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Wij hebben voor Muttom het verschil gemaakt
Muttom is sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw 
een begrip geworden in onze parochiegemeenschap. Wat 
is er in die kwart eeuw sinds de start van de Stichting 
Muttom bereikt?

De activiteiten van onze stichting startten bij de 
voorbereiding van het koperen priesterfeest van pastoor 
J. Vriend op 9 december 1990. De pastoor gaf toen aan 
geen prijs te stellen op een persoonlijk cadeau maar geld 
te willen geven voor de bouw van een kerk in Muttom in 
het uiterste zuiden van India.
Die kerk is gerealiseerd: the Our Lady of Good Health.
De grote man achter de realisering van dit project in India 
was de Indiase priester father John Bosco die pastoor Vriend 
in Rome had leren kennen.

Maar tijdens de viering van het koperen priesterjubileum 
bleek dat er meer dan  160.000 gulden bijeen was gebracht, 
meer dan het dubbele dat nodig was voor de kerk. Naast 
het kerkgebouw, dat voor 65.000 gulden was gerealiseerd, 
werd in overleg met father John Bosco naast de kerk een 
pastorie gebouwd.
Daarnaast zijn we als stichting een schoolproject in Muttom 
begonnen met de aankoop van grond en de bouw en 
inrichting van een primary-school met 12 lokalen.

De acties gingen verder. In 1992 werd besloten tot de start 
van het All Saints typewriting center voor een beroepsmatige 
(typewriting en steno) training van typistes, zo’n 60 per jaar. 
Daarop volgde een opleiding voor kleermaker/coupeuse.

In overleg met father John Bosco zijn kleinere zaken in 
Muttom gerealiseerd zoals de bouw van zeven huisjes voor 
de armsten, herstel van de waterbron in James Nager, de 
bijstatie van de Muttom-parochie, en de aanschaf van een 
motorfiets voor father John Bosco.

In 1998 is de stichting Muttom begonnen met het verwerven 
van bijdragen voor het studiebegeleidingscentrum ‘Jan 
Vriend Development Center’. Met het verstrekken van 
studiebeurzen krijgen jongeren uit de vissersdorpjes van 
het bisdom Kottar (zoals Muttom) de mogelijkheid om een 
studie of een beroepsopleiding te volgen. Vele tientallen 
studenten zijn zo met een beurs ondersteund.

Bij zijn 25-jarig priesterfeest in 2003 bestemde pastoor 
Vriend het cadeau van de parochie voor de bouw van 
een print-shop bij het ‘Jan Vriend Development Center’.  

Daarmee zou het centrum zelf geld kunnen 
verdienen om in de toekomst zelf de studiebeurzen 
te kunnen bekostigen.

Een half jaar later, op Tweede Kerstdag 2004, sloeg 
de Tsunami toe en verwoestte ook grote delen 
van de zuid- en oostkust van India. 42 dorpen in 
het diocees Kottar werden praktisch weggevaagd. 
Er vielen 6.000 doden. Vissers raakten hun huis, 
boot, visnetten en dus hun inkomen kwijt. 

De Indiase regering lenigde de eerste nood. Maar om 
tot structurele verbeteringen van dit gebied te komen is 
onderwijs elementair. Op uitdrukkelijke wens van father 
John Bosco en zijn team heeft Stichting Muttom katholiek 
hoger onderwijs op de Indiase zuid-kust opgezet.
Er werden plannen gemaakt om een door de staat erkend 
college op te richten: het St. John’s College of Arts and 
Science. De bisschop van Kottar stelde 100.000 euro ter 
beschikking en de stichting Muttom ging aan de slag met 
fondsenwerving: er was een half miljoen euro nodig.
Met een grote benefietavond in de St. Jansbasiliek, huis-
aan-huis verspreide nieuwsbrieven, artikelen in De Klepel 
en in de Larense en Gooische pers werd aandacht gevraagd 
voor het project. Collectes werden gehouden. Individuele 
sponsoren werden benaderd. Het werd een groot succes: 
Amper twee jaar later kon de bouw beginnen en in augustus 
2009 werd het college feestelijk geopend.

