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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 
 

 
3 juli  Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
   Dinsdag 3 juli om 21.30 uur (ingang via deur Goede Herderzaal) 
 

     8 juli  Engelstalige viering 
   De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels. 

      Voor informatie: hjdevalk@gmail.com of 06 51629709    
   Zondag 8 juli 14.00 uur in de basiliek 

 
30 en 31 juli Bedevaart naar Kevelaer 
   Maandagochtend 30 juli vertrek om 8.15 uur vanuit de Basiliek  

met de bus naar Kevelaer. Dinsdagavond 31 juli omstreeks  
19.30 uur terugkomst in Laren. Daar wordt de bedevaart  
afgesloten met het sluitingslof. Ook niet bedevaartgangers                                
zijn van harte welkom bij deze viering.  

    
Informatie en inschrijven voor deze bedevaart bij 
mw. Sanny Wortel tel. 035 5383391 of per e-mail:  
sanny@kpnmail.nl  Voor meer info kunt u ook terecht bij de  
andere broedermeesters van Kevelaer, Stef Bon 0651090605  
of Chris Bogaers 0651206066 

    
Ook jongeren worden uitgenodigd om deel te nemen aan de  

   bedevaart. Er bestaat voor hen ook de mogelijkheid er een  
   “fietsbedevaart” van te maken.  

Info bij de broedermeesters Chris Bogaers of Stef Bon. 
 

7 augustus   Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
   Dinsdag 7 augustus om 21.30 uur (ingang via deur Goede Herderzaal) 
 

     12 augustus Maria Tenhemelopneming 
10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn 
m.m.v. de Broederschap van Sint Jan 

 
14.00 uur Engelstalige viering 
De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels. 
Voor informatie: hjdevalk@gmail.com of 06 51629709 
Zondag 12 augustus 14.00 uur in de basiliek 

  
 

 

 

 

 

 

25 augustus  Herdenking marteldood van de heilige Johannes de Doper     

Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof                                      

Zaterdag 25 augustus 19.00 uur 
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Weet u dat….     

 
…. de restauratie van de glas-in-loodramen in de Mariakapel met 
prachtig resultaat is voltooid. De kapel is nu - sinds het Sint Jansfeest - 
op werkdagen ’s ochtends geopend voor stil gebed en het opsteken van 
een kaarsje. Vanaf het kerkplein kunt u zien of de kapel is geopend: het 
hekwerk voor de hoofdingang van de Basiliek staat dan open.  
Op zondag 12 augustus a.s. - Maria Tenhemelopneming - zal de 
Mariakapel na de H. Mis van 10 uur door de pastoor worden 
ingezegend. 
 
…. de basiliek in de zomermaanden vanaf 30 juni t/m 8 september   
(Open Monumentendag) op zaterdagmiddag van12 tot 16.30 uur is 
opengesteld voor bezichtiging en stil gebed. 
 
…. van zondag 22 juli tot zondag 29 juli jongeren vanuit de regio naar 
Taizé zullen afreizen om daar een bijzondere week te beleven. Ze zijn 
daar te gast bij de broeders van Taizé die samenleven in een 
oecumenische gemeenschap. Mail voor nadere informatie en 
aanmelden naar mauricelagemaat@gmail.com .  
 
…. 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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