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Van zaterdag 26 oktober tot maandag 4 november is er in
de basiliek een bijzondere iconententoonstelling.
De Nederlandse iconenschilder Geert Hüsstege heeft hier
sinds 2011 samen met zijn vrouw aan gewerkt. Ze hebben
voor dit bijzondere geloofsjaar een buitengewoon project
opgezet. Het gaat om een serie van 18 iconen die de
belangrijkste momenten uit het leven van Jezus uitbeelden.
Bij de aanvang van het Jaar van het Geloof werden de iconen
door de bisschop van Den Bosch gewijd en met Chrisma

gezalfd. Hierna konden ze hun missie beginnen, een tocht
langs meer dan dertig kloosters en parochiekerken. De
Larense parochie mocht in die ommegang niet ontbreken.
De iconen zijn te bezichtigen op de gebruikelijke
openingstijden van de basiliek. Op zondag 27 oktober blijft
de kerk na afloop van de Eucharistieviering van 10.00 uur
open tot 17.00 uur.
De gezangen in de liturgie zijn die zondag volgens de
slavische ritus en zullen worden verzorgd door het Utrechts
Byzantijns Koor.

Is geloof in God eigenlijk wel rationeel?
Veelal wordt gedacht dat het bestaan van God niet
met harde argumenten aannemelijk gemaakt
kan worden. Het geloof/religie wordt vaak
gezien als irrationeel, als 'feel good', voor hen die
daarin opgegroeid zijn. Zeker in onze moderne
maatschappij, gericht op 'zien is geloven', lijkt het
belijden van geloof in God geassocieerd te worden
met irrationaliteit.
Maar is geloven dan wel zo irrationeel? Op
verzoek van de parochie Sint Jan Goede Herder is
dr.ir. Emanuel Rutten, wiskundige en filosoof, uitgenodigd
om de laatste inzichten te delen en hierover in debat te gaan
met aanwezigen op maandagavond 14 oktober van 20.00 tot
22.00 uur in het Brinkhuis (Laren).
Deze bijeenkomst is gericht op inhoudelijke argumenten, met
veel ruimte voor debat. U bent van harte uitgenodigd hierbij
(kosteloos) aanwezig te zijn. Om het debat open en scherp
te voeren zouden we het op prijs stellen wanneer u, indien
mogelijk, een niet-gelovige bekende meeneemt.
Ivm beperkte capaciteit graag uw aanmelding voor 10 oktober
naar sintjan@belkerken.nl

Aan de keukentafel bij…
Vandaag zijn we te gast aan de keukentafel van
Luuc van Aken. Bij velen van ons bekend als
schilder en als lid van de Broederschap. Een
kleine introductie.
Luuc, jij bent een geboren en getogen Laarder?
“Ik ben geboren op de Jagersweg als middelste van
negen kinderen. Ik heb vier broers en vier zussen.
Zoals veel dorpsgenoten zat ik op de Aloysius
jongens school. Ik wilde graag bij het koor van
Jan Perik, maar hij was niet erg gecharmeerd van
mijn zangkunsten. Ik wist al jong dat ik schilder
wilde worden, maar mijn vader vond dat ik maar
naar de MAVO moest, omdat een oudere broer ook
al schilder was geworden. Als compromis mocht
ik naar de Technische school in Hilversum en
later in Utrecht. Uiteindelijk ben ik toch schilder
geworden!”
Welke rol speelde de kerk in jullie gezin?
“In mijn herinnering gingen de oudsten uit ons
gezin altijd met mijn vader naar de kerk. Mijn
moeder paste thuis op de jongsten. We gingen
altijd op zondag, want de zaterdagmis vond mijn
vader niet hetzelfde. Toen we ouder waren keken
we wel eens snel om de hoek wie er preekte en
gingen dan iets anders doen.”
Dat antwoord hebben we tijdens de interviews
voor deze rubriek al vaker gehad! Maar met al
deze ‘jongeren’ is het goed gekomen. Luuc is
bijvoorbeeld al lang lid van het Bogen comité
Naarderstraat. Maar er staat toch helemaal geen
boog op de Naarderstraat?
“Nee dat klopt, wij zijn verantwoordelijk voor de
boog op de Vredelaan.”
Luuc, je bent vier jaar gastouder geweest, wat heeft dat
jou zelf gebracht en wat wil je erover vertellen. Kun je
het andere ouders aanbevelen?
“Wat ik heel belangrijk vind is dat de gastouders
bij elkaar passen, elkaar aanvullen. Het is geen
enkel probleem als twee vaders dit samen doen.
Ik denk dat het belangrijk is niet te streng te zijn.
Geef de jongeren wat ruimte en betrek ze bij de
avonden door ze zelf de teksten te laten voorlezen.
Ik zelf vond vooral de avonden waarop één van
de pastores de jongeren kwam bezoeken erg
waardevol! Hun volle aandacht was er meteen bij.

