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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd  

      
1 maart  Vrijdag 1 maart Viering Werelgebedsdag 
   19.00 uur in de Schoter, Wakkerendijk 66a, Eemnes 
 
3  maart  Zondag 3 maart 

10.00 uur  Hoogmis met medewerking van de Sint Jans Harmonie. 
Op zondag 3 maart zullen Muziekvereniging Sint Jan en het Zangkoor 
Sint Jan – Goede Herder tijdens de Hoogmis  gezamenlijk de 
Missa Brevis van Jacob de Haan uitvoeren.  
Naast de vaste- en wisselende gezangen die het koor uitvoert zal de 
Muziekvereniging Sint Jan voor, tijdens en na de mis enkele werken spelen. 

 
11.30 uur Gezinsviering. Thema: Carnaval 
Alle kinderen worden uitgenodigd om verkleed te komen! 

 
3 maart  Dinerclub  
   Op zondag 3 maart is er voor 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 maart  Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
   Dinsdag 5 maart om 21.30 uur (ingang via deur Goede Herderzaal) 
 
6 maart   Aswoensdag   
                      Woensdag 6 maart 19.30 uur Eucharistie m.m.v. de Cantorij  
 
10 maart  Zondag 10 maart om 10.00 uur    
   Hoogmis met medewerking van de Cantorij en de Broederschap  
   van Sint Jan 

    Kinderwoorddienst 
Tijdens deze viering wordt een kinderwoorddienst gehouden. 
 
11.30 uur Peuterviering 

 
14.00 uur Engelstalige viering  

   De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels. 
      Voor informatie: hjdevalk@gmail.com of tel. 06 51629709        

                                 Zondag 10 maart 14.00 uur in de basiliek  
 
                                 19.00 uur Choral Evensong:  

Een sfeervolle Vesperviering naar Engels voorbeeld. Koorzang met 
medewerking van Wybe Kooijmans, orgel. Sint Jansbasiliek 
Zondag 10 maart 19.00 uur                               

 
      19  maart  Ouderavond eerste communicanten 

   Dinsdagavond 19 maart om 20.00 uur in de Goede Herderzaal 
  
31 maart Zondag 31 maart 10.00 uur  

Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn m.m.v. leden 
van het Utrechts Byzantijns Koor         

    
Weet u dat… 

… in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart a.s. in Amsterdam de Stille 
Omgang wordt gehouden. Zie: https://www.stille-omgang.nl 
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… u op https://www.belkerken.nl een maandelijkse agenda kunt vinden met door  
de kerken van Laren en Blaricum georganiseerde lezingen en activiteiten. 
Deze maand o.a. op 21 maart a.s. in het Kerkcafé Blaricum dr. Alexander Rinnooy 
Kan over Europa, in het kader van de komende Europese verkiezingen in mei 2019.  
 
… er op vrijdag 29 maart a.s. om 20 uur een Black Gospel Concert is in de Sint Jansbasiliek. 
Informatie over dit concert kunt u vinden op  
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-black-gospel-night-laren-voorjaarseditie-54286365982?aff=erelexpmlt 

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

 

 

GAAT U MEE OP BEZOEK IN DE MOSKEE TAQWA – AMSTERDAM WEST? 

De Stuurgroep Oecumene van de BEL-kerken organiseert op dinsdagavond 12 maart 

a.s. een bezoek aan de Moskee Taqwa, opgericht door Nederlanders van overwegend 

Surinaamse afkomst. Een moskee waar openheid en gastvrijheid hoog in het vaandel 

staan en waar twee jonge imams  om beurten op vrijdag in het Nederlands preken.  

Wij zijn dan ook heel hartelijk welkom en uitgenodigd om met de imams en het bestuur 

in gesprek te gaan in deze in 2013 opgerichte moskee. Het is een mooie kans om 

deze moskee te zien en ook meer over de islam aan de weet te komen. De nadruk ligt 

op het land van residentie en niet op het land van herkomst en ook op het verbinding 

zoeken met elkaar. 

Wij denken rond 19.00 uur te vertrekken, waarbij we gezamenlijk zullen reizen, er zijn 

plekken in auto’s beschikbaar, rond 22.00 uur terug te gaan waardoor we rond 22.30 

uur weer thuis kunnen zijn. Mocht u belangstelling hebben, meld u aan via het  

e-mailadres Stuurgroep Oecumene BEL kerken stuurgroep@belkerken.nl of via  

René de Fouw tel.035-533 64 05. 

    

 

UITNODIGING OM MEE TE DOEN MET DE  

ZANGWORKSHOP 

Leerzaam en gezellig! 

Georganiseerd door Katholieke Kerk Indonesië, regio Amersfoort 

Zaterdag 6 april a.s. in de Ansfriduskerk,  

Jacob Catslaan 28, 3818 WK Amersfoort 

Tijd: van 11.00 tot 13.00 uur 

Onder leiding van Reinier Bavinck, zangpedagoog 

Kosten: 10 euro per persoon 

(graag gepast betalen tijdens de workshop) 

 

AANMELDEN T/M 1 APRIL! 

Opgeven bij Hans de Valk: 

Telefoon / WhatsApp: 06-51629709, e-mail: hjdevalk@gmail.com 

 

 
        
       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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