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DE KLEPEL
Op Palmzondag 9 april om 15.00 uur brengt de Stichting Laren Klassiek in de Sint Jansbasiliek opnieuw een unieke 
uitvoering van de Matthäus Passion van Johann Sebasitian Bach onder leiding van de vermaarde dirigent Ton Koopman. 
Bach maakt(e) in dit muzikale meesterwerk uit de k1assieke muziek de emoties van het verhaal voelbaar voor iedereen: 
van de 18e tot de 21ste eeuw, gelovig of niet-gelovig.

Matthäus Passion in Sint Jansbasiliek

In de beroemde aria’s en koordelen van de Matthäus Passion 
komt het dramatische lijdensverhaal van Christus op een 
krachtige, maar gestileerde manier tot leven.

Tussen de vele Matthäus Passionen die er ook in de lente van 
2017 weer zullen klinken, ieder met zijn eigen invalshoek, is 
die van het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir absoluut 
een heel bijzondere. Ton Koopman, de Bachkenner en 
barokspecialist bij uitstek, is een gepassioneerd voorvechter 
van de authentieke uitvoeringspraktijk en heeft met zijn 
koor en orkest een gezelschap van topspecialisten op oude 
instrumenten verzameld. Dit wordt een concert dat het 
publiek zich nog lang zal herinneren.

De Matthäus Passion wordt uitgevoerd door een keur van 
nationale en internationale solisten zoals de Cubaanse 
sopraan Yetzabel Fernandez Arias, Maarten Engeltjes alt, de 
Duitsers Tilman Lichdi tenor en evangelist, Andreas Wolf 
bas, die de Christus rol zingt en de bas Klaus Mertens. Zij 
worden begeleid door het Amsterdam Baroque Orchestra 
& Choir o.l.v. Ton Koopman.

Wees er snel bij voor de beste plaatsen.
Tickets kunt u bestellen via www.larenklassiek.nl of via 
Nationale Theaterkassa 0900- 9203

De toegangskaarten kosten € 59,50 (eerste rang) en € 49,50 
(tweede rang), inclusief programmaboekje, pauzedrankje 
en € 2,50 administratiekosten.
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Niet de kerk, maar het jodendom is de bakermat van het 
Onze Vader, het gebed dat door Jezus aan zijn (joodse) 
leerlingen werd voorgehouden. De kerk heeft het bewaard 
als een kostbare schat, en terecht. In dit gebed is het hele 
evangelie samengevat.

In dit boek worden de joodse achtergronden van het 
Onze Vader boeiend uiteengezet. De lezer krijgt inzicht 
in de joodse gebedscultuur, waarin stilte, discipline en 
spontaneïteit een rol spelen. Het joodse bidden is volgens 

Marcel Poorthuis een dienst van het hart, niet 
van de lippen, een opvoeding tot een wezenlijk 
andere houding, een andere beleving van de tijd, 
een ander staan in de wereld. Dit laat hij zien 
aan de hand van enkele bekende joodse gebeden.

Na de zorgvuldige tekstvergelijking van het Onze 
Vader bij Matteüs, Lucas en in de Didaché door 
exegeet Theo de Kruijf z.g., bespreekt Marcel 
Poorthuis de sleutelwoorden in het Onze Vader 
en hun joodse betekenisveld: het ko¬ninkrijk, 
Gods wil, de heiliging van de Naam, het dagelijks 
brood, de schuldenvergeving, de beproeving, het 
kwade. Hij illustreert zijn betoog met teksten 
van filosofen als Levinas en citaten uit de even 
diepzinnige als lichtvoetige rabbijnse literatuur.

Het is de overtuiging van de beide auteurs dat meer kennis 
van het jodendom christenen kan helpen om hun christen-
zijn levensechter te beleven. Geen mens bidt louter voor 
zichzelf, maar altijd in gemeenschap.

Prof. dr. Marcel Poorthuis (1955) is hoogleraar voor de 
dialoog tusssen godsdiensten aan de Katholieke Faculteit 
Tilburg en voorzitter van de Stichting PaRDeS.

Prof. dr. Theo de Kruijf (1928-2014) was hoogleraar exegese aan de 
Katholieke Theologische Universiteit Utrecht.

Avinoe – Onze Vader



Vijfdaagse bedevaart naar Banneux

Banneux is een bijzondere plek in de Belgische Ardennen. In 1933 is Maria 
daar verschenen aan de kleine Mariëtte Beco. Ze gaf de opdracht om bij 
de ontstane bron een kapel te laten bouwen en dat was het begin van een 
bijzonder bedevaartoord.

Banneux is uitgegroeid tot een plaats waar vele mensen zich koesteren in de 
warmte van het samen geloven. Een plek om te relativeren en weer opnieuw 
te beginnen, om bemoediging te krijgen om weer verder te gaan. Kennissen of 
vrienden op te doen, verhalen uit te wisselen. Dit gevoel is niet uit te leggen, 
is niet te beschrijven, dit moet je meemaken.

Vanuit het bisdom Haarlem-Amsterdam wordt een vijfdaagse bedevaart 
naar Banneux georganiseerd. Het triduüm duurt vijf dagen van vrijdag tot 
en met dinsdag.
Wij halen u met de bus op bij opstapplaatsen om naar de eerste stop in 
Utrecht te gaan en daar koffie of thee te drinken. Dit is het verzamelpunt 
van alle bussen en hier ontmoet u uw medegasten en alle vrijwilligers van 
Bisdom Haarlem-Amsterdam.
Daarna gaat de reis richting Soerendonk waar een broodmaaltijd wordt 
aangeboden om dan voldaan naar Banneux te vertrekken waar wij vijf volledig 
verzorgde dagen voor u klaar staan. 

Priesters, verpleegkundigen, arts en verzorgenden staan voor u klaar om u 
(daar waar nodig) te begeleiden en u vijf prachtige dagen te laten beleven en 
weer een beetje rust te vinden in dit hectische bestaan. Rolstoelen en rollators 
zijn aanwezig om een wandeling of uitstapje mogelijk te maken. De reis is 
ook geschikt voor minder validen en zieken. Een rolstoelbus is aanwezig.

Op de terugweg stoppen wij wederom in Soerendonk om daar een heerlijke 
warme maaltijd te nuttigen en dat is ook de plaats waar wij afscheid van 
elkaar nemen en de reis naar huis verder gaat om u veilig en wel weer bij de 
opstapplaats te brengen.
De kosten bedragen € 275,--.

Data 2017:  19 t/m 23 mei; 25 t/m 29 augustus

Mijn collega-vrijwilligers en ik hopen u te mogen verwelkomen.

Els Rong

Voor meer informatie en inschrijven  kunt u contact opnemen met
Eva Onderwater tel.  0297-222208

Water, elke druppel telt…..

Al meer dan 40 jaar voert de interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes tijdens de 40-dagentijd actie binnen de BEL-gemeenten en zijn er met 
uw steun vele mooie projecten in de derde wereld gerealiseerd. Dit jaar hebben wij, naast een aantal schoolprojecten, gekozen voor een irrigatieproject. 
Water is immers een eerste levensbehoefte. Het maakt de aarde vruchtbaar en draagt bij aan een betere hygiënische verzorging. Gezinnen die nu 
onder zeer moeilijke omstandigheden moeten zien te overleven, krijgen zo de kans op een beter leven. En op een betere toekomst voor hun kinderen 
en kleinkinderen.

Irrigatieproject Nepal
Acht uur lopen vanaf de hoofdweg in de provincie 
Chitwan in Nepal liggen drie dorpjes, eenvoudige 
nederzettingen waar zo’n 67 families, rond de 
540 mensen, wonen. In voornamelijk armoedige 
onderkomens opgetrokken uit gras en leem. 
Voor voedsel zijn de inwoners afhankelijk van de 
opbrengst van het land, maar door gebrek aan water 
is de oogst voor slechts 2-3 maanden voldoende om 
van te leven. De rest van het jaar zijn zij afhankelijk 
van wat er in het wild groeit en leeft.