Door gastouder te worden laat je de kinderen
zien dat je het Vormsel zelf ook belangrijk vindt.
Het is een stimulans voor je kind. Het is fijn dat
er “lesstof” als leidraad aanwezig is, maar ook
heel waardevol als er spontaan discussies met
de jongeren over de onderwerpen ontstaan.
Wij hebben voor DiaconAction met de jongeren
vogelvoer voor de verkoop gemaakt. Het bedrag dat
hiermee verdiend is mochten de jongeren tijdens
een mis zelf aanbieden aan het goede doel. Dit
soort acties zijn zo belangrijk voor de vorming van
de jongeren. Ik vond het leerzaam de reacties van
de jongeren op de diverse onderwerpen te horen.
Zij hebben vaak een totaal andere invalshoek op
de besproken onderwerpen en ze nemen niet alles
zo maar aan. Als ik iets mocht toevoegen aan het
Vormselproject zou ik meer gebruik willen maken
van de moderne media. Maar de onderwerpen
zijn divers en met name het Vormselweekend
was uniek!”
Waarom zouden ouders hun kinderen moeten stimuleren
het Vormsel te gaan doen?
“Als je kinderen het Vormsel hebben gedaan, heb
je ze iets meegegeven waar ze later in hun leven
op kunnen terugvallen. Er komt bij de meeste
jongeren een tijd dat ze de kerk minder bezoeken.
Hebben ze geen Vormselavonden gevolgd, dan
is er niets om op terug te vallen. Tijdens de
Vormselvoorbereiding hebben wij de oliewijding
in Haarlem bezocht. Een unieke belevenis die de
jongeren zeker niet meer zullen vergeten omdat
ze actief mochten deelnemen aan deze speciale
viering!”
Hoe zou je jongeren kunnen stimuleren naar de kerk
te gaan?
“In de kerk kom je tot bezinning, het is een prachtig
ritueel. Het is ook fantastisch welke contacten je
hier kunt leggen. Mensen die de kerk bezoeken
zijn over het algemeen personen die bereid zijn
moeite te willen doen voor iets. Datzelfde geldt
trouwens ook voor het vrijwilligerswerk dat je
binnen onze parochie kunt doen. Je leert mensen
op een heel andere manier kennen. Er zijn achter
de schermen heel veel vrijwilligers aan het werk
die wel eens in het zonnetje gezet mogen worden.
Wij als Bogenbouwers zijn soms avonden lang te
gast in de werkplaats van Gert-Jan Bon in Eemnes,
waar wij ons voorbereiden op ons aandeel aan

