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Wat dreef Jeroen Bosch?
De schilder vanuit zijn oeuvre en in zijn tijd belicht

Op 9 juni 2016 spreekt dr. Llewellyn Bogaers over Jeroen 
Bosch in het Brinkhuis te Laren.

De St. Jansprocessie staat weer voor de deur. Deze lezing 
biedt een moment van bezinning. Jeroen Bosch schilderde 
een ontspannen St. Jan die in de woestijn op het Lam Gods 
wijst dat de zonden van de wereld wegneemt. Het schilderij 

straalt rust en vertrouwen uit.

Ter gelegenheid van zijn 500e sterfdag staat 
Jeroen Bosch in 2016 in het centrum van de 
belangstelling. Bosch was een visionair schilder 
die op de drempel van een nieuwe tijd leefde. Als 
aanhanger van de Navolging van Christus zag hij 
met lede ogen aan hoe het groeiende materialisme 
mensenlevens ontwricht. Hij spiegelt wat hij in 
de samenleving aan verharding waarneemt en 
biedt een uitweg: doe wat jouw taak is in dit 
leven, blijf daar trouw aan. Bemoediging is te 
vinden in de natuur en in het voorbeeld dat 
Christus gegeven heeft. Zo geeft Jeroen Bosch een 
handreiking hoe mensen keuzes kunnen maken 
die bijdragen aan zingeving en een waarachtig 

leven. Hij laat de dilemma’s van het leven zien en dit is  
wellicht de reden, waarom hij menig toeschouwer tot op 
de dag van vandaag in de ziel raakt. 

Dr. Llewellyn Bogaers is geboren en getogen Larense. Als 
cultuurhistoricus met als specialisatie de laatmiddeleeuwse 
samenleving en mentaliteit verdiept zij zich al meer dan 
30 jaar in deze intrigerende schilder. Voor meer info: zie 
www.levendverledennu.nl

Donderdagavond 9 juni in het Brinkhuis te Laren. 
Inloop vanaf 19.30 uur, lezing incl. pauze 20.00 – 22.00 uur. 
Entree gratis, na afloop deurcollecte
Aanmelden via Parochiesecretariaat, Brink 33 1251 KT 
Laren of info@sintjanlaren.nl
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Toen Johannes de Doper geboren was en zijn vader Zacharias 
voor het eerst weer kon praten nadat hij maandenlang geen 
woord had kunnen uitbrengen, was het eerste wat hem 
over de lippen kwam een lied waarin hij God verheerlijkte 
en dankte.
Daarin gebruikt hij de woorden ‘barmhartig’ en 
‘barmhartigheid’
om aan te geven wat hij had ervaren en wat God voor hem 
en zijn gezin had gedaan.

Als wij rondkijken in de natuur en de zon schijnt, een 
geschenk uit de hemel -
dan worden we blij van binnen;
je voelt je licht en ruim.
Op dat moment komt in ons hart
spontaan op:
Er is Iemand die aan mij denkt,
er is Iemand die mij niet vergeet,
er is Iemand die van mij houdt!

We noemen God “Vader”,
een goede, hartelijke Vader.
Het zijn de eerste woorden
die in mijn hart opkomen
als ik aan God denk:
Barmhartige Vader!

Zo was het dus ook bij Zacharias.
Dat wil niet zeggen dat alles bij Zacharias voor de wind 
was gegaan:
Hij had geen kinderen kunnen krijgen en toen het na een 
leven lang wachten en verdriet toch nog gebeurde dat 
Johannes de Doper zou komen, kon hij niet meer spreken, 
negen maanden lang!

Toen pas kwam dat moment waarop hij Gods lof zong.
We kunnen God vaak niet begrijpen, maar de kleine tekens 
die Hij geeft van Zijn barmhartigheid zijn de knipoogjes
die ons vertrouwen mogen geven om onze pelgrimstocht 
door het leven met vertrouwen te vervolgen en deze wereld 
iets mooier en barmhartiger te maken.
Zo gaan we weer op weg in het voetspoor van Zacharias en 
van Johannes de Doper!
Ik wens U allen een zalig Sint Jansfeest!

