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Sint Jansfeest 2015
Beste Parochianen,
Wij staan weer aan de vooravond van ons jaarlijkse patroonsfeest, achter de schermen zijn de voorbereidingen weer volop 
aan de gang en is het mooi om te horen en te zien dat zoveel vrijwilligers zich weer belangeloos inzetten om van ons feest 
iets moois te maken. Met elkaar zullen wij zondag 21 juni onze getuigenis op straat vieren.

Thema 2015 
“Op weg naar de vrede” is ons 
thema tijdens onze bidtocht.
In het openingslof van zaterdag 
20 juni zal pastoor Vriend tekst 
en uitleg geven over het thema.

Voorbidders
Een bron van zorg is het tekort 
aan voorbidders, wij zijn 
dringend op zoek naar nieuwe 
voorbidders om zodoende samen 
met de pelgrimgangers het 
processieboekje te bidden en te 
zingen.
Voor meer informatie kunt u 
terecht bij onze voorzitter, Ton 
Vos, tel 06 5137 2515

Vesperviering
Op woensdag 17 juni wordt 
om 19.00 uur een vesperdienst 
gehouden in de Basiliek. Mede 
door de vocale ondersteuning door de Utrechtse 
Vrouwenscola is dit een viering die wij een ieder van 
harte aanbevelen, en is een prachtige voorbereiding op 
ons patroonsfeest.

Collecte kerkhof 
De collecte is dit jaar voor het project van Pater van 
Wegen, De Stichting Freiersdale in Zuid-Afrika.  De onlangs 
gedecoreerde Pater  blijft zich onverminderd inzetten voor 
dit grote project en verdient onze onverbiddelijke steun

Onkosten Sint Jansfeest
Uw steun om het feest te vieren is onontbeerlijk, daarom 
ook onze grote dank voor uw giften van de afgelopen 
jaren. Ook dit jaar willen wij u  vragen ons financieel te 
ondersteunen door uw bijdrage over te maken op onze 
bankrekening NL17RABO03349 tnv Broederschap Sint 
Jan ) De stichting is als goed doel door de belastingdienst 
officieel erkend. 
Ook hebben wij de afgelopen jaren diverse legaten mogen 
ontvangen en misschien bestaat bij u ook de gelegenheid om 

via een legaat ons werk te blijven ondersteunen.
Ook kunt u in de Sint-Janskraam diverse artikelen 
aankopen t.b.v. ons patroonsfeest. Betaling met 
PIN-pas is mogelijk.

Bidden en zingen in de Processie
De route en de versieringen zijn zoals in afgelopen 
jaren. De processie is er in de eerste plaats voor 
de deelnemers aan de processie. De versieringen 
zijn daarom zo opgesteld, dat deze het beste tot 
hun recht komen als we er naar kijken vanuit 
de processie. Om het bidden en zingen van 
de processiedeelnemers zo goed mogelijk tot 
uiting te laten komen, zal er per 3 vaandels een 
tussenruimte van ca. 10 meter gecreëerd worden. 
Iedere groep die zo ontstaat, heeft 2 voorbidders 

en op enige afstand van de groep loopt een muziekkorps 
of een van de koren. Wij verzoeken u vriendelijk de 
aanwijzingen van de broedermeesters op te volgen.

Bruidjes en kwastendragers
Meisjes en jongens die willen meelopen als bruidje, 
jonker of als kwastendrager bij een van de parochie 
vaandels kunnen zich aanmelden bij Conny de Wit, tel. 
06 12944849. Als uw dochter zelf geen wit jurkje heeft 

kunt er een lenen bij Conny 
de Wit, van haar krijgt u dan 
te horen wanner u deze kunt 
afhalen in de jongerenruimte.
Wij verwachten de bruidjes en 
jonkers en kwastendragers op 
Sint Jan 21 juni om 10.30 uur 
op het kerkplein. De bruidjes 
ontvangen op het kerkplein 
gratis een boeketje bloemen.