de processie. Vrijwilligerswerk betrekt je bij ons
kerk- en dorpsleven.”
Wat zouden wij als parochie nog meer kunnen doen om
de jongeren bij de kerk te betrekken?
“Sinds enkele jaren zijn Nilleke van den Brink
en Daniëlle Dankers heel druk met het jongeren
gedeelte van de Sint Jansprocessie. In het
Vormselproject zit een avond over de processie in
samenwerking met Tim Bitter. Het zou leuk zijn
de dames ook bij deze avond te betrekken. Juist
door de leeftijd van Daniëlle en Nilleke vormen
zij een brug tussen de jongeren en de ouderen
binnen onze parochie. Als jongeren een taak
krijgen binnen de vieringen of de processie, gaat
dit veel meer voor hun leven.
Verder moet je gewoon vertrouwen hebben. Tegen
de tijd dat jongeren zelf ouders worden komt
de kerk vanzelf weer in beeld. Huwelijk, doop
en eerste heilige communie komen beslist weer
aan bod.”
Wij bedanken Luuc voor het interview en hopen
dat ouders, van jongeren die naar de brugklas
gaan, hun kinderen de kans willen geven dit deel
van hun geloofsvorming te volgen en misschien
ook zelf deze kans willen aangrijpen dit samen met
hun kind als gastouder te beleven. In deze tijd van
internet, huiswerk en de druk om ‘erbij’ te horen is
het een verademing voor de jongeren het eens over
het leven zelf te kunnen hebben in de vertrouwde
kring van de kerk! Met leeftijdsgenootjes die zij
vaak al kennen van de lagere school.
Yvonne Telkamp

Kleuter Woorddiensten
Zondag 13 oktober
Zondag 27 oktober
Zondag 17 november

Meer kinderen een goede toekomst
Het motto van de Interkerkelijke 40-Dagenaktie
Laren-Blaricum-Eemnes was dit jaar: ‘onderwijs
overwint armoede’. Door uw bijdragen zijn wij
opnieuw in staat geweest om kinderen in de
allerarmste gebieden de mogelijkheid van goed
onderwijs te bieden. Dat stelt hen mede in staat
hun dorp of gemeenschap op positieve wijze te
veranderen en een betere toekomst te bieden aan
hun kinderen en kleinkinderen.
En dat het geld niet alleen volledig ten goede komt
aan de geselecteerde projecten, maar ook zeer
wordt gewaardeerd door de leerlingen, blijkt uit
de positieve reacties die enkele van de leerlingen
uit Nepal hebben gestuurd. Ook de Larense
stichting Lakeland Foundation is zeer blij met
uw bijdrage, waarmee ze les- en hulpmiddelen
kunnen aanschaffen voor een nieuw te starten
opleiding voor meisjes in Kenia. Inmiddels is met
de bouw van het schoollokaal begonnen en nog
dit jaar hopen ze met de opleiding te kunnen
starten. De Keniaanse stichting Kufanya, die zich
inzet voor de Sunrise Junior Academy, heeft met
uw ondersteuning de school van nieuwe latrines
kunnen voorzien en een veilige omheining.

In Tanzania kunnen we meer dan 70 weeskinderen
de kans geven om te werken aan een mooie
toekomst door het volgen van een goede opleiding
in een veilige liefdevolle omgeving. Dit project is
zo succesvol dat enkele kinderen het zelfs tot aan
de universiteit schoppen.
Ook de Stichting Solidariteit Panama van Pater
Roberto Gonzales hebben we kunnen steunen
zodat enkele studenten drie jaar naar school
kunnen.
Een ander doorlopend project is de financiële
ondersteuning van 2 kleuterleraressen in
Friersdale, het project van Pater van Weegen in
Zuid-Afrika.
Naast deze onderwijsprojecten is een deel van
het geld besteed aan enkele irrigatieprojecten.
Zo hoeven kinderen geen uren meer te lopen
om water te halen, en hebben ze weer tijd om te
leren en te spelen.
Kortom, met uw bijdrage krijgen kansloos
gewaande kinderen een kansrijke toekomst.
De Interkerkelijke 40-Dagenaktie Laren-BlaricumEemnes

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Voor informatie over de Kleuter Woorddiensten,
kunt u contact opnemen met
mw. Linda Huijsmans, tel. 035-5415839.