De dichtstbijzijnde waterbron ligt op een afstand 
van 5 uur lopen, maar bovendien is dit water 
niet schoon en dus ongeschikt om te drinken. De 
stichting waarvoor Nelleke Alders uit Blaricum 
zich al jarenlang inzet, de Child Welfare 
Organization Nepal, heeft de Interkerkelijke 
40-dagenaktie nu gevraagd of wij de aanleg van 
een irrigatieproject willen financieren. Waarbij zij 
garant staan voor de aanleg van het pijpensysteem 
en voor de technische ondersteuning en scholing 
van de lokale bevolking hoe het systeem optimaal 
te onderhouden. Dit project behelst niet alleen 
irrigatie van de landbouwgronden, maar ook 
schoon drinkwater, waardoor ook de hygiënische 
omstandigheden in deze dorpjes aanzienlijk 
worden verbeterd. Graag willen wij de bevolking 
van deze arme streek een menswaardiger bestaan 
geven. U toch ook?

Een kleuterschooltje in Tanzania 
Stichting Mzee Kambee 
helpt kansarme kinderen 
in het dorp Nadanya en 
omstreken naar school te gaan. Nadanya is een 
dorp in Tanzania dat voornamelijk uit een Maasai 
gemeenschap bestaat die nog op traditionele wijze 
leeft. De visie van de stichting is, dat kinderen hun 
leven lang profijt hebben van onderwijs. Onderwijs 
vergroot hun kansen op werk en inkomen. 
Onderwijs geeft kennis over en toegang tot een 

gezonder leven. Deze in 2011 opgerichte stichting 
heeft inmiddels ruim 25 kinderen kunnen 
ondersteunen door hun lesgeld te betalen. Maar 
de middelen zijn beperkt en nu heeft men ons 
gevraagd om steun bij het verwezenlijken van een 
groter project. De jongste kinderen, tussen 3 en 6 
jaar, gaan naar een kleuterklasje. Hier leren zij de 
beginselen van het lezen en rekenen. De kleuters 
krijgen nu les in een vervallen lemen hut die 20 
jaar geleden is gebouwd door de gemeenschap. 
De kinderen zitten op matten op de grond en het 
enige lesmateriaal dat de juf tot haar beschikking 
heeft is een schoolbord (een gedeeltelijk zwart 
geverfde muur).
Nadanya als gemeenschap is bereid om een stuk 
grond toe te wijzen voor de bouw van een nieuw 
klaslokaal van 6 x 6 meter.  Verder zou het fijn 
zijn als de kinderen gebruik kunnen maken 
van schoolbankjes en van lesmateriaal waarbij 

zij woorden en sommen kunnen maken met 
behulp van magnetische borden, letters en cijfers. 
Investeren in de kinderen van nu is ook investeren 
in de toekomst van het land. Dus willen wij deze 
stichting graag helpen bij het realiseren van dit 
schoolproject. 

Schoolmeubilair voor R.K. Friersdale R.C.
Dit door de BEL-gemeenten reeds jarenlang 
gesteunde project, betreft de uitbreiding van pater 
Wynand van Wegen’s school in Friersdale Zuid-
Afrika. De 2 nieuwe klaslokalen zijn zo goed als 
klaar, maar er moeten nog 75 tafeltjes en 6 stalen 
kasten worden aangeschaft. Wij willen stichting 
Friersdale-Eemnes graag helpen om de leerlingen 
een goede start te geven in het nieuwe schooljaar. 

Daarnaast wil de 40-dagenaktie ook in 2017 een 
aantal studentes in Nepal blijven steunen door hun 
studie te financieren en/of voor veilige huisvesting 
te zorgen. Deze meisjes hebben dankzij uw steun 
de lagere en middelbare school kunnen doorlopen. 
Zij zijn u hiervoor zeer dankbaar en willen zich 
graag na hun beroepsopleiding inzetten voor 
verbetering van de leefomstandigheden van hun 
minder bedeelde landgenoten. 

Als werkgroep van de 40-dagenaktie kiezen wij 
de projecten altijd zeer zorgvuldig uit, we gaan 
daadwerkelijk met de stichtingen in gesprek, en 
zien er scherp op toe dat al het ingezamelde geld 
goed wordt besteed. De stichtingen worden alle 
geleid door mensen, vaak (met bindingen) hier 
uit de regio, die zich geheel belangeloos inzetten 
voor hun project. Met als enige doel kansarme 
kinderen, vrouwen en gemeenschappen een 
kansrijke toekomst te bieden. Dit kan evenwel 
alleen met uw financiële bijdrage. Helpt u ons 
hen te helpen? 

