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Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd  

   
5 mei   Dinerclub  
   Op zondag 5 mei 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! Aanvang 17.00 uur.  
Aanmelding bij mw. Agnes van den Brink, tel. 035 5383983 

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

 
12 mei 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij en de Broederschap van 

Sint Jan. Na de broederschapmis wordt u door de broederschap 
uitgenodigd achter in de kerk koffie te drinken. 
    
Kinderwoorddienst 
Tijdens deze viering wordt een kinderwoorddienst gehouden  
in het teken van Moederdag.   

 
14.00 uur Engelstalige viering 

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

     
19 mei Vijfde zondag van Pasen: Zondag voor de Oosterse Kerken 

10.00 uur Hoogmis m.m.v. het Klein Byzantijns Koor (a-capella) 
 

11.30 uur Peuterviering 
Een viering voor ouders met peuters,met een verhaal, een gebedje, 
kaarsjes opsteken en wat liedjes om de kerk alvast te leren kennen. 

 
26 mei  10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn 

11.30 uur Gezinsviering met als thema Moeder Maria  
 
 19.00 uur Choral Evensong:  

Een sfeervolle Vesperviering naar Engels voorbeeld. Koorzang  

o.l.v. Paul Snoek met medewerking van Wybe Kooijmans, orgel.  

Zondag 26 mei 19.00 uur Sint Jansbasiliek                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 mei   Hemelvaartsdag 

10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen 
Donderdag 30 mei om 10.00 uur 
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    Weet u dat….  
 

 …  het Sint Jansfeest dit jaar gevierd wordt in het weekend van 22/23 juni a.s. 
        
 …  de Broederschap van Sint Jan in haar vergadering van 22 maart jl.  
       Jet van Berchum als aspirant-lid broedermeester heeft aangesteld 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
…  Stichting Koormuziek Laren vrijdagavond 3 mei een Herdenkingsconcert organiseert 

 

 

Herdenken en vieren                                                              

 

Op vrijdag 3 mei a.s. organiseert de Stichting 

Koormuziek Laren een sfeervol concert in de 

aanloop naar Dodenherdenking. Muziek helpt 

ons deze avond bij het verwerken van verlies. 

We herdenken slachtoffers van de Tweede 

Wereldoorlog en staan stil bij persoonlijke 

vrienden en kennissen van wie wij afscheid 

hebben moeten nemen. 

Maar naast oorlog en dood is er ook aandacht 

voor leven, vrede en vrijheid. Het jeugdkoor 

van Zangschool Utrecht treedt op o.l.v. Thea 

Bakker, sopraan Bepke Keersmaekers 

verzorgt enkele solostukken en harpiste Beate 

Loonstra en pianiste Annemieke Jussen 

zorgen voor begeleiding en intermezzi. Tot 

slot wordt er een medley uitgevoerd gewijd 

aan de ‘sweetheart of the forces’: Vera Lynn.                                                                    

Het concert begint om 19.30 uur en wordt gehouden in  

de Ontmoetingskerk, Kerklaan 41 in Laren 

Toegang gratis, na afloop is er een deurcollecte. 

U bent van harte welkom! 

 
 

  
 
 
 

   
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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