Knutselmiddag
Kom jij ook lampionnen maken?
Op zondagmiddag 10 november mogen
kinderen een lampion komen knutselen in de
jongerenruimte van de Sint Jansbasiliek (ingang
op het kerkplein, links van de Basiliek)
De middag begint om 15.00 uur.
Voor papier, lichtjes en drinken wordt gezorgd.
De kosten zijn € 5,- per kind.
Aanmelden via: p.en.l.huijsmans@versatel.nl

Kinderberichten
Gezinsviering.
Op zondag 6 oktober 2013 is er om half twaalf een
gezinsviering met als thema Franciscus.
We hebben speciaal voor een thema viering
gekozen over deze heilige omdat onze paus de
naam Franciscus heeft gekozen. Wij zullen het
levensverhaal vertellen van de Heilige Franciscus van
Assisi en kinderen zullen het verhaal uitbeelden.
Als er kinderen in de parochie zijn die graag mee
willen doen aan het spelen van de verhalen van
de gezinsvieringen, dan zouden wij dat heel graag
willen weten. Wilt u dan een mailtje sturen naar:
mieneke.bakker@ziggo.nl. Wij nemen dan graag
kontakt met u op. Ook voor het kerstverhaal hebben
we weer veel kinderen nodig. Op zondag 3 november
2013 is er om half twaalf een gezinsviering met
als thema Zacheus. De kleine man die in de boom
klom om Jezus te kunnen zien. Jezus koos speciaal
deze man uit om bij te eten. Waarom, dat hoor je
op 3 november. Op zondag 1 december is er ook
een gezinsviering. Het thema is nog niet bekend.
Meer hierover kunt u tegen die tijd lezen in onze
nieuwsbrief.
Wij nodigen alle gezinnen met kinderen uit om
naar deze vieringen te komen.
Gezinsvieringen in het schooljaar 2013/2014.
Sinds april 2013is er een viering in de kerk om tien
uur ’s ochtends. Alleen als er een gezinsviering
gepland staat dan zijn er twee vieringen. Een om tien
uur en een om half twaalf. In deze gezinsvieringen
wordt de woorddienst verteld en/of uitgebeeld door
en voor kinderen.
Zondag 6 okt. 2013
Zondag 3 nov. 2013
Zondag 1 dec. 2013
Kerstavond 24 dec. 2013 om 18.00 uur.
Zondag 2 febr. 2014
Zondag 6 april 2014 1e communie
Zondag 13 april 2014 palmzondag
Zondag 25 mei 2014
Wij nodigen u allen van harte uit om met uw
kinderen naar deze vieringen te komen.
Kom zingen bij het kinderkoor van onze kerk.
Tijdens deze vieringen wordt gezongen door ons

eigen kinderkoor. Ben je tussen de vier en twaalf
jaar? Kom eens een keertje meedoen met de repetitie
om te kijken of je het leuk vindt. We hebben het altijd
heel gezellig. Er zijn trouwens heel wat beroemde
zangers en zangeressen begonnen in een kinderkoor.
We repeteren elke woensdagmiddag van vijf tot zes
uur in de koffiekamer van de kerk. Een keer in de
maand zingen we in de kerk. We kunnen je stem
goed gebruiken, hoe meer hoe beter.
Meer weten? Bel Mieneke Bakker 035-5312491.
Kindercatechese.
Voor kinderen die hun eerste communie hebben
gedaan houden we een aantal avonden voor
kindercatechese. Deze zijn bedoeld voor kinderen
van groep 5 tot en met groep 8 van de basisschool.
Ook als je geen eerste communie hebt gedaan ben
je van harte welkom.
Tijdens deze avonden gaan we bijbelverhalen
vertellen en verwerken. We gaan samen praten over
de dingen die ons in de verhalen zijn opgevallen en
of wij dat in ons leven ook kunnen doen. We werken
met groepen van leeftijdgenootjes. Voor de kleinere
kinderen doen wij dit via werkbladen. Voor de
grotere kinderen gebruiken we speciaal ontworpen
catechesemateriaal. De avonden duren van kwart
voor zeven tot kwart voor acht en worden gehouden
in de jongerenruimte van onze kerk.
De geplande avonden zijn:
Dinsdag 1 okt. 2013
Dinsdag 5 nov. 2013
Dinsdag 3 dec. 2013
Dinsdag 4 febr. 2014
Dinsdag 4 maart 2014.
Dinsdag 1 april 2014
Dinsdag 6 mei 2014
De eerste communievoorbereiding.
Op dinsdag 5 november 2013 is er een
voorlichtingsavond in verband met de voorbereiding
van de eerste heilige communie in 2014. De
feestelijke viering zal zijn op 6 april 2014.
We zullen alle ouders van de kinderen die bij ons
ingeschreven staan uit groep 4 een uitnodiging voor
deze informatie-avond sturen.
De gezinsdienstcommissie.

WALK, PRAY, ENJOY!
Met de herdenking van St. -Jansonthoofding hebben we het Sint-Jansjaar afgesloten en kunnen we
terugkijken op een prachtig Jongerenprogramma Walk, Pray, Enjoy!
Met ruim 40 deelnemers, meer dan 100 likes op facebook en nog veel meer volgers op Twitter kunnen we
zeggen dat het Jongerenprogramma van de St. Jansprocessie een fenomeen is dat mensen interesseert,
boeit en uitnodigt er aan deel te nemen. En terecht!
De prachtige traditionele St.-Jansprocessie met aanvulling van de jongeren biedt dé gelegenheid om
ons geloof te vieren!
Ook dit jaar waren er vele enthousiaste reacties op het programma. Dat biedt verdieping en gezelligheid,
tijdens de inleiding, de processie en de afsluitende ‘cooling-down party’ in de tuin van de pastoor.
Momenten die indruk maakten waren de toespraken van onze 'special guest' Pater Elias en het prachtige
lied van Pearl Jozefzoon tijdens de H. Mis op het kerkhof. Voor het Jongerenprogramma Walk, Pray, Enjoy
hadden de jongeren een eigen processieboekje samengesteld.
Pater Elias gaf regelmatig inleidingen op de gebeden en overwegingen. Zo ook bij een gebed van Moeder
Teresa. Hij sprak over zijn ontmoeting met Moeder Teresa in Calcutta en vertelde over haar jeugd. Na
deze bezielende inleiding baden de jongeren vol vuur haar gebed.
Het lied dat Pearl zong, ging over de kracht die God je geeft om meer te zijn dan je zelf denkt.
Met dank aan de jongeren, de broederschap en de pastoor is het opnieuw een prachtig en onvergetelijk
geloofsfeest geworden. Volgend jaar weer!

Optocht Sint Maarten
Op 11 november zijn de kinderen om 17.00
uur welkom in de jongerenruimte van de Sint
Jansbasiliek (ingang op het kerkplein, links van
de Basiliek) Zij mogen dan, met hun lampions,
mee lopen in de Sint Maartenoptocht vanaf het
kerkplein. De kinderen luisteren en kijken naar
het verhaal van Sint Maarten. Onderweg komen
ze van alles tegen… Afsluiting van de tocht met
warme chocomelk en iets lekkers.
Aanmelden kan via: p.en.l.huijsmans@versatel.nl

De Tien Geboden
Het Goois van Praag Leerhuis houdt dit jaar een
serie leerhuisavonden over het thema “de tien
geboden”.
De leerhuisavonden worden gehouden op de
donderdagavonden 31 oktober en 14 november
(inleider Niek de Wilde), 28 november, 12 december
en 23 januari (inleider Marcel Poorthuis), 6 en 20
februari (inleider Marcus van Loopik) en 6 maart
2014 (afsluiting en evaluatie).
Plaats: de Regenboogkerk, Nassaulaan 22 in
Hilversum
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Kosten: € 120 inclusief lesmateriaal (het boek
Gebeitelde Woorden en teksten uit de Tien Geboden),
te voldoen op rekeningnummer 748185216 t.n.v.
W.J. van der Swaan te Laren. Per keer betalen kan
ook. Het bedrag per avond is € 17. Wanneer u wilt
meedoen maar de hoogte van de bijdrage daarvoor
een bezwaar vormt, kunt u contact opnemen met
het Leerhuis. Inlichtingen/opgave bij Willy Joosenvan der Swaan, tel. 035-5312233. Meer informatie
kunt u vinden op http://gooisvanpraagleerhuis.
wordpress.com/programma .