Jan Hendriks
Hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam 



Eerste lustrum Goede Herder Kapel
Op 18 juni bestaat de Goede Herder Kapel alweer 5 jaar. Na veel werk en lang 
wachten, is dit toch tot stand gekomen. Dit door de vrijwillige bijdrage van 
de bouwers, donateurs, giften van particulieren, instellingen en bedrijven. 
In deze afgelopen 5 jaar zijn er heel veel foto’s gemaakt door voorbijgangers, 
sommige laaiend enthousiast, andere verbaasd dat dit nog kan. Tijdens de 
vele schoonmaakbeurten krijgen we complimenten, ook van mensen die eerst 
tegen de bouw waren en nu inzien dat dit niet nodig was. ‘n Leuke traditie 
is geworden dat rijtuigen en sjezen de avond voor de Sint Jansprocessie die 
de bogenroute rijden, ook even langs de kapel gaan. 
Wij hopen nog vele jaren hiermee door te gaan en vragen aan een ieder die 
ook vindt dat de kapel een goede herinnering aan de Goede Herder kerk is, 
een bijdrage op onze bankrekening:
NL28 INGB 0007 2636 52. Vertel dit ook eens aan uw vrienden, kennissen, 
maar ook uw kinderen, of zij dit ook willen voortzetten. Dan kunnen wij 
ervoor zorgen dat u in Laren kunt blijven genieten van deze fraaie kapel. Op 
naar de volgende 5 jaar.
P.S.  Heeft u onze website van de kapel al eens bekeken ? 
www.goedeherderkapel.nl  Van kerk naar kapel.

Namens het Bestuur,
Herman Kroes

Korenfestival Laren  
Prachtige koren en feestelijke koormuziek

Het jaarlijkse korenfestival in de Sint 
Jansbasiliek te Laren NH staat in het teken van 
de klassieke koormuziek. Op zondag 5 juni is 
er om 10 uur een Feestelijk gezongen H. Mis 
en om 14:30 uur een zondagmiddagconcert 
met drie koren.

De Stichting Koormuziek Laren heeft voor deze dag uitgenodigd:
Het Roder Jongenskoor o.l.v. Rintje te Wies
Het Goylants Kamerkoor o.l.v. Bas Halsema
Vrouwen Vocaal Ensemble Sirena o.l.v. Nadia Loenders
Organist/pianist: Wouter van Belle.
Tijdens de H.Mis worden door het Goylants Kamerkoor de vaste gezangen 
uitgevoerd uit de Messe Solennelle van Jean Langlais. Deze imposante mis 
werd gecomponeerd in 1949 en is een grote uitdaging voor koor en organist.  
Het Roder Jongenskoor zingt op befaamde wijze prachtige motetten in Engelse 
sfeer en de door Wouter van Belle speciaal voor het festival gecomponeerde 
‘Hymn to Saint John’. 
Tijdens het Zondagmiddagconcert is deze Hymn nogmaals te horen en zingen 
de koren gezamenlijk een luisterrijk koorwerk van Samuel Wesley. Daarnaast 
brengen de koren de hoogtepunten uit hun repertoire met als thema Engelse 
koormuziek.  
De Stichting Koormuziek Laren wil graag de klassieke koormuziek promoten 
tijdens kerkelijke vieringen, concerten en festivals en heeft in de afgelopen 
jaren veel mooie koren uit Nederland, België en Duitsland naar Laren gehaald. 
Daarbij zijn ieder jaar ook zingende kinderen betrokken. De Stichting verheugt 
zich in de scholing van jonge koorzangers en –zangeressen en waardeert het 
dat de klassieke koormuziek wordt doorgegeven aan een nieuwe generatie. 
Voor kerkgangers en concertbezoekers is het een unieke kans om (hernieuwd) 
kennis te maken met de schat aan koormuziek door de eeuwen heen. 
Het concert is gratis toegankelijk. Na afloop van H.Mis en concert is er een 
deurcollecte.

Voor meer informatie over het Korenfestival Laren 2016:
www.zingeninlaren.nl
info@zingeninlaren.nl
035 – 621 16 15 

Eerste Communie 2016 



Beste Parochianen,

Wij staan 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 belangeloos inzetten om 
van ons feest iets moois te maken.
Met elkaar zullen wij zondag 26 juni onze getuigenis op straat vieren.
In deze jaargang zijn twee belangrijke wijzigingen t.a.v. het programma:
De vesperviering, verzorgd door de Utrechtse Vrouwenschola op 
woensdagavond, komt te vervallen.
Op donderdag 9 juni zal een lezing worden gehouden over Jeroen Bosch en 
Johannes de Doper. Meer info elders in deze Klepel.
Ook het sluitingslof op zondag 26 juni om 17.30 uur, komt te vervallen; de 
teruglopende belangstelling en de druk op de organisatie hebben ons doen 
besluiten om dit lof in te passen in de afsluitende viering bij terugkomst van 
de processie in de basiliek, waarna ieder in de familiekring verder het feest 
kan voortzetten.

Thema 2016
“Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden” 
zal dit jaar het thema zijn van onze processie. Tijdens het openingslof op 
zaterdag 25 juni zal Pastoor Vriend u graag tekst en uitleg geven over het 
gekozen thema. 