Uitgebreide informatie over alle door ons 
gesteunde projecten vindt u op onze website:
www.40-dagenaktie.nl
Bankrekening: NL72 RABO 0334 9515 93

Vieringen 
werkdagen

Maandag 09.00 uur.
Woensdag 19.00 uur.
Vrijdag 09.00 uur.

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.



Kinder-Mattheus, gratis toegankelijk voor BEL -Jeugd

Paasconcert van de 
Sint Jan’s Schola 

Mattheus Ontbijt

Verdieping in de Paastijd
Dinsdag 4 april a.s. van 07.00 – 09.00 uur organiseert Stichting www.
Preekvandeweek.com in restaurant Mauve aan de Brink te Laren het jaarlijkse 
Mattheus – ontbijt. Dit ontbijt is bedoeld als verdiepende bezinning op de 
Pasen en het luisteren naar de Mattheus-Passion, zoals deze ook zondag 9 
april zal worden uitgevoerd in de St. Jans-Basiliek.

Muziekhistoricus Joop van Velzen zal vertellen over de zeer doordachte 
architectuur van de Bachs Mattheus-Passion: de kruisvorm – architectuur, 
verborgen in de Mattheus. Van Velzen baseert zich op de wetenschappelijke 
publicaties van Kees van Houten. Van Velzen doet dit met luister fragmenten, 
muziek – en beeldmateriaal. Van Velzen is groot muziekdeskundige, heeft 
diverse boeken over muziek geschreven, doceert en geeft regelmatig lezingen 
in den lande. 

Jan Rinzema, schrijver en theoloog, zal kort en boeiend vertellen over de 
betekenis van Jezus’ laatste woorden ‘het is volbracht’. Als Bachkenner en 
theoloog geeft hij aan dat Bach Jezus in de Mattheus-Passion portretteert 
als de mens, die een nieuwe doorbraak in de mensheidsgeschiedenis heeft 
geschonken. 

De kosten voor het uitgebreide ontbijt en de twee lezingen zijn 19,50 ‘all-in’. 
(Voor informatie jan.rinzema@casema.nl)
We hopen u 4 april a.s. te ontmoeten bij het Mattheus ontbijt 2017!

Christ the Lord is risn’again……! 
Pasen!
De Sint Jan’s Schola nodigt u uit voor 
haar Paasconcert op tweede Paasdag 
17 april in de Sint Jansbasiliek. 
Naast het koor werken organist Bas 
Groenewoud en sopraan Elma van 
den Dool aan dit concert mee. 
Tevens maken twee blokfluitistes 
hun opwachting: Mariken Hanke 
van Peursem en Esther Nuyten. 
Algehele leiding is in handen van 
Hans Rikkert de Koe. 
Aanvang van het concert is om 
15.30 uur, de kerkdeuren worden 
om 15.00 uur geopend. 
De toegang is vrij, er is een 
deurcollecte na afloop. 

Zie ook de site van de Schola: 
www.sintjansschola.nl

Oecumenische vie-
ring gezamenlijke 
kerken in de BEL-
dorpen

Op zondag 28 
mei a.s. om 11.00 
uur wordt in de 
Sint Vituskerk, 
K e r k l a a n ,  B l a r i c u m  e e n 
oecumenische viering gehouden. 
Jaarlijks worden er op initiatief van 
de Stuurgroep Oecumene BEL een 
drietal oecumenische vieringen 
georganiseerd. Een viering in 
Laren in de Gebedsweek voor de 
Eenheid, een viering in Blaricum 
in de tijd rond Pinksteren en een 
viering in Eemnes in de Vredesweek. 
Deze vieringen zijn plaatsen van 
ontmoeting voor gemeenteleden 
en parochianen van de kerken in 
onze dorpen.
Voorgangers tijdens de viering op 
28 mei zijn pastor Maciej Sendecki 
(RK Vitusparochie Blaricum) en ds. 
Marnix van der Sijs (Protestantse 
Gemeente Blaricum).
U bent van harte welkom!

Kinderkerk 

Met Jezus aan tafel
De kinderen die a.s. zondag 2 april om 11.30 uur  
hun eerste heilige Communie doen nodigen alle 
parochianen uit om met hen dit feest in de kerk 
te vieren.
Het thema van de viering is Met Jezus aan tafel. 
De kinderen zullen in deze viering een verhaal 
vertellen over het laatste avondmaal. 
Wij hopen op een grote belangstelling uit de 
parochie en zeggen daarom: 
tot zondag 2 april in de Sint Jan.

