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

10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
   11.30 uur  Gezinsviering. Thema: ’ Hoe word je Sint?’  
 
   Jubilea: concert in de Sint Jansbasiliek 
   Op zondag 1 december viert de Sint Jan Cantorij 
   haar 40-jarig bestaan. 
   Jim Berben is dan 30 jaar werkzaam in de basiliek als  

   dirigent-organist. 
   Yvonne Berben leidt al  15 jaar het koor Hoquetus uit 
   Maarssenbroek. 
   De beide koren zingen op deze dag voor U hun eigen  

   repertoire, maar treden ook samen op. 
   Naast veel Adventsmuziek kunt U luisteren naar het  

   combo (klarinet, viool, dwarsfluit, piano) dat ons 
   begeleidt, maar ook in trio of als kwartet musiceert. 
   Theo Berben speelt samen met Jim een fraai stuk voor  

   beide orgels. 
   Het belooft een bijzonder gebeuren te worden. 
   U bent van harte welkom om dit mee te maken op de  

   Eerste  Adventszondag om 15.00 uur. Toegang vrij 
 
3 december  Kindercatechese  
   Catechese voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de    

   basisschool.         
   Dinsdagavond 3 december van 18.45-19.45 uur in de jongerenruimte   
   van de parochie. Ingang aan de linkerkant van het kerkplein 

 
   Vesper met de Broederschap van Sint Jan                            

   Dinsdag 3 december om 21.30 uur (ingang via deur Goede Herderzaal) 

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

   Kinderwoorddienst        
   Tijdens deze viering om 10.00 uur wordt een kinderwoorddienst    

    gehouden 
 
    14.00 uur Engelstalige viering  

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

 Dinerclub    
Op zondag 8 december is er voor alleenstaanden (65+) uit onze  
parochie een sfeervol 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 
         

 15 december Derde zondag van de Advent   
10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
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21 december  Faro herdenking 
Op zaterdag 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  

 
21 december Zaterdag 21 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,  

 organist Wybe Kooimans, Koperwerk en Dubbelkwartet. 
 Een indrukwekkend geheel van lezingen rond het Kerstverhaal en 
 prachtige Engelse koorzang. Ook is er ruimte voor samenzang. 
 Een schitterende opmaat naar het Kerstfeest! 

 
    24 december Kerstavond dinsdag 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 woensdag 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’ om 15.00 uur in de Sint Jansbasiliek.
   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 donderdag 26 december   
   10.00 uur Eucharistieviering  
 
26 december Kerstconcert door de Sint Jans Schola  
 Een gemotiveerde koorgroep en organist Bas Groenewoud verlenen hieraan 
 hun medewerking, het geheel staat onder leiding van Hans Rikkert de Koe. 
 Een traditie zou geen traditie zijn zonder evergreens zoals het ‘Stille nacht’ 
 en ‘Maria die zoude naar Bethlehem gaan’. Behalve deze stukken, zullen ook 
 werken van o.a. Praetorius, Sweelinck, Mendelssohn en Monteverdi ten gehore 
 worden gebracht, aangevuld met enkele stukken Gregoriaans. 
 Kerk open om 13.30 uur; aanvang concert 14.00 uur;       

de toegang is vrij. Na afloop is er een deurcollecte  
      
29 december Zondag 29 december 10.00 uur Hoogmis m.m.v. het  
   Neva Ensemble uit St. Petersburg 
 
1 januari  Nieuwjaar woensdag 1 januari 2020  

11.30 uur   Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn m.m.v. de Cantorij  
       

Weet u dat …. 
 

… op de nieuwsblog van de parochie https://sintjanlaren.files.wordpress.com/2016/11/2016-adventskalender.pdf  
     een adventskalender staat. Het is een verhaal met 24 afleveringen van  
      1 december tot 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  

 
 

       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 

          Rogier van der Weijden (ca 1440) 
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