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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd                                                                                                                             
 
 
3 juni  Dinerclub  

Op zondag 3 juni om 17.00 uur is er voor oudere alleenstaanden (65+)  
uit onze parochie een sfeervol diner in de  Goede Herderzaal. 
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! 
Aanmelding bij mw. Agnes van den Brink, tel. 035 5383983 

 
5 juni  Kindercatechese 
   Catechese voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de 

basisschool.  
   Dinsdagavond 5 juni van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte van  

   de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein. 
 
5 juni  Vespers met de Broederschap van Sint Jan  

Dinsdag 5 juni om 21.30 uur. Ingang via deur Goede Herderzaal.  
 

10 juni  10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
 

Kinderwoorddienst 
   Tijdens de viering om 10.00 uur wordt een kinderwoorddienst gehouden.  

 
14.00 uur Engelstalige viering 

17 juni                      Korenfestival 2018 in de Sint Jansbasiliek 
Op zondag 17 juni wordt er voor de achtste keer een Korenfestival 

   gehouden in Laren.  
                                  Op deze dag is er speciale aandacht voor klassieke koormuziek. 

Om 10 uur is er in de Sint Jansbasiliek een feestelijk gezongen  
Heilige Mis met medewerking van Voces Cyriaci uit Hoorn.  
 
Om 14.30 uur vinden er in de Basiliek optredens plaats van de 
verschillende koren. Deelnemende koren zijn: Voces Cyriaci uit 
Hoorn, ‘Vocalise’ uit Ede en de Vrouwenschola Hildegard (van het 
Vocaal Theologen Ensemble). Bas Groenewoud speelt piano en 
orgel. De toegang is gratis met na afloop een deurcollecte.    

      
 Sint Jansfeest 2018 
 
23 juni 16.15 uur Sint Jan kinderspeurtocht 

                                  
17.00 uur De klokken luiden het Sint Jansfeest in 
 
19.00 uur Openingslof, met uitstelling van het Allerheiligste  
                  en Zegen. De kerk blijft open tot 21.00 uur 
 
20.00 uur Rijtuigen rijden de processieroute 
 

24 juni  07.00 uur Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof  
 
09.00 uur Hoogmis in de Basiliek  
 
11.00 uur Vertrek van de processie vanaf het kerkplein   

   12.15 uur Hoogmis op het Sint Janskerkhof  
   13.15 uur Vertrek van de sacramentsprocessie vanaf het kerkhof 

 
` 14.30 uur Afsluiting van de processie in de Basiliek  

16.15 uur Sluiting van de Basiliek     
 

Voor meer informatie: http://www.sintjansprocessie.nl/programma-2018 
  

http://www.sintjansprocessie.nl/programma-2018


Weet u dat….  

 …. op zaterdag 16 juni a.s. vier jongeren en een volwassene uit onze Larense 
parochie in de Vituskerk in Blaricum samen met de vormelingen uit de regio 
zullen worden gevormd. Het H. Sacrament van het Vormsel zal worden toegediend 
door hulpbisschop monseigneur J. Hendriks.  
De regionale vormselviering in de Sint Vituskerk begint om 17.00 uur. 
U bent van harte uitgenodigd om deze feestelijke gebeurtenis mee te vieren! 
 
…. meisjes en jongens die willen meelopen als bruidje, jonker of als 
kwastendrager bij een van de parochievaandels zich via email kunnen 
aanmelden via bruidjes@sintjansprocessie.nl of contact opnemen met Nilleke 
Hembrecht-van den Brink, tel: 06-41695249. 
Als uw dochter zelf geen wit jurkje heeft kunt u er een lenen via Nilleke. 
Van haar krijgt u dan te horen waar en wanneer u deze kunt afhalen.  
Wij verwachten de bruidjes en jonkers en kwastendragers op Sint Jan 24 juni om 
10.30 uur op het kerkplein. De bruidjes ontvangen op het kerkplein gratis een boeketje 
bloemen. 
 
…. de jongeren op zondag 24 juni a.s. op de feestdag van Sint Jan van harte 
welkom zijn bij het jongerenprogramma Walk.Pray.Enjoy.  
Voor informatie en opgave zie http://www.sintjansprocessie.nl/jongeren 
 
…. u een digitale uitgave van de Klepel kunt ontvangen. U kunt zich aanmelden via  

  klepel@sintjanlaren.nl 
 
  

  
Save the date: Vrijwilligersreceptie op Startzondag 9 september 2018 

 
Aansluitend aan de Hoogmis van 10 uur zal er die dag in de pastorietuin en   

de Goede Herderzaal een receptie zijn voor alle parochiële vrijwilligers. 
 

De vrijwilligers krijgen nog een uitnodiging met de post. 
De locatieraad hoopt dat alle vrijwilligers aanwezig kunnen zijn!  

 

 
 
 
  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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