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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd  

             
1 november  Allerheiligen (feestdag ter herdenking van de heiligen) 

   Donderdag 1 november om 19.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
 

     2 november  Allerzielen  
Vrijdag 2 november om 19.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse en  
Nederlandse gezangen 

 
Allerzielen op het Sint Janskerkhof 
Op Allerzielen, vrijdag 2 november zal het Sint Janskerkhof door de 
Broederschap in het licht worden gezet. 
Na de mis op Allerzielen zal pastoor Vriend, in samenwerking met  
de Broederschap, de graven op ons kerkhof zegenen. 
Ook parochianen kunnen mee doen door een kaarsje, noveenkaars  
of graflicht aan te steken en deze te plaatsen bij hun dierbaren. 
. 

4 november 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
 

11.30 uur Gezinsviering met als thema: Echte vrienden 

In deze viering wordt het verhaal verteld van de vier vrienden die 
een lamme man bij Jezus brengen. De werkgroep gezinsvieringen 
nodigt iedereen van harte uit voor deze viering.  

 
4 november  Choral Evensong 

Een sfeervolle Vesperviering naar Engels voorbeeld 
Koorzang door het Projectkoor Choral Evensong o.l.v. Paul Snoek 
Met medewerking van Wybe Kooijmans, orgel 
Meer informatie vindt u op http://paulsnoek.nl/evensongkoor 
Zondag 4 november 2018, 19.00 uur 

 
6 november  Kindercatechese 

Catechese voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de basisschool.
 Dinsdagavond 6 november van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte 
 van de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein. 

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

Hoogmis met Gregoriaanse gezangen m.m.v. de Broederschap van 
Sint Jan. Na de broederschapmis wordt u door de broederschap 
uitgenodigd achter in de kerk koffie te drinken. 

    
   Kinderwoorddienst voor kinderen van 6–12 jaar 

Tijdens deze viering op zondag om 10.00 uur wordt een kinderwoord-   
dienst gehouden.  

    
11 november Engelstalige viering om 14.00 uur in de jongerenruimte 
   De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels. 
     Voor informatie: hjdevalk@gmail.com of 06 51629709  
 
11 november Concert jongenskoor Dzvinochok uit Kiev 
 Op zondagmiddag 11 november om 15.00 uur zal in onze 

Sint Jansbasiliek een bijzonder concert plaatsvinden van het 
gerenommeerde Oekraïense jongenskoor Dzvinochok 
(= De Klokjes), onder leiding van Ruben Tolmachev. 
Het concert is gratis toegankelijk. Na afloop wordt er een 
deurcollecte gehouden. U bent van harte welkom! 
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     11 november  Optocht Sint Maarten op zondag 11 november 
De lampionnenoptocht vertrekt om 17.00 uur vanaf de basiliek, langs 
de pastorie, via de Scheper en de Binckhorst- Sint Jan weer terug naar 
de basiliek. Vorig jaar was het gezellig druk en een groot succes! Door 
die fantastische drukte vragen we wel de ouders om mee te lopen om 
op hun eigen kinderen te letten.  

 
13 november Informatieavond eerste communievoorbereiding 2019 
   Op dinsdag 13 november is er een informatieavond over de eerste    

   communie in 2019. De feestelijke viering zal zijn op 7 april 2019. 
   Alle ouders van de kinderen uit groep 4 die bij de parochie  
   staan ingeschreven, ontvangen van ons een uitnodiging voor deze 

   informatieavond. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en wilt u meer 
   weten over onze voorbereiding? U bent van harte welkom op  

   13 november a.s. om 20 uur in de Goede Herderzaal.   
 
 

Weet u dat… 

            
… ons kinderkoor dringend nieuwe gezichten nodig heeft !!! 
Tijdens onze gezinsvieringen wordt gezongen door ons eigen kinderkoor. Is uw 
dochter of zoon tussen de  vier en  twaalf jaar? Laat haar/hem eens een keertje 
meedoen met de repetitie om te kijken of zij/hij het leuk vindt. We hebben het altijd 
heel gezellig. We zingen tijdens de repetities ook liedjes van Kinderen voor 
Kinderen etc. We repeteren elke woensdagmiddag van vijf tot zes uur in de 
koffiekamer van de kerk. Een keer in de maand zingen we in de kerk. Meer weten? 
Bel Mieneke Bakker 035-5312491. 

 
… u een digitale uitgave van de Klepel kunt ontvangen. U kunt zich hiervoor 
aanmelden via klepel@sintjanlaren.nl  

 
 
  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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