Voorbidders
Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe voorbidders om zodoende samen 
met de pelgrims het processieboekje te kunnen bidden en zingen. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij onze voorzitter, Ton Vos, tel 06 5137 2515

Collecte kerkhof 
De collecte is dit jaar voor het project van Pater van Wegen, in Friersdale in 
Zuid-Afrika.  
De Pater, op 25 juni 55 jaar priester, blijft zich onverminderd inzetten voor 
dit grote project en verdient onze hartelijke steun.

Onkosten Sint Jansfeest
Uw bijdrage om het feest te kunnen 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. Misschien 
bent u ook in staat om via een legaat ons werk te ondersteunen.
U kunt in de Sint-Janskraam diverse artikelen kopen m.b.t. ons patroonsfeest. 
Betaling met PIN-pas is mogelijk.

Programma Sint Jansfeest 2016

Zaterdag 25 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 26 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 J. vriend
Het koor staat o.l.v. Hans Rikkert de Koe.

Bidden en zingen in de Processie
De route en de versieringen zijn zoals in afgelopen jaren. De processie is 
er in de eerste plaatsvoor 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 26 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 op het kerkplein.

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 27 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 25 en 26 juni, om er met 
elkaar een mooi feest van te maken 

Chris Bogaers, secretaris Broederschap van Sint-Jan

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.  Hendriks, hulpbisschop 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. 

Zaterdag 27 augustus: Marteldood Sint Jan
19.00 uur: Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof.
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Dinerclub
Op de zondagen 05 juni en 03 juli 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 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.

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 Woorddiensten
Zondag  19 juni 10.00 uur
Voor informatie over de Kleuter Woorddiensten, kunt u 
contact opnemen met  mw. Linda Huijsmans, tel. 035-
5415839.
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Vieringen zaterdag 04 juni t/m  zondag 17 juli
Zaterdag 04 juni  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 05 juni 10e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. diverse koren
    i.v.m. Korendag.

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

Zaterdag 11 juni  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 12 juni 11e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij
   12.30 uur Engelstalige-viering

Zaterdag 18 juni  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 19 juni 12e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

Patroonfeest van Sint Jan
Zaterdag 25 juni  19.00 uur Openingslof  m.m.v. de Cantorij

Zondag 26 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
   13.00 uur Processie naar de basiliek
   14.15 uur  Sluitingslof in de basiliek

Zaterdag 02 juli  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 03 juli  14e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 

Dinsdag 05 juli  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 09 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 10 juli 15e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang
   12.30 uur Engelstalige-viering

Zaterdag 16 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 17 juli 16e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang

Vieringen Engelstalige liturgie
Zondag 12 juni  12.30 uur
Zondag 10 juli  12.30 uur

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

Biechtgelegenheid: 
zaterdag 4  juni 16.30 uur
zaterdag 11 juni 16.30 uur
zaterdag 9 juli  16.30 uur

Bedevaart naar Kevelaer 2016
Maandag 25 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 middag de kruisweg en ‘s avonds de lichtprocessie.
Op dinsdag bestaat de mogelijkheid om de hostiefabriek 
te bezoeken.
We verblijven in het Parkhotel. Wij hopen ook dit jaar weer 
op veel bedevaartgangers te mogen rekenen.
Dinsdagavond 26 juli verwachten wij omstreeks 19.30 in 
Laren te arriveren, waarna wij de bedevaart afsluiten met 
het sluitingslof in de basiliek.
Ook niet bedevaartgangers zijn van harte welkom bij deze 
viering.
Kosten Kevelaer: bus € 32,00 pp. De overnachting, incl.
diner en ontbijt bedragen bij 2-persoonskamer € 61,00 pp., 
3-persoons € 56,00 pp. Voor een 1-persoonskamer bedragen 
de kosten  € 77,00
Inschrijven voor deze bedevaart bij Sanny Wortel, 
Vreedenburgh 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:
“ Zalig de barmhartigen” Mattheus 5-7.
Deelname aan deze bedevaart is een uitgelezen mogelijkheid 
om in de serene sfeer van Kevelaer even tot rust en tot jezelf 
te komen, en  daarom 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.

Nieuwe website van de parochie
De website van de parochie is in een nieuw jasje gestoken. 
Op de website kunt u informatie vinden over actualiteiten 
in de kerk, de parochie, de basiliek, het aankomende Sint-
Jansfeest en de vieringen. Daarnaast zijn ook de digitale 
Klepels te vinden op de site. De nieuwe site is te vinden 
op: www.sintjanlaren.nl Heeft u nieuws voor de website? 
Mail een foto met tekst naar: info@sintjanlaren.nl of naar 
sintjanlaren@gmail.com. Grote dank gaat uit naar Willy en 
Victor Joosen die de afgelopen 16 jaar de website hebben 
opgezet en up-to-date gehouden!

Tot ziens op www.sintjanlaren.nl! 