Zyad, Rami en Mariam Najar,
Nicole en Mathilde Retz,
Faye Westland
Johnas Grizel
Oliver Emmerig
Amy Johannesma
Madeleine Matthes
Anne-Lotte Köhler
Annabelle Calis
Paula van Andel Lorenzana
Mees Mulder
Anne Fleur Borms
Tobias Kormelink
Maryana Adam.

Kinderwoorddienst
Op palmzondag 9 april is er veel te zien in de kerk.

Kom je ook een palmpaasstok 
maken?
Om 10.00 uur is de hoogmis en 
dan zal er een Kinderwoord-
dienst zijn.   Tijdens de Kinder-
woorddienst gaan we Palmpasen 
stokken maken die later in de 
viering meegenomen worden 
bij de uittocht. 

Alle kinderen van de basis-
schoolleeftijd  zijn van harte 
welkom. Aan het eind van de 

viering zal er een kleine 
processie plaatsvinden voor de kinderen met hun 
stokken vanuit de dagkapel.
Opgeven via het parochiesecretariaat of via 
mieneke.bakker@ziggo.nl 

Paaseieren zoeken
Op Eerste Paasdag 16 april 2017 is er ook 
kinderwoorddienst en na afloop van de viering 
van 10.00 uur,  mogen de kinderen paaseieren 
zoeken in de tuin van de pastorie.
Opgeven via het parochiesecretariaat of via 
mieneke.bakker@ziggo.nl 

Ook op Moederdag, 
Op zondag 14 mei (Moederdag), is er een 
kinderwoorddienst, tijdens de viering van 10.00 uur.

Gezinsviering 21 mei.
Op 21 mei om 11.30 uur hebben we weer een 
gezinsviering.
Graag nodigen wij alle ouders met kinderen van 
onze parochie uit om naar deze gezinsviering te 
komen. Deze keer zal de gezinsviering gaan over 
een bijzonder schilderij.
De pastoor heeft daar een heel mooi verhaal bij.
Het zijn altijd gezellige vieringen die ongeveer 45 
minuten duren. Voor kinderen zijn er veel taakjes 
om te doen. Mochten er kinderen zijn die daar 
graag eens aan mee willen doen, dan mogen zij 
zich melden  via mieneke.bakker@ziggo.nl.

‘Schone handen’ de muzikale kinderversie, 
voor kinderen vanaf 4 jaar, van de beroemde 
Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach  is 
op Palmzondag 9 april om 12.30 uur in de Sint 
Jansbasiliek van Laren gratis toegankelijk voor 
de leerlingen van de basisscholen uit de BEL-
dorpen  Blaricum, Eemnes en Laren( groep 1 tot 
en met 6 met begeleiders). De uitvoering is door 
auteur/actrice  Marieke Koopman en haar vader, 
de dirigent Ton Koopman m.m.v. The Amsterdam  
Baroque Orchestra & Choir en nationale en 
internationale solisten. De regie heeft Erik van 
’t Wout. De voorstelling die wordt georganiseerd 
door de Stichting Laren Klassiek duurt ongeveer 
55 minuten.
Een van de belangrijke doelstellingen van de 
Stichting Laren Klassiek is om jonge kinderen te 
enthousiasmeren voor klassieke muziek.. 

‘Schone Handen’ is het verhaal van de achtjarige 
dochter van stadhouder Pontius Pilatus, Noleta. 

Er is een sterke wisselwerking tussen de muziek 
en het plot. 
Bijvoorbeeld op het moment dat Jezus schuldig 
bevonden is, zal de woede en vooral het grote 
verdriet van Noleta nog meer kracht krijgen 

door de aria ‘Erbarme dich’. Er is gekozen voor 
een kleinere bezetting van enkel koor, enkel 
orkest en vier solisten. Zo wordt een vertaalslag 
gemaakt naar een jong publiek. Het geeft de 
kinderen een betere kans om te ontdekken uit 
welke instrumenten en stemmen orkest en koor 
bestaan. 
Zo blijft gewaarborgd dat het jonge publiek de kans 
krijgt op zeer hoog niveau de muziek te ervaren. 
Marieke Koopman schreef het theaterstuk en 
vertolkt hierin de rol van Noleta. 

