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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 
 
31 maart  Paaszaterdag 
   21.00 uur Paaswake m.m.v. de Cantorij    
 
1 april  Paaszondag Verrijzenis van de Heer 

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

Na afloop van de mis wordt achter in de het kerk koffie drinken 
verzorgd door de broederschap. 

       
   Kinderwoorddienst 

Tijdens de viering op zondag 1 april om 10.00 uur wordt een  
kinderwoorddienst gehouden. Na afloop van de viering mogen de  
kinderen paaseieren zoeken in de tuin van de pastorie.  
Opgeven via mieneke.bakker@ziggo.nl  

    
2 april  Tweede Paasdag Eucharistieviering om 10.00 uur 
 
2 april  Paasconcert 

   Op tweede paasdag verzorgt de Sint Jans Schola o.l.v Hans Rikkert de Koe 
met medewerking van Bas Groenewoud, orgel en Cyrille van Poucke, 
trompet, het traditionele Paasconcert. Aanvang 15.30 uur.  
De kerk is open vanaf 15.00 uur. Toegang vrij, collecte na afloop. 

 
3 april  Kindercatechese 
   Catechese voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de basisschool.

   Aanmelden kan via info@sintjanlaren.nl  
   Dinsdagavond 3 april van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte van  

   de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein. 
 
3 april  Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
   Dinsdag 3 april om 21.30 uur (ingang via deur Goede Herderzaal) 
 
8 april  Er zijn op zondag 8 april drie vieringen:  

 
10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 

    

   11.30 uur Eerste Heilige Communie 2018  
   Op zondag 8 april zullen 14 kinderen hun Eerste Heilige 
                                 Communie doen in onze basiliek. U bent van harte  
                                 welkom bij deze feestelijke communieviering! 
 
   14.00 uur Engelstalige viering 
   De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels. 

      Voor informatie: hjdevalk@gmail.com of 06 51629709      
    
15 april                   10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen  
   Tijdens deze viering wordt er een kinderwoorddienst gehouden. 
 
22 april  Dinerclub  
   Op zondag 22 april is er voor alleenstaanden (65+) uit  

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

 
 
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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