Processiedeelnemers
De processiegangers worden 
geadviseerd om in te stromen 
bij het kerkplein. Ons advies 
is om niet tegelijk massaal in 
te stappen, maar eventueel 
een volgend vaandel te 
kiezen, hierdoor ontstaat 
een beter verdeling van 
processiedeelnemers en kunt 
u beter gebruik maken van de 
voorbidders.

Het processieboek is na afloop van het openingslof 
te verkrijgen, en natuurlijk kunt ook op zondag het 
processieboek verkrijgen 

Onderhoud graven 
Een goed Larens gebruik is het onderhoud van de graven 
voor Sint-Jan, wij verzoeken u vriendelijk dit onderhoud 
voor zaterdagmiddag te doen en zoveel mogelijk 
verpakkingsmateriaal mee naar huis te nemen.

Verkoop planten 
Op maandag 22 juni worden vanaf  8.30 uur de planten op 
de Brink voor de basiliek verkocht die gebruikt zijn voor 
de diversen versieringen t.b.v. de processie.

Meer informatie over de processie is te vinden op www.
sintjansprocessie.nl
Namens de Broederschap vertrouwen wij erop, u voldoende 
te hebben geïnformeerd over ons Larens Sint Jansfeest en 
wensen u mede namens alle vrijwilligers veel devotie toe 
bij de vieringen van ons patroonsfeest. 
We hopen u te ontmoeten op het patroonsfeest op 20 en 
21 juni, om er met elkaar een mooi feest van te maken 

Chris Bogaers,
secretaris Broederschap van Sint-Jan



Aan de keukentafel bij…. 
Ton Vos

Nog twee weken en dan trekt de Sint Jansprocessie 
weer door de straten van Laren. De Broederschap 
neemt ieder jaar de organisatie voor haar 
rekening. Vandaag zitten we aan de keukentafel 
bij Ton Vos (60). Hij is niet alleen voorzitter van de 
Broederschap, maar zet zich ook op vele andere 
manieren in voor de parochie.

Sinds wanneer ben je betrokken bij de Broederschap?
“Ik zit al ruim veertig jaar bij de Broederschap. 
Voorzitter ben ik sinds zeven jaar. Voorlopig ben 
ik niet van plan te stoppen, maar het is wel goed 
als er na een aantal jaren een nieuw gezicht komt. 
Het moet geen routine worden, daar let ik op.”
Hoeveel leden heeft de Broederschap?
“Op dit moment heeft de broederschap zo’n dertig 
leden. De gemiddelde leeftijd is erg hoog. Wil je 
bestaansrecht houden, moet je zorgen voor een 
jonge aanwas. Dit jaar zijn Rosaline Peeters en 
Joost Zwanikken broedermeester geworden. Ik 
verwacht dat er dit jaar nog meer jongeren bij 
de Broederschap komen.”
De gemiddelde leeftijd van de broederschap is eigenlijk 
een weerspiegeling van de leeftijd van mensen die in 
de kerk zitten. Hoe lastig is het dan om te verjongen?
“Dat is inderdaad een probleem. Je merkt dat 
jongeren lastig hiervoor te motiveren zijn, omdat 
ze al voor heel veel andere dingen gevraagd 
worden. Maar je hebt jongeren nodig, omdat zij 
uiteindelijk de rol over moeten nemen. Over dertig 
jaar is er namelijk nog steeds een ploeg nodig die 

het wil en kan organiseren.”
Waarom ben jij destijds bij de Broederschap gegaan?
“Ik hielp al mee met het versieren van de route. 
Door Gerard Koekkoek ben ik gevraagd of ik bij 
de Broederschap wilde. Ook toen was het zo dat 
ze op zoek waren naar jongeren.”
Al meer dan veertig jaar zit je erbij. Wat is er zo leuk 
aan dat je je al zoveel jaar voor de Broederschap inzet?
“Je hebt een onderlinge band. Het is een informele 
organisatie van vrienden en vriendschap. Een 
aantal jaar geleden zijn we met z’n allen naar 
Rome gegaan en binnenkort gaan we weer 
naar Den Bosch. Ieder jaar worden we door de 
Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw van Den 
Bosch uitgenodigd om daar mee te lopen met de 
processie. Dat is gewoon feest. ’s Ochtends is het 
serieus, maar daarna gaat de stropdas af en het 
jasje uit en heb je lol en lach je met elkaar. Dat 
is de kracht.” 
Nog drie weken tot Sint Jan. Drukke tijden nu kan ik 
mij voorstellen?
“Het valt mee. Een aantal jaar geleden is er een 
heel goed draaiboek gemaakt. Meer dan tachtig 
procent van wat er geregeld moet worden, staat 
dus wel vast. Waar we ieder jaar wel druk mee 
bezig zijn is de veiligheid. Dat moet je altijd goed 
regelen van te voren. Binnen de broederschap 
houdt Paul van der Zwaan zich daar vooral mee 
bezig. Dit jaar komen de werkzaamheden aan de 
Hilversumseweg er ook bij. Daar zijn we nog over 
in gesprek. Het zou kunnen dat we via het fietspad 
langs de Hilversumseweg gaan. 
Op wat voor manieren zet jij je nog meer in voor de kerk?
“Ik ben koster bij de rouw- en trouwdiensten. Op 
maandag ben ik ook vaak in de kerk te vinden. 

Dan ruim ik samen met Gerard Wiegers op. Dat 
is ook gewoon heel gezellig. Verder zit ik in het 
bogencomité Klein Laren.”
Wat betekent naar de kerk gaan voor jou?
“Het is voor mij een plek van inspiratie en 
geborgenheid. Het samenzijn, samen bidden en 
zingen, elkaar spreken, de boodschap die verteld 
wordt. Dat vind ik belangrijk. Op maandag spreken 
we in de kerk vaak nog na over wat de dag daarvoor 
tijdens de mis is gezegd.” 
En hoe belangrijk is Sint Jan voor jou?
“Het is een heel mooi weekend. Ik kan mij niet 
voorstellen dat ik een keer oversla. 
De 24e juni, of de zondag daarbij in de buurt 
ben ik er.”

Lezing over de Sint Jansprocessie door Leo Janssen in de Ontmoetingskerk
Op zondagmorgen 14 juni a.s. zal Leo Janssen in de Johanneskerk, Kerklaan 
41, Laren (in aansluiting op de kerkdienst van 10 uur) van 11.30 – 12.30 uur 
komen vertellen over de Larense Sint Jansprocessie.
Ook u bent daarbij van harte welkom!

Programma Sint Jansfeest 2015

Woensdag 17 juni:
19.00 uur: Vespers van het feest van Sint Jan de Doper met boeteritus m.m.v. 
de Vrouwenschola uit Utrecht.

Zaterdag 20 juni:
17.00 uur: De klokken luiden het Sint Jansfeest in.

19.00 uur: Openingslof in de Basiliek, met uitstelling van het Allerheiligste 
en Zegen. 
In deze viering zal pastoor Vriend voorgaan. De Cantorij staat o.l.v. Jim Berben.  
De Basiliek blijft open tot 21.00 uur.

20.00 uur: Rijtuigen rijden de processieroute.

Zondag 25 juni:
7.00 uur: Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof. 
Celebrant is emeritus pastoor J. Willems

9.00 uur: Plechtige, Latijnse hoogmis in de Basiliek. Celebrant is pastoor Vriend.
Het koor staat o.l.v. Hans Rikkert de Koe.

11.00 uur: SINT JANSPROCESSIE.
De processie vertrekt vanuit de Basiliek en gaat via de Brink, Sint Janstraat 
en de Hilversumseweg naar het Sint Janskerkhof.

12.00 uur: Eucharistieviering op het kerkhof. 
Hoofdcelebrant is Mgr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam.

13.00 uur: Vertrek van de sacramentsprocessie van het kerkhof, deze gaat 
via de Vredelaan, Zevenenderdrift, Zevenend en de Brink naar de Basiliek.