Aanmelden:  U kunt zich opgeven door een e-mail 
te sturen naar: info@larenklassiek.nl
Meldt daarbij uw naam (als begeleider), het aantal 
kinderen die met u meegaan, uw e-mailadres, de 
school en in welke groep uw kind(eren) zitten. U 
ontvangt na aanmelding inhoudelijke informatie 
over de voorstelling waarmee u uw kinderen op 
de voorstelling kunt voorbereiden. 

Foto: Bruno Wacker
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Familie berichten
Gedoopt
29 jan.  Jasmijn Willard
  5 febr.  Jack Rake
12 febr.  Babette Frank 
19 febr.  Johan Leushuis
19 mrt.  Lorena Werring

Overleden
23 jan.  Anny Puijk - Schuurmans
24 jan.  Jacoba Meijer – Janssen
27 jan.  Petrus Heijmen
  8 febr.  Johanna Zwanikken-Kuijer
15 febr.   Wim Boekelman
26 febr.  Catharina Kombrink – Schuurman
  5 mrt.  Elisabeth van der Werf-Moll
13 mrt.  Cornelia Calis - Duurland

Collecten
14-15 jan. € 485,--
21-22 jan. € 390,--
28-29 jan. € 865,--
4-5 febr.  € 740,--
11-12 febr. € 850,--  t.b.v. Muziekver. St. Jan
18-19 febr. € 695,--
25-26 febr.  € 535,--
4-5 mrt.  € 845,--
11-12 mrt. € 640,--

Vieringen van zaterdag 1 april t/m zondag 4 juni

Zaterdag 01 april   17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 02 april 5e zondag van de 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
  40-dagentijd  11.30 uur 1e Heilige Communie

Dinsdag 04 april  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

De Goede week
Zaterdag 08 april  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 09 april palmzondag 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

Woensdag 12 april  Geen viering

Donderdag 13 april Witte Donderdag 19.30 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij en 
    de Broederschap van Sint Jan
   21.00 - 22.30 uur Avond van het Lijden; stille wake

Vrijdag 14 april  Goede Vrijdag 15.00 uur Het bidden van de Kruisweg
   19.30 uur Passieverhaal en Kruisverering 
    m.m.v. het St. Janskoor

Zaterdag 15 april Paaszaterdag 21.00 uur Paaswake m.m.v. de Cantorij
Zondag 16 april Verrijzenis vd Heer 10.00 uur  Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
   12.30 uur Engelstalige-viering

Maandag 17 april 2e Paasdag 10.00 uur Eucharistie

Zaterdag 22 april   17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 23 april 2e zondag van Pasen 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 29 april  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 30 april 3e zondag van Pasen 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen  

Dinsdag 02 mei  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 06 mei  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 07 mei  Zondag vd Goede Herder
  4e zondag van Pasen 10.00 uur Hoogmis m.m.v. Het Klein Byzantijns Koor

Zaterdag 13 mei  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 14 mei Zondag Oosterse kerken
  5e zondag van Pasen 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij en de 
    Broederschap van Sint Jan
   12.30 uur Engelstalige-viering

Zaterdag 20 mei  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 21 mei 6e zondag van Pasen 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
   11.30 uur Gezinsviering 

Woensdag 24 mei  Geen viering

Donderdag 25 mei Hemelvaart vd Heer 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

Vrijdag 26 mei  Geen viering

Zaterdag 27 mei  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 28 mei 7e zondag van Pasen 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 

Dinerclub
Op zondag 23 april en zondag 28 mei a.s. is er weer voor 
alleenstaanden (65+) uit onze parochie een sfeervol diner 
in de Goede Herderzaal. 
Aanvang 17.00 uur

Aanmelden 035-5383983.
Agnes van den Brink

Vieringen Engelstalige liturgie

Zondag 16 april  12.30 uur
Zondag 14 mei  12.30 uur

Voor informatie: 
Hans de Valk; hjdevalk@gmail.com; 06-51629709

Biechtgelegenheid: 
Zaterdag  01 april  16.30 uur
Zaterdag  08 april   16.30 uur
zaterdag   22 april  16.30 uur
zaterdag 13 mei  16.30 uur

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


