdens deze viering stellen de kinderen die op 8 april a.s. hun  
  eerste communie gaan doen zich voor aan de parochie. 
 
11 februari  Engelstalige viering 
  De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels. 

     Voor informatie: hjdevalk@gmail.com of 06 51629709       
  Zondag 11 februari 14.00 uur in de basiliek 
 
13 februari Ouderavond eerste communicanten 

  Dinsdagavond 13 februari om 20.00 uur in de Goede Herderzaal 
 
14 februari  Aswoensdag   
                    Woensdag 14 februari 19.30 uur Eucharistie m.m.v. de Cantorij  
 
18 februari Zondag 18 februari ‘Krabbelviering’  
                    Om 11.30 uur is er weer een viering voor peuters en kleuters met  
                    hun ouders. Een woord- en gebedsviering met een bijbelverhaal, liedjes en     
                    kaarsjes aansteken. 
 
25 februari Dinerclub  
  Op zondag 25 februari is er voor oudere alleenstaanden (65+) uit  

onze parochie weer een sfeervol diner in de Goede Herderzaal.         
Aanmelding bij mw. Agnes van den Brink, tel. 035 5383983 
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      Weet u dat… 
 

…  op dinsdagavond 13 februari a.s. in de Dorpskerk, Torenlaan 16 in Blaricum  
Jacobine Geel in gesprek gaat met schrijfster en filosofe Désanne van Brederode.  
De avond begint om 20.00 uur. Voor meer informatie zie www.belkerken.nl 
 
… op vrijdag 9 maart a.s. om 20 uur een Black Gospel Concert is in de Sint Jansbasiliek. 
Informatie over dit concert kunt u vinden in de deze week verschenen Klepel. 
 
...  u een digitale uitgave van de Klepel kunt ontvangen. U kunt zich hiervoor 
aanmelden via klepel@sintjanlaren.nl 
 
… de actie Kerkbalans dit jaar wordt gehouden van 20 januari t/m 3 februari  
Ook in 2018 is uw financiële bijdrage aan de actie Kerkbalans echt nodig! 
  
 
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@sintjanlaren.nl 
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