14.15 uur: Afsluiting van de processie in de Basiliek. 

17.30 uur: Sluitingslof in de Basiliek. In deze viering zal de rector van De 
Tiltenberg 
G.H. Bruggink  de predicatie verzorgen

Zaterdag 29 augustus: Marteldood van Sint Jan
19.00 uur: Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof.

Walk Pray Enjoy! 
Jongerenprogramma 21 juni 2015
‘On the way to peace’ 
Sharon Kips – Jongerenkoor VAMOS – Special Guest from our army – 
JongerenProgramma Sint Jansprocessie 2015
Zondag 21 juni zal een nieuwe, spetterende editie van jongerenprogramma 
WALK, PRAY, ENJOY!  van de St. Jansprocessie in Laren (NH) plaatsvinden. 
Het thema van dit jaar is ‘On the way to peace’; over de vrede die zo ver weg 
lijkt te zijn in deze wereld, onbereikbaar zelfs. Een special guest, voormalig 
soldaat en nu aalmoezenier, net terug van een vredesmissie zal daar uit eigen 
ervaring over vertellen.  Lees  verder p.2
vervolg p.1

Tijdens de processie zullen we muzikaal worden ondersteund door 
jongerenkoor VAMOS uit Huizen met hun eigen repertoire. Een zeer speciale 
muzikale noot zal worden toegevoegd door (gospel)zangeres Sharon Kips, de 
eerste winnaar X-factor in 2007.
WALK, PRAY, ENJOY 2015; werken aan vrede, lopen voor vrede, bidden om 
vrede en de vrede vieren in de vierde editie van het Jongerenprogramma van 
de Sint Jansprocessie in Laren NH !

WANNEER?
Zondag 21 juni 2015, je bent welkom vanaf 9:30 uur.

WAAR?
Het jongerenprogramma gaat van start in het Brinkhuis, aan de Brink te 
Laren. Het programma begint om 10.00 uur met de aftrap van onze special 
guest. Vervolgens zullen we ons om 11.00 uur aansluiten in de processie, de 
openluchtmis vieren op het kerkhof en terugkeren naar de Basiliek voor 
de zegen. Het programma wordt afgesloten met een ‘coolingdownparty’ en 
eindigt rond 14:30 uur.

INSCHRIJVEN..
Schrijf je vandaag nog via www.sintjansprocessie.nl/jongeren in, dan 
kan de organisatie rekening  houden met je komst. Deelnemen aan het 
jongerenprogramma Walk,Pray,Enjoy! is kosteloos. Na inschrijving ontvang 
je alle informatie uitgebreid via de e-mail.

OVER DE ST. JANPROCESSIE
De processie is een eeuwenoud kerkelijk feest ter ere van de H. Johannes.  Een 
prachtig traditie; waarbij we ons geloof vieren en dit met iedereen willen delen. 
Een unieke belevenis; waarbij in het dorp wegen worden afgezet, prachtige 
erebogen over de weg zijn geplaatst en wat honderden processiegangers  en 
een veelvoud aan toeschouwers trekt. Voor een impressie: http://www.youtube.
com/watch?v=ixHVEaKg9Uo



Sint Janswimpels weer verkrijgbaar!
Tijdens ons Patroonsfeest is heel Laren in feeststemming. De route van de 
processie is versierd met erepoorten, bloembakken en zelfs hier en daar een 
Sint Jansbeeldje. In het dorp hangt bij veel woningen de Nederlandse vlag 
uit als teken van betrokkenheid. Nog mooier is het als  rood/ wit / blauw 
gecombineerd wordt met de geel/ witte, pauselijke wimpel.
Deze wimpels waren een paar jaar slecht verkrijgbaar. Vandaar dat de 
Broederschap Sint Jan het initiatief genomen heeft de wimpels zelf te laten 
maken. Ons parochie (en koor) lid Ria Leblanc heeft van goede kwaliteit stof 
er een aantal gemaakt. Deze zijn de zaterdagmiddag voor Sint Jan en op Sint 
Jansdag zelf, te koop in de bekende St. Janskraam op het kerkplein.