Jubileumviering stichting
Solidariteit Panama
Op zondag 13 oktober bestaat de Stichting
Panama 25 jaar. Dit zal worden gevierd tijdens
een feestelijke Hoogmis in onze Basiliek. In
deze viering zal pater Roberto Gonzales als
concelebrant aanwezig zijn. Hij zal die dag ook de
jongeren van onze parochie ontmoeten waarmee
hij twee jaar geleden, via een skype-verbinding,
contact had tijdens de jongerenviering.
De jongeren en pater Roberto zullen o.a. een
aantal liederen zingen.
Stichting Solidariteit Panama ondersteunt het
werk van de Kruisvaarders van Sint Jan in Panama.
Bijvoorbeeld het instituut van Pater Johan
Schmiehuizen. Hier krijgen kansarme Panamese
jongeren de gelegenheid een 3-jarige interne
opleiding te volgen, waardoor zij na het behalen
van hun diploma betere leefomstandigheden
krijgen.
Ook Pater Roberto heeft als kansarme jongen
een 3-jarige opleiding gevolgd aan het instituut.
Na het behalen van zijn diploma heeft hij zich
aangesloten bij de Panamese groep Kruisvaarders,
en is een priesteropleiding gaan volgen.
Enige jaren na zijn priesterwijding is hij
uitgezonden naar het missionaire centrum in
El Bale. Dit is een zeer uitgestrekt berggebied
waar hij de zorg heeft over ruim 5000 mensen
(overwegend indianen) die onder erbarmelijke
omstandigheden wonen en leven, verdeeld over
33 verschillende gehuchten.
Meer informatie kunt u vinden op de website:
www.solidariteit-panama.nl

Engelstalige viering op
10 november
De Filipino-English Community Laren organiseert
op zondag 10 november haar eerste Engelstalige
viering. Deze begint om 12:00 uur in de dagkapel
(koffiekamer) en zal voorgegaan worden door
pastoor Kees Brouwer, ICMC, die vroeger
regelmatig in de Filippijnen gewerkt heeft.
Na afloop is er een gezellig samenzijn in de
jongerenruimte. Het is de bedoeling dat deze
viering, met als doelgroep Filippijnse en andere
Engelstalige inwoners van Laren en omstreken,
maandelijks wordt gehouden. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Hans
de Valk, hjdevalk@gmail.com / 06-51629709

Gedoopt

1 sept.			

Oecumenische vesper

Het thema van de Oecumenische Vesper
van oktober is ‘groente’.
In Genesis 1: 11-13 en 29-31 lezen we dat God ons zaden,
vruchten en groene planten gaf om tot voedsel te dienen.
In de brief van Paulus aan de Romeinen 14: 1-3 en 13-17
waarschuwt hij ons geen oordeel te hebben over elkaars
eetgewoonten. Wat voor de een rein voedsel is, is voor de
ander onrein; laat ieder daaromtrent in zijn waarde.
Zo is het thema van deze Oecumenische Vesper dus
eigenlijk: weest verdraagzaam voor elkaar.

Vincent Lakeman

Gevormd

18 aug.			

Jenneke van Berchum

Overleden
9 juli			
16 aug.			
29 aug.			
2 sept.			

Wij nodigen u van harte uit voor de Oecumenische Vesper
van 27 oktober 2013, om 19 uur in de Johanneskerk te Laren.
Voorgangers: Ds. H. Schram (Baarn)
Pastoor J. Vriend (Laren)
Muzikale medewerking: Cantorij
Dorpskerk Blaricum o.l.v. Anton Helmink.

Riky Mijnhout
Annie Duurland – Wolters
Antoon Majoor
Toos Wilmering - Dingjan

Collecten
29-30 juni
6-7 juli		
13-14 juli
20-21 juli
27-28 juli
3-4 aug.		
10-11 aug.
17-18 aug.
24-25 aug.
31-1 sept.

Bereikbaarheid pastores

� 825,-� 485,-� 585,-� 580,-� 575,-� 620,-� 550,-� 630,-� 840,-� 940,-- t.b.v. MIVA

Wanneer u op de pastorie geen gehoor krijgt, belt u dan
later nog eens, of anders, in dringende gevallen: 06-51714262
(Diaken Veldhuis)

Rozenkransgebed

In de maand oktober zal, voorafgaand aan de Eucharistievieringen op maandag, woensdag en vrijdag de
Rozenkrans worden gebeden.

Vieringen van zondag 28 september t/m zondag 01 december
Zaterdag 28 sept.		
Zondag 29 sept.
26e zondag d.h. jaar

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Dinsdag 01 okt. 		

21.30 uur

Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 05 okt.		
Zondag 06 okt.
27e zondag d.h. jaar
			

17.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
Eucharistie (Gezinsviering)

Zaterdag 12 okt.		
17.00 uur
Zondag 13 okt.
28e zondag d.h. jaar
10.00 uur
				
				
Zaterdag 19 okt.		
17.00 uur
Zondag 20 okt.
29e zondag d.h. jaar
10.00 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
en de jongeren van onze parochie

Zaterdag 26 okt.		
17.00 uur
Zondag 27 okt.
30e zondag d.h. jaar
10.00 uur
				
Woensdag 30 okt.		
19.00 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met m.m.v. het Utrechts Byzantijns Koor

Vrijdag 01 nov.

Allerheiligen

Eucharistie met samenzang
Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Geen viering

19.00 uur

Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 02 nov.
Allerzielen
Zondag 03 nov.
31e zondag d.h. jaar
			

17.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

Eucharistie met Gregoriaanse gezangen
Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Eucharistie (Gezinsviering)

Dinsdag 05 nov. 		

21.30 uur

Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 09 nov.		
17.00 uur
Zondag 10 nov.
32e zondag d.h. jaar
10.00 uur
				

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 16 nov.		
Zondag 17 nov.
33e zondag d.h. jaar

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 23 nov.		
Zondag 24 nov.
Christus, Koning van het heelal

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn

Zaterdag 30 nov.		
Zondag 01 dec.
1e zondag vd Advent
			

17.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Eucharistie (Gezinsviering)

Vieringen werkdagen

Maandag 09.00 uur.
Woensdag 18.30 uur aanbidding, waarna om 19.00 uur
de H. Mis.
Vrijdag 09.00 uur.
Door omstandigheden komt de viering van 9.00 uur op
vrijdag 4 oktober te vervallen.
N.B.:
Wanneer er op woensdag een huwelijksinzegening
of uitvaart plaats vindt, komt de viering van 19.00
uur te vervallen. Dit wordt in het weekeinde bij de
mededelingen vermeld.
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Dinerclub
Op de zondagen 13 oktober en 10 november is er voor oudere
alleenstaanden (65+) uit onze parochie weer dinerclub in
de koffiekamer van de pastorie.
Opgave: tel. nr. 035-5389706

Klepel verschijnt op 26 november

Wil de Bruijn

2013. Kopij graag aanleveren vóór

Biechtgelegenheid:
Zaterdag 05 okt.
Zaterdag 19 okt.
Zaterdag 16 nov.

Het volgende nummer van de

16.30 uur
16.30 uur
16.30 uur

12 november op het secretariaat
van de parochie: Brink 33 1251
KT Laren of per email: sintjan@
belkerken.nl