Bij de start hebben 218 studenten zich ingeschreven, 168 
meisjes en 50 jongens. Het jaar daarop 300. Het totaal 
aantal studenten is inmiddels gegroeid tot meer dan 1.000.
Dat wijst erop dat het college geaccepteerd is en duidelijk 
in een behoefte voorziet.
Bijzonder is dat een aantal docenten van het College zijn 
opgeleid met studiebeurzen en begeleiding van het Jan 
Vriend Development Center.

De jongeren studeren op kosten van hun ouders, maar waar 
geen geld is, deels gratis. Omdat het College steeds meer 
zichzelf kan bedruipen is het ‘Jan Vriend Development 
Center’ overbodig geworden en verkocht. 
De helft van de opbrengst is gebruikt voor de bouw van een 
verblijf voor de vrouwelijk studenten. De rest is bestemd 
voor beurzen voor studenten die hun studie niet kunnen 
betalen.

Onze stichting heeft in 2011 voor aanvullende bouw-
projecten van het College 90.000 euro overgemaakt. 

In januari 2013 was het feest op Saint John’s: de eerste 
studenten studeerden af!

Dankzij de inzet en edelmoedigheid van velen is er veel 
bereikt en kunnen de mensen daar op eigen kracht verder. 
De kosten van de stichting zijn beperkt gebleven tot 
uitsluitend de (geringe) accountantsdeclaraties voor de 
jaarverslagen, wat bankkosten, de belastingen en heffingen.

Nu het laatste project zijn voltooiing nadert heeft de Stichting 
Muttom besloten zichzelf op te heffen. Het bestuur wil ieder 
hartelijk danken. Er zijn prachtige resultaten bereikt. Onze 
stichting is nu opgeheven. Onze verbondenheid met father 
John Bosco en zijn werk zal blijven.

Het bestuur van de stichting Muttom Zuid India,

Stef-Jan Willard, voorzitter 
Michael Brenninkmeijer, secretaris
Jan Krapels, penningmeester
pastoor Jan Vriend



Sint Jansfeest 2014

Aan de keukentafel bij…

Niet alleen tijdens Sint Jan ziet de basiliek er prachtig uit. Het hele jaar 
door zorgen vrijwilligers ervoor dat de kerk onderhouden wordt. 
Door het werk van verschillende schoonmakers en schoonmaaksters ziet 
de kerk er altijd goed en schoon uit. Annie Bon (79), Greet Bon (72) en Nel 
Calis (75) zetten zich, samen met anderen, als schoonmaaksters in voor de 
kerk. Vandaag zitten wij aan de keukentafel met deze vrijwilligsters die 
de parochie rijk is.

Uit wat voor gezin komen jullie?
Annie: “Ik kom uit een boerengezin. We woonden in Eemnes. Ik heb twee 
broers en een zus. Mijn man, Ries Bon, is een Laarder. Hij heeft mij over de 
grens getrokken.”
Greet: “Mijn vader was eerst groenteboer en daarna boer. Met paard en wagen 
bracht hij alles weg. Ik heb altijd veel geholpen. Ik kom oorspronkelijk ook 
niet uit Laren. Ik ben namelijk opgegroeid in Bussum samen met mijn twee 
broers.”
Nel: “Net als Annie ben ik ook in een boerenfamilie in Eemnes opgegroeid. Ik 
heb drie broers en een zus. Met mijn man Gerard Calis woon ik nu in Laren.”

Wat betekent het geloof voor jullie?
Nel: “Het geloof is heel belangrijk voor mij. Ik zou niet zonder kunnen. Van 
huis uit heb ik het meegekregen. Vroeger gingen we zeven dagen per week 
naar de kerk. Om acht uur ’s ochtends zat ik dan al in de kerkbanken. Nu 
ga ik elke week. Ik sla nooit over. Annie is er ook altijd. We steken dan een 
kaarsje aan bij de Mariakapel.”
Annie: “De kerk is voor ons ook een ontmoetingsplek. Na afloop van de mis 
praten we met een hele groep even bij. Voor mij is het geloof erg belangrijk.”

Sinds wanneer maken jullie de kerk schoon?
Greet: “Al een hele tijd. In 1972/1973 ben ik begonnen in de Goede Herderkerk. 
Iedere maandag waren we toen met ongeveer acht anderen aan het 
schoonmaken. Annie was er toen ook al bij. Wij zijn de enige van die groep 
die nu nog steeds schoonmaken.”
Annie: “Nadat de Goede Herderkerk haar deuren sloot, zijn we een paar 
maanden gestopt. Ik zag toen dat koster Henk de Leeuw alleen bezig was 
met het onderhoud van de basiliek. Alleen zijn vrouw hielp wel eens mee. 
Ik heb toen aangeboden om te helpen, omdat ik het zo zielig vond dat hij 
helemaal alleen zo’n grote kerk schoon moest houden. Hij was mij daar heel 
dankbaar voor.”
Nel: “Annie heeft mij gevraagd of ik ook mee zou willen helpen. We kenden 
elkaar namelijk al, omdat we allebei bij de boerinnenbond in Eemnes zaten. 
Zodoende ben ik erbij betrokken geraakt.”

In de Goede Herder maakten jullie iedere maandag schoon. Hoe vaak doen jullie dat 
nu nog?
Greet: “Elke laatste donderdag van de maand maken we schoon. Vroeger 
deden we dat inderdaad elke week. We hebben het steeds verder afgebouwd.”
Nel: “Eén keer per maand schoonmaken is ook prima. Sinds de renovatie van 

de kerk is het er een stuk schoner geworden. Er is toen namelijk een grote 
schoonmaak geweest. We hebben het nu dus wel iets makkelijker.”

Wat doen jullie allemaal op zo’n donderdag?
Annie: “We stoffen vooral. Het altaar, alle banken, de Maria- en doopkapel 
worden gestoft. Af en toe poetsen we ook het koper. Met Kerstmis en Sint Jan 
wordt dat echter door een andere groep gedaan. De mannen stofzuigen altijd. 
De stofzuigers zijn namelijk nogal groot en daardoor is dat wel zwaar werk.”

Wat maakt het leuk om zo actief bezig te zijn voor de kerk?
Greet: “Wij zijn niet de enige die dit werk doen. We maken namelijk met een 
ontzettende gezellige groep schoon. Het is heel erg leuk met elkaar.”
Nel: “Ik ben er een hele tijd uit geweest, omdat ik verschillende operaties 
heb gehad. Ik ben weer begonnen met schoonmaken, omdat het gewoon 
ontzettend leuk en gezellig werk is. Ik kwam dus graag terug. We drinken 
tussen het werken door altijd even koffie om bij te praten. Naast het werk is 
het dus gewoon ontzettend gezellig.”

De groep die op dit moment schoonmaakt, zijn dames en heren op leeftijd. Zijn jullie 
op zoek naar versterking?
Nel: “Ja, we hebben eigenlijk al vaker gezegd dat we op zoek zijn naar nieuwe 
mensen. Er komt natuurlijk een moment dat wij het niet meer kunnen doen. 
Het is alleen lastig om mensen te vinden, terwijl het leuk en gezellig werk is. 
Ik blijf het in ieder geval, net zoals Annie en Greet, doen totdat ik het echt 
niet meer kan.”

Tekst en foto: Hedwig Zwanikken

Annie Bon, Nel Calis, Greet Bon

Foto's: Bruno Wacker en Philip Stoffels



In Memoriam
Utrecht, 27 juni 2014 

Aan de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers van het Aartsbisdom 
Utrecht Broeders en zusters, 

Wij ontvingen het bericht dat op 25 juni 2014 te Laren in de Heer is overleden 
de zeereerwaarde heer 

