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Dierbare Pelgrims, 
We vieren het patroonsfeest van uw parochie. Het is ook 
voor mij een bijzonder gebeuren en ik ben dankbaar dit 
jaar weer in uw midden te zijn en met u te getuigen van 
ons geloof. Want dat is toch wat we met St. Jan doen;  
bidden en vierend getuigen van Gods oneindige liefde 
en nabijheid. Dit jaar heeft het patroonsfeest als thema: 
‘Grenzeloze vrede’. Het is waar Johannes de Doper naar 
verwijst als Jezus zegt: ‘Vrede laat ik u, mijn vrede geef 
ik u, maar niet zoals de wereld u die geeft.’ In een wereld 
die vrede zoekt zonder Hem, willen wij getuigen van een 
vrede die in God z’n fundament heeft. 
Het betekent liefde stellen tegenover haat. 
Het betekent geven in een wereld die uitgaat van nemen. 
Het betekent jezelf binden in een wereld die ongebondenheid 
nastreeft. 
Jezus zegt meermalen in de evangelieverhalen dat we niet 
bang moeten zijn.  Jezus zelf werd in Zijn opdracht dan ook 
niet gedreven door angst, maar juist door de boodschap 
van vrede.  Maar dat zijn vrede grenzeloos is betekent dus; 
alles omvattend en alles overstijgend. Liefde voor mensen 
die gewond en gebroken zijn, voor zondaars en tollenaars.  
Hij kwam om mensen te verlossen en te redden, te vergeven 
en tot hun bestemming te brengen. 

Hij fascineerde mensen door zijn woorden en daden en Hij 
leerde dat de liefde het hart is van alle dingen. Dat ieder 
mens die zorg heeft voor anderen erfgenaam is van Gods 
koninkrijk. Maar Hij beloofde ook dat ieder die in Hem 
gelooft en door doop en sacrament aan Hem verbonden is, 

een unieke gave ontvangt; de gave van de innerlijke vrede. 
Dat hij Gods kracht en Gods leven in zich zal dragen en 
Zijn kind zal zijn voor tijd en eeuwigheid.
Moge die grenzeloze vrede die we in onszelf mogen 
ontdekken en vervolgens mogen uitdragen in ons dagelijks 
leven, onze straten vullen en daarmee wegen van hoop 
worden voor onszelf en voor hen die ons getuigenis ervaren. 
Laten we in de voetsporen van Johannes en van onze 
voorouders dit getuigenis uitdragen. Niet alleen tijdens 
de processie, maar alle dagen van ons leven. 
Ik wens u van harte een gezegend en mooi patroonsfeest toe.

+ Jozef M. Punt
   Bisschop van Haarlem-Amsterdam 
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identiteit Bedevaart naar Kevelaer 2017
Maandag 24 juli vertrekken wij om 8.15 uur richting 
Kevelaer voor onze 2-daagse bedevaart.
Het programma bestaat uit deelname aan de intocht-
processie, diverse vieringen, met in de avond de 
lichtprocessie en in de middag de Kruiswegstatie. Naast 
dit programma is er voldoende ruimte om Kevelaer verder 
te ontdekken. We verblijven opnieuw in het Parkhotel 
en hopen dat we dit jaar weer op veel bedevaartgangers 
mogen rekenen, zodat deze traditie in ere kan worden 
gehouden.

Dinsdagavond 25 juli verwachten wij omstreeks 19.30 
in Laren te arriveren, waarna wij de bedevaart afsluiten 
met het sluitingslof in onze Sint Jansbasiliek.
Ook niet bedevaartgangers zijn van harte welkom bij 
deze viering.

Kosten Kevelaer: 
24-25 juli € 34,00 pp.
De overnachting, incl.diner en ontbijt, bedragen 
bij 2-persoonskamer € 63,00 pp., 
3-persoons € 58,00 pp. Voor een 1-persoonskamer 
bedragen de kosten € 80,00
Wij proberen aan ieders wensen te voldoen, 
maar ook wij zijn afhankelijk van de beschikbare 
kamers. 

Inschrijven voor deze bedevaart is mogelijk via 
Sanny Wortel, Vreedenburgh 51, 1251 SH Laren. 
Tel.: 035-5383391 of e-mail sanny@kpnmail.nl
Voor meer informatie 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:

“ Met Maria Gods woord (be) leven”

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 



Evenals vorig jaar zal ons patroonsfeest worden 
ingeleid door een lezing van cultuurhistorica drs. 
Llewellyn Bogaers, deze lezing met als titel “de 
Nederlandse identiteit, een veelzijdig begrip” zal 
worden gehouden op dinsdag 20 juni om 20.00 
uur in het Brinkhuis, de toegang is gratis maar na 
afloop zal er een deurcollecte worden gehouden 
om het geheel kostendekkend te maken.

Thema 2017
“Grenzeloze vrede” zal dit jaar het thema zijn 
van onze processie. Tijdens het openingslof op 
zaterdag 24 juni zal Pastoor Vriend u graag tekst 
en uitleg geven over het gekozen thema. 

Voorbidders
Een bron van zorg is het tekort aan voorbidders, wij 
zijn dringend op zoek naar nieuwe voorbidders. Dit 
is echt dringend noodzakelijk, zonder voorbidders 
verliest de processie veel van zijn devotie omdat er 
geen leiding gegeven wordt aan de pelgrimgangers 
waardoor teveel pelgrimgangers “verloren” 
meelopen. 
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, De Stichting Freiersdale in Zuid-Afrika.  
De Pater  blijft zich onverminderd inzetten voor 
dit grote project en verdient onze blijvende steun.

Onkosten Sint Jansfeest
Uw steun 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 NL17RABO0334948800 t.n.v. 
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 steunen.
U kunt 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, met dien verstande dat bij ons kerkhof het 
Joods monument is onthuld ter nagedachtenis 
aan de omgekomen kinderen en hun begeleiders. 
Bij aankomst bij het kerhof zullen wij langs dit 
monument lopen. 
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 via email 
aanmelden bij Rosaline Peeters: rgbmpeeters@
hotmail.com

Als uw dochter zelf geen wit jurkje heeft kunt u 
er één lenen bij Rosaline, van haar krijgