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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 
 
 2 februari Opdracht van de Heer 

Feest van Maria Lichtmis 17.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij.  
Opdracht van de Heer in de tempel - zie voor informatie over dit feest: 
http://www.heiligen.net/heiligen/02/02/02-02-0001-jezus.php 
Zaterdag 2 februari 17.00 uur 

 
Na afloop van de eucharistieviering is er gelegenheid om de Blasiuszegen  
te ontvangen.  

 
3  februari Zondag 3 februari om 10.00 uur   

  Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn 
 

11.30 uur Gezinsviering. Thema:‘Gewoon Goed’ 
 
3 februari Dinerclub  
  Op zondag 3 februari is er voor oudere alleenstaanden (65+) uit  

onze parochie weer een sfeervol diner in de Goede Herderzaal.  
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 

 
5 februari Kindercatechese 
  Catechese voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de basisschool. 
  Aanmelden kan via info@sintjanlaren.nl  
  Dinsdag 5 februari van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte van   

  de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein. 
 

5 februari Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
  Dinsdag 5 februari om 21.30 uur (ingang via deur Goede Herderzaal) 
 
10 februari Zondag 10 februari om 10.00 uur   

Hoogmis met Gregoriaanse gezangen m.m.v. de Broederschap van Sint Jan 
   

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

 
  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 10 februari 14.00 uur in de basiliek 
 
12 februari Ouderavond eerste communicanten 

  Dinsdagavond 12 februari om 20.00 uur in de Goede Herderzaal 
 
 

      Weet u dat… 
 

…  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 

 

 Geef voor je Kerk 
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