Theodorus Cornelius de Kruijf 

Priester van het Aartsbisdom Utrecht 

Hij werd geboren te Frankfurt am Main op 6 april 1928. Na zijn priesterwijding 
op 25 juli 1954 studeerde hij aan het Pontificium Institutum Biblicum, 
alwaar hij promoveerde op het proefschrift ‘Der Sohn des lebendigen Gottes. 
Ein Beitrag zur Christologie des Matthäusevangeliums’. Met ingang van 
29 januari 1960 werd hij benoemd tot kapelaan in de parochie O.L.Vrouw 
Tenhemelopneming te Oldenzaal. Op 16 juni 1961 volgde zijn benoeming tot 
professor in de exegese van het Nieuwe Testament aan het Grootseminarie 
Rijsenburg te Driebergen. Van 1967 tot 1992 was hij als hoogleraar exegese van 
het Nieuwe Testament verbonden aan de Katholieke Theologische Hogeschool 
te Utrecht en (sinds 1992) aan de Katholieke Theologische Universiteit te 
Utrecht. Van 1972-1978 was hij voorzitter van de KRI Katholieke Raad voor 
Kerk en Jodendom. Op 1 mei 1993 ging hij met emeritaat. 

Theo de Kruijf was een knap exegeet, met name van het Nieuwe Testament. 
Daarnaast heeft hij zich jarenlang ingezet voor een verbetering van de relatie 
tussen Kerk en Jodendom. Het één stond voor hem niet los van het ander, 
want hij was zich sterk bewust van de grote betekenis van het Jodendom voor 
het verstaan van het Nieuwe Testament. Zijn exegese getuigde van een zeer 
verfrissende en gelovige diepgang. Zijn hoofdwerk over Paulus’ brief aan de 
Romeinen is na bijna 30 jaar nog altijd één van de beste commentaren op 
de Romeinenbrief. Als professor aan het Grootseminarie Rijsenburg en later 
als hoogleraar aan de KTHU en de KTUU was hem er alles aan gelegen om 
toekomstige priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers vertrouwd te maken 
met de Heilige Schrift. Het stelde hem dan ook teleur als hij later in hun 
verkondiging soms een tekort aan exegetische diepgang moest constateren. 
Zelf was hij, behalve professor, een diep gelovig priester die graag regelmatig 
de Eucharistie celebreerde in de parochiegemeenschap. Hij was kritisch en 
loyaal ten opzichte van collega’s, zowel in de academische wereld als in het 
pastorale werkveld. Hij voelde zich intens betrokken bij ons aartsbisdom 
en probeerde zoveel mogelijk bij diocesane gelegenheden aanwezig te zijn, 
zelfs nog toen hem dat door zijn toenemende invaliditeit heel moeilijk viel. 

Naast dit alles was hij een gezellig en gastvrij man die wist te genieten van 
de goede dingen van het leven. Toen hij vorig jaar geconfronteerd werd 
met de ziekte die hem fataal is geworden, heeft hij de situatie heel bewust 
vanuit zijn geloof aanvaard. Op 25 juni is hij heengegaan, terwijl aan zijn 
sterfbed psalm 118 gebeden werd: “Looft de Heer, goedertieren is Hij, tot in 
eeuwigheid is zijn genade”. Onze dank gaat uit naar mevrouw Maria E. Th. 
Kuijer voor haar goede zorgen. 

Gaarne verzoek ik u om hem in uw gebed te gedenken. 
Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid. 

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk 
Aartsbisschop van Utrecht

Aangeraakt door Gods Liefde

Het Heilig Vormsel werd afgelopen  
7 juni toegediend door mgr. Hen-
driks en mgr. Van Burgsteden. 
Vormelingen uit diverse parochies 
in Noord Holland waren bijeen-
gekomen in de Bedevaartskapel  

van het Heiligdom Onze Lieve 
Vrouw ter Nood in Heiloo. 

In een catechismus voor jongeren 
(Youcat) staat prachtig omschreven 
wat dit sacrament betekent: “Wie 

het vormsel ontvangt, sluit een 
‘verdrag’ met God. De vormeling 
zegt: Ja, ik geloof in U, mijn God, 
geef mij uw Heilige Geest, zodat 
ik u geheel toebehoor, nooit van u 
gescheiden word en mijn hele leven 

met lichaam en ziel, in daden en 
woorden, in goede en slechte dagen 
van u getuig. En God zegt: Ja, ik  
geloof ook in jou, mijn kind – en ik 
zal jou mijn geest, ja, mijzelf schen-
ken. Ik zal jou geheel toe behoren. 
Ik zal me in dit en in het eeu-
wige leven nooit van jou scheiden.  
Ik zal in je lichaam en in je ziel, in 
je daden en woorden zijn. Zelfs als 
je mij vergeet, zal ik er toch zijn – in 
goede en in slechte dagen.” 