Bericht over het parochiële 
samenwerkingsverband

Na meerdere gesprekken tussen het gezamenlijke parochiebestuur van de 
parochies van Blaricum en Huizen en het parochiebestuur van de parochie van 
Laren zijn de besturen met elkaar tot de slotsom gekomen dat een intensievere 
samenwerking echt kan gaan helpen om de verschillende uitdagingen naar 
de toekomst toe het beste tegemoet te treden.

Het stimuleert echt en geeft meer inspiratie om elkaars goede ervaringen 
en ideeën te delen, en het helpt om onze geloofsgemeenschappen in deze 
tijden van grote veranderingen elkaar te laten vasthouden en samen ons 
geloof naar de toekomst vorm te geven. En de nadere gesprekken hebben het 
vertrouwen gegeven dat we veel meer met elkaar kunnen doen en dat we er 
samen goed voorstaan.

De parochiebesturen zijn dan ook tot de conclusie gekomen dat ze op de goede 
weg zijn en dat zij met ingang van 1 juni a.s. willen komen tot één bestuur 
voor de drie parochies. Zij hebben dan ook besloten om aan het Bisdom 
voor te stellen dat het gezamenlijk bestuur per 1 juni a.s. zal gaan bestaan 
uit de heren Christian Klumm en Paul Hoffman vanuit Laren, de heren Udo 
Poolman Simons en Florent Vlak vanuit Blaricum en vanuit Huizen mevrouw 
Marion Brouwer en de heer Rudolf Dasbach. Het voorzitterschap zal worden 
ingevuld door pastoor Carlos Fabril als moderator die in alle besluiten eerst 
zal overleggen met pastoor  Vriend, die eindverantwoordelijk blijft voor de 
parochie van Laren.

Concreet betekent dit dan dat het bestuur vanuit het perspectief van de 
gezamenlijkheid de benodigde beleidslijnen en besluiten zal gaan nemen. 
Maar iedere parochie blijft juridisch en financieel zelfstandig en zal voor de 
dagelijkse gang van zaken en coördinatie van de vrijwilligersgroepen worden 
aangestuurd door de eigen locatieraad, waar ook bestuursleden deel van uit 
maken.

Het parochiebestuur.

Hoi 
Ga jij deze zomer mee naar Taizé in Frankrijk? 
Van zondag 12 juli 06:00 tot zondag 19 juli 22:00uur met de jongerenreis 
voor Laren, Blaricum en Huizen, 
Prijs: voor 15-30 jarigen = € 225,- incl. reis (auto of busjes), camping en eten.
Taizé is een klein dorpje in Frankrijk waar veel jongeren naar toe gaan om 
elkaar en de broeders van Taizé te ontmoeten. Het is net een hele grote 
camping op een heuvel met een grote kerk. In deze week in Taizé ga je veel 
jongeren van over de hele wereld ontmoeten. Samen praten en stil staan 
bij dingen waar je thuis vaak niet aan toekomt. Nadenken, delen, serieus, 
lol, samen zingen en stil zijn in de kerk. En s avonds bij Oyak napraten, 
muziek maken en gewoon lekker chillen. Kortom een wereldvakantie met 
een bijzonder karakter. 
Aanmelden en voor meer info: mauricelagemaat@gmail.com

Groetjes, Maurice Lagemaat
Jongerenwerker parochie Laren, Blaricum en Huizen

Oproep: Vrijwilliger gezocht
Een bewoner van het Rosa Spierhuis zoekt iemand die hem (met de rolstoel) af 
en toe op zondagmorgen naar de viering in de Sint-Jansbasiliek wil brengen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Rosa Spierhuis, 
035-538679 en vragen naar 
mw. Annemieke Zwart, coördinator van de vrijwilligers.

LOURDES BEDEVAART
Een wonderlijk mooie bedevaart mochten Wil en Jan de Bruijn en ikzelf 
meemaken van 29 april  t/m 4 mei 2015
Op Schiphol werden we al hartelijk ontvangen door de leden van de orde van 
Malta en ook de reis verliep goed en in een prettige sfeer.
 
Donderdagochtend was de Heilige  Mis bij de grot (van Massabielle) Wat 
indrukwekkend om hier te staan, waar Bernadette 18 maal de verschijning 
van Maria heeft gehad.
Ook de bron, waar Bernadette heeft gegraven  in het zand, is duidelijk zichtbaar.
Iedereen wil wat water meenemen.
Het is een plek , waar mensen zingen, bidden, knielen.
Met het verhaal van Bernadette in het achterhoofd krijgt dit alles een speciale 
betekenis.
De heilige Bernadette was een zeer eenvoudig, arm, ongeschoold , zuiver 
(van hart) meisje

 
Ook de lichtprocessie met gebeden en gezang is zeer bijzonder.
Met zoveel gelijkgestemde mensen vieren, dat het LICHT  de duisternis overwint.
In de aanbiddingskapel was een niet te verwoorden serene, hemelse rust!
 
De kruisweg met de marmeren staties van Maria de Faykod maakt diepe indruk.
Op de Esplanada (het grote plein voor de basiliek) is het een drukte van belang.
We gaan naar de Rozenkranskerk waar je uren naar de wandschilderingen 
kunt kijken
 
In de kapel van de pastoor van Ars (St. Jean-Marie  Vianney) hebben we een 
viering van Barmhartigheid  gehad.
Op zondag 3 mei hebben we de Pontificale Internationale Hoogmis bijgewoond
in de immens grote, ondergrondse Pius X-basiliek waar wel 20.000 gelovigen 
in passen. Nu beseffen we nog meer, dat we tot de wereldkerk behoren
 
Het luisteren naar elkaars verhalen heeft ook een belangrijke plaats ingenomen.
Tevens willen we nog benadrukken hoe dankbaar en blij we waren en zijn 
met de niet aflatende zorg en hulp van de leden van de orde Inspirerend hoe 
je van elkaar kunt leren.
Met heel veel dankbaarheid en vreugde keren we huiswaarts
 
In Lourdes raken  hemel en aarde elkaar!!

Marianne Bon

Bedevaart naar Kevelaer 2015
Maandag 27 juli vertrekken wij om 8.15 uur richting Kevelaer voor onze 
2-daagse bedevaart.
Het programma bestaat uit deelname aan de intochtprocessie, diverse vieringen 
met in de avond de lichtprocessie en in de middag de kruisweg.
Naast dit programma bestaat dinsdag de mogelijkheid om de hostiefabriek 
te bezoeken. We verblijven wederom in het Parkhotel en hopen dan ook dat 
we ook dit jaar weer op veel bedevaartgangers mogen rekenen

Dinsdagavond 30 juli verwachten wij omstreeks 19.30 in Laren te arriveren, 
waarna wij de bedevaart afsluiten met het sluitingslof.
Ook niet bedevaartgangers zijn van harte welkom bij deze viering.
Kosten Kevelaer: bus € 32 pp
De overnachting, incl.diner en ontbijt bedragen bij 2-persoonskamer € 60,00 pp., 
3-persoons € 55, pp. Voor een 1-persoonskamer bedragen de kosten € 76,00

Inschrijven voor deze bedevaart bij Sanny Wortel, Vredenburgh 51 1251  
SH Laren 
Tel.: 035-5383391 of e-mail sanny@kpnmail.nl
Voor meer info kunt u ook terecht bij de andere broedermeesters van Kevelaer:
Stef Bon 06 51090605 of Chris Bogaers 06 51206066

De bedevaartsleiding in Kevelaer heeft dit jaar als thema aangereikt:
"weest gerust, ik ben het, vreest niet".
Deelname aan deze bedevaart is een uitgelezen mogelijkheid om in de serene 
sfeer van Kevelaer even tot rust en tot jezelf te komen, en kunnen wij u deze 
pelgrimage van harte aan bevelen.

Voor de jongeren bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de 
fietsbedevaart, inlichtingen hierover zijn te verkrijgen bij bovenstaande 
broedermeesters.

Chris Bogaers, broedermeester 



Colofon

Vieringen zaterdag 06 juni t/m  zondag 19 juli
Zaterdag 06 juni  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 07 juni Sacramentsdag 10.00 uur Hoogmis met medewerking van diverse koren.

Zaterdag 13 juni  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 14 juni 11e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij
   12.30 uur Viering Engelstalige liturgie

Woensdag 17 juni  19.00 uur Vesper van het feest van Sint Jan de Doper
    m.m.v. de Vrouwenschola uit Utrecht.
Patroonfeest van Sint Jan
Zaterdag 20 juni  19.00 uur Openingslof  m.m.v. de Cantorij
Zondag 21 juni  07.00 uur Eucharistie op het kerkhof  
   09.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
   11.00 uur Processie
   12.00 uur Hoogmis op het kerkhof 
   17.30 uur Sluitingslof met Gregoriaanse gezangen

Zaterdag 27 juni  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 28 juni 13e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 

Zaterdag 04 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 05 juli 14e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang

Dinsdag 07 juli  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 11 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 12 juli 15e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang
   12.30 uur Viering Engelstalige liturgie

Zaterdag 18 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 19 juli 16e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang 
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Vieringen Engelstalige liturgie
Zondag 14 juni  12.30 uur
Zondag 12 juli  12.30 uur

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

Biechtgelegenheid
zaterdag  13 juni 16.30 uur
zaterdag  04 juli 16.30 uur

Gedoopt
5 april Adele Nieboer
5 april Constantijn Timmerman
6 april Ana Schipper
6 april Senna Schipper
19 mei Veerle Jongens

Overleden
23 maart To Ketelaar-Poelhekke
5 april Hannie de Haan-van Os
 Manus de Wit
14 april Maria Habets-Cintas Cano
 Tineke Willard
1 mei Camilla Beekhuis-Vorfeld

Collecten
14-15 maart € 731,53
21-22 maart € 704,92
28-29 maart € 800,00
04-05 april € 1840,00
11-12 april € 1355,00
18-19 april € 725,00
25-26 april € 635,00
02-03 mei € 865,00

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)

Kleuter Woorddienst(en)
Zondag 07 juni  10.00 uur

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

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.

Dagje Amsterdam van de 
vormelingen:
Op dinsdag 28 april gingen wij (Mijns, Mattanja en ik) een 
dagje naar Amsterdam. 
Met Maurice Lagemaat (onze jongerenwerker) als begeleider 
bezochten we diverse plaatsen die volgens hem de moeite 
van een bezoek waard waren.
Om te beginnen gingen we naar een schuilkerk in de 
Kalverstraat, de Papagaai. 
Een heel mooi klein kerkje waar je even 15 minuten rust 
kunt hebben.
Ook bezochten we  het Begijnhof, een plaats waar vroeger 
zusters woonden. 
Nu kunnen er alleen nog maar (vrijgezelle) dames wonen 
die van katholieke huize zijn.

‘s Avonds gingen wij koken voor de daklozen. 
Het was een bijzondere ervaring, omdat je als je aan daklozen 
denkt, toch een bepaald beeld hebt, waaronder vooroordelen 
zoals bijvoorbeeld dat het vaak vieze mensen zijn.
Maar het viel reuze mee en over het algemeen waren het  
heel vriendelijke mensen.
De groep vrijwilligers, van de St. Egidio gemeenschap, koken 
elke week voor de daklozen en noemen ze vrienden. Door 
het werk van deze vrijwilligers krijgen de daklozen toch 
een beetje het gevoel van een thuis.

We sloten deze dag af met een korte mis in de Mozes en 
Aäronkerk. 

Merel van Roermund


