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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd  

   
 
1 mei  Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
   Dinsdag 1 mei om 21.30 uur (ingang via deur Goede Herderzaal) 
 
6 mei  10.00 uur Hoogmis m.m.v. het Klein Byzantijns Koor 
 
10 mei   Hemelvaartsdag 

10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen 
Donderdag 10 mei om 10.00 uur 

 
13 mei 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij en de Broederschap van 

Sint Jan. Na de broederschapmis wordt u door de broederschap 
uitgenodigd achter in de kerk koffie te drinken. 
    
Kinderwoorddienst 
Tijdens deze viering wordt een kinderwoorddienst gehouden  
in het teken van Moederdag.   

 
14.00 uur Engelstalige viering 

   De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels.  
       Voor informatie: hjdevalk@gmail.com of 06 51629709     

     
Hoogfeest van Pinksteren 

 
19 mei  Zaterdag 19 mei 17.00 uur Eucharistie met samenzang 
 
20 mei Zondag 20 mei 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen 

Latijn 
 
21 mei  Maandag 21 mei tweede Pinksterdag10.00 uur Eucharistie 
 
27 mei 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 

 
11.30 uur Gezinsviering  

 
11.00 uur Oecumenische viering van de gezamenlijke 
BEL-kerken in de Vituskerk in Blaricum 
Drie keer per jaar wordt er door de gezamenlijke kerken in onze 
BEL-dorpen een oecumenische viering georganiseerd. 

 
 

 

Weet u dat….  

…. Rie de Haas na 40 jaar (!) gestopt is met haar veelzijdige  vrijwilligerswerk 
voor de parochie. De parochie is haar veel dank verschuldigd!   
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…. Stichting Koormuziek Laren zondagmiddag 6 mei een Herdenkingsconcert organiseert  

 

 

                  Herdenken en vieren 

Op 4 mei herdenken wij de slachtoffers van de Tweede 

Wereldoorlog en andere militaire missies. We staan ook 

stil bij het overlijden van onze familieleden, vrienden en 

kennissen. Op Bevrijdingsdag vieren wij in alle 

toonaarden de betekenis van vrede en vrijheid.  

 

Voor de Stichting Koormuziek Laren zijn deze thema’s 

een inspiratiebron voor een bijzonder concert, waarbij u 

van harte welkom bent. Op zondag 6 mei om 14.30 uur 

wacht u in de Ontmoetingskerk aan de Kerklaan 41 in 

Laren een veelzijdig zondagmiddagconcert.  

 

Voor u treedt op het vocaal ensemble ‘Puur’ o.l.v. Paul 

Snoek. Achter de vleugel Annemieke Jussen. Soliste is 

de sopraan Rosemary Carlton- Willis.  

 

De koor- en solostukken tijdens het concert zijn gekozen rond het thema herdenken en 

vieren. Naast muziek die ons troost en helpt bij het verwerken is er ook feestelijke muziek 

te horen om het leven, de vrede en de bevrijding te vieren. Het concert wordt besloten met 

songs die bekend werden door Vera Lynn (de sweetheart of the forces). Ook de 

concertbezoekers kunnen in deze medley hun stem laten horen. 

Gratis kaarten voor het concert zijn die dag vanaf 14.00 uur verkrijgbaar aan de kerk.  

Na afloop is er een deurcollecte. 

 
 

 
 
 
 

   
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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