Twee jaar voorbereiding … en toen  
werd het heilig sacrament toe-
gediend. Wat in dat moment  
gebeurt, overstijgt alle woorden.
Wat we zagen was intense verstil-
ling en vreugde bij onze kinderen. 
Ouders en peetouders waren diep 
ontroerd. 

Daar was de Heilige Geest ons zo 
nabij. En onze kinderen, aangeraakt 
door Gods Liefde. 
In dankbaarheid, 

Arjan van Mazijk en Christian Klumm. 



Colofon

Vieringen zaterdag 12 juli t/m zondag 05 oktober

Zaterdag 12 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 13 juli 15e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang

Zaterdag 19 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 20 juli 16e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang 

Zaterdag 26 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 27 juli 17e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang

Zaterdag 02 aug.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 03 aug. 18e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang

Maandag 4 aug.  09.00 uur Geen viering

Dinsdag 05 aug.  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 09 aug.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 10 aug. 19e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang

Zaterdag 16 aug.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 17 aug. Maria Tenhemel- 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
  opneming  m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 23 aug.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 24 aug. 21e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 30 aug. Marteldood  19.00 uur Eucharistie op het Kerkhof
  Johannes de Doper  m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Zondag 31 aug. 22e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

Dinsdag 02 sept.  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 06 sept.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 07 sept. 23e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Maandag 08 sept.  09.00 uur Geen viering

Woensdag 10 sept.  09.00 uur Geen viering

Zaterdag 13 sept.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 14 sept. Kruisverheffing 10.00 uur Hoogmis met Latijnse gezangen
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 20 sept.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 21 sept. 25e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij
   
Zaterdag 27 sept.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 28 sept. 26e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
 
Zaterdag 04 okt.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 05 okt. 27e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij
   11.30 uur gezinsviering (eucharistie)
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Oecumenische vesper 
september 2014

- Onze Vader -

In het nieuwe seizoen2014-2015 is het thema van de 
Oecumenische Vespers:
het “Onze Vader”, het gebed dat Jezus zelf ons leerde.
Telkens zal een deel van dit gebed centraal staan in de 
Vesperdienst.
Om te beginnen: hoe bidden we, volgens Jezus, tot God 
onze Vader?
(Matt. 6: 5 – 13).
Op die vraag willen we ons bezinnen in de Oecumeni-
sche Vesper van 28 september 2014, om 19 uur in de 
Johanneskerk te Laren.

Voorgangers:  Ds. M. Snaterse (Houten)
 n.n.b.

Muzikale medewerking:  St.Jan Cantorij  
o.l.v. Jim Berben.

HARTELIJK WELKOM!

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)

Biechtgelegenheid: 
zaterdag  19 juli  16.30 uur
zaterdag  16 aug. 16.30 uur
zaterdag 13 sept. 16.30 uur

Dinerclub
Op de zondagen 17 augustus en 14 september 
is er voor oudere alleenstaanden (65+) uit onze parochie 
weer dinerclub in de koffiekamer van de pastorie.
Opgave: tel. nr. 035-5389706

Wil de Bruijn

Vieringen Engelstalige liturgie
Zondag 13 juli  12.30 uur
Zondag 10 aug.  12.30 uur
Zondag 14 sept.  12.30 uur
Voor informatie: 
Hans de Valk; hjdevalk@gmail.com; 06-51629709

Vieringen weekdagen
Maandag 09.00 uur.
Woensdag 19.00 uur.
Vrijdag 09.00 uur.

Gedurende de maanden juli en augustus komen de 
vieringen op woensdag te vervallen.

N.B.  Wanneer er in september op woensdag een huwelijks inzegening 
of uitvaart plaats vindt, komt de viering van 19.00 uur te 
vervallen. Dit wordt in het weekeinde bij de mededelingen 
vermeld.


