
 

   

    DIGITALE NIEUWSBRIEF PAROCHIE SINT JAN-GOEDE HERDER 

* * * Nr. 90, juli - augustus 2019 * * * 

 
 

 
 
Agenda van bijzondere activiteiten in de komende tijd 
 

 
2 juli  Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
   Dinsdag 2 juli om 21.30 uur (ingang via deur Goede Herderzaal) 
 

     7 juli  Engelstalige viering 
   De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels. 

      Voor informatie: hjdevalk@gmail.com of 06 51629709    
   Zondag 7 juli 14.00 uur in de basiliek 
 
7 juli   Dinerclub  
   Op zondag 7 juli 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 
 

29 en 30 juli Bedevaart naar Kevelaer 
   Maandagochtend 29 juli vertrek om 08.15 uur vanuit de Basiliek  

met de bus naar Kevelaer. Dinsdagavond 30 juli omstreeks  
19.30 uur terugkomst in Laren. Daar wordt de bedevaart  
afgesloten met het sluitingslof. Ook niet bedevaartgangers                                
zijn van harte welkom bij deze viering.  

    
Informatie en inschrijven voor deze bedevaart bij 
mw. Sanny Wortel tel. 035 5383391 of per e-mail:  
sanny@kpnmail.nl  Voor meer info kunt u ook terecht bij de  
andere broedermeesters van Kevelaer, Stef Bon 0651090605  
of Chris Bogaers 0651206066 

    
Ook jongeren worden uitgenodigd om deel te nemen aan de  

   bedevaart. Er bestaat voor hen ook de mogelijkheid er een  
   “fietsbedevaart” van te maken.  

Info bij de broedermeesters Chris Bogaers of Stef Bon. 
 

6 augustus   Vesper met de Broederschap van Sint Jan 
   Dinsdag 6 augustus om 21.30 uur (ingang via deur Goede Herderzaal) 
 

     11 augustus Maria Tenhemelopneming 
10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn 
m.m.v. de Broederschap van Sint Jan 

 
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 11 augustus 14.00 uur in de basiliek 
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31 augustus  Herdenking marteldood van de heilige Johannes de Doper     

Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof                                      

Zaterdag 31 augustus 19.00 uur 

Weet u dat….     

 
…. de basiliek in de zomermaanden vanaf 29 juni t/m 14 september   
(Open Monumentendag) op zaterdagmiddag van12 tot 16.30 uur is 
opengesteld voor bezichtiging en stil gebed. 
Tijdens de openstelling van de kerk kunt u de nieuwe icoon van Geert 
Hüsstege in de serie ‘Luiken van Laren’ (iconen rond Kerst, Pasen en het 
Sint Jansfeest) bewonderen. U vindt de icoon voor in de kerk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op genoemde zaterdagen is ook de Johanneskerk aan de Naarderstraat 5  
geopend voor bezoek. Voor meer informatie zie www.belkerken.nl 
 
…. van zondag 14 juli tot zondag 21 juli jongeren vanuit de regio naar Taizé 
zullen afreizen om daar een bijzondere week te beleven. Ze zijn daar te gast 
bij de broeders van Taizé die samenleven in een oecumenische 
gemeenschap. Mail voor nadere informatie  mauricelagemaat@gmail.com   
 
…. u een digitale uitgave van de Klepel kunt ontvangen.  
U kunt zich 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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