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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 
 
2 december Eerste zondag van de Advent   

10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
   11.30 uur Peuterviering 
 
4 december  Vesper met de Broederschap van Sint Jan                            

   Dinsdag 4 december om 21.30 uur (ingang via deur Goede Herderzaal) 

9 december Tweede zondag van de Advent 
10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen m.m.v. de 
Broederschap van Sint Jan.  

 
   11.30 uur Gezinsviering. Thema: ’ Iets voor een ander’ 

Bij deze gezinsviering zijn ook de ouderen uit onze parochie die aan 
het maandelijkse ouderendiner van de parochie deelnemen speciaal 
uitgenodigd. Zij worden na de gezinsviering door de kinderen van de 
gezinsviering getrakteerd op een gezellige lunch. 
 
14.00 uur Engelstalige viering  

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

 
11 december Kindercatechese 

Catechese voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de basisschool.
  Dinsdagavond 11 december van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte 
                          van de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein.  
               

 16 december Derde zondag van de Advent   
10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 

 
   Kinderwoorddienst 

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

 
16 december Dinerclub    

Op zondag 16 december is er voor alleenstaanden (65+) uit onze  
parochie een sfeervol kerstdiner in de Goede Herderzaal.  
Aanvang 17.00 uur 
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Dus wilt u eens 
zo’n heerlijk en gezellig diner meemaken, dan hebt u nu 
de kans. U bent van harte welkom! 
Aanmelding bij mw. Agnes van den Brink, tel. 035 5383983  

 
21 december  Faro herdenking 

Op vrijdag 21 december a.s. wordt in de basiliek de jaarlijkse 
herdenking gehouden van de vliegramp op 21 december 1992 in 
Faro. Van 14.00 tot 16.00 uur is de stille wake.  

 
22 december Zaterdag 22 december  

17.00 uur   Geen viering! 
 
19.00 uur   Festival of Lessons and Carols, m.m.v. het Projectkoor 
Choral Evensongs o.l.v. Paul Snoek en organist Richard Vos. Een 
indrukwekkend geheel van lezingen rond het Kerstverhaal en 
prachtige Engelse koorzang. Ook is er ruimte voor samenzang 

 en klinken er soli door jongenssopraan Ravi Snoek (11 jaar). 
 Een schitterende opmaat naar het Kerstfeest!  
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 24 december Kerstavond maandag 24 december 
   18.00 uur Kerstviering voor gezinnen met jonge kinderen een  

    viering van woord en gebed rondom het kerstverhaal,  
                                                       met veel zang van ons kinderkoor.  

   20.30 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij en de Broederschap van  
    Sint Jan     

24.00 uur Nachtmis met meerstemmig gezongen Latijn m.m.v.  
                 de Broederschap van Sint Jan 

 
25 december Eerste Kerstdag dinsdag 25 december 

11.30 uur  Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn met  
medewerking van de Cantorij                          
   

    15.00 uur Kindje Wiegen  
   Op eerste Kerstdag is er voor de jongste kinderen zoals  
   ieder jaar ‘Kindje Wiegen’ in de Sint Jansbasiliek te Laren 
   om 15.00 uur. Het geboorteverhaal van het Kindje Jezus  
   wordt verteld en er worden bekende kerstliedjes gezongen.  
   Na afloop van Kindje Wiegen is er gelegenheid om de Kerststal 
   van dichtbij te bekijken. Iedereen is van harte welkom: kinderen, 

  ouders, grootouders, vriendjes en vriendinnetjes. 
 
26 december Tweede Kerstdag woensdag 26 december   
   10.00 uur Eucharistieviering  
 
26 december Kerstconcert door de Sint Jans Schola  

Naast de scholazangers zal medewerking worden verleend door 
een strijkerensemble, harpiste Beate Loonstra en organist Bas 
Groenewoud. Alles onder leiding van dirigent Hans Rikkert de Koe.  
Kerk open om 13.30 uur; aanvang concert 14.00 uur;       
de toegang is vrij. Na afloop is er een deurcollecte.  

      
29 december Zaterdag 29 december 17.00 uur Geen viering! 

 
30 december Zondag 30 december 10.00 uur Hoogmis m.m.v. het  

Neva Ensemble uit St. Petersburg 
 

1 januari  Nieuwjaar dinsdag 1 januari  
11.30 uur   Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn m.m.v. de Cantorij  

 
       

Weet u dat …. 
 

… in de komende adventsperiode de kinderwoorddienst, de tussentijdse catechese  
en de gezinsviering gezamenlijk het project Hoop doet leven doen. 

             In deze adventsweken zal in de kerk een poster worden opgehangen.  
             Elke week is er een nieuw plaatje voor op de poster. 
             Ook onze katholieke basisschool de Binckhorst-Sint Jan doet mee aan dit project.  
 

… op de nieuwsblog van de parochie https://sintjanlaren.wordpress.com 
een adventskalender staat. Het is een verhaal met 24 afleveringen van 1 december 
tot en met 25 december. Een mooie voorbereiding op het Kerstfeest! 

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

 
 

N.B. In de deze week verschenen Klepel staat dat het parochiesecretariaat is gesloten van    
         vrijdag 2 december t/m dinsdag 1 januari. Er is bij de datum een 1 weggevallen. 
         Er had moeten staan: van vrijdag 21 december t/m dinsdag 1 januari. 

 
  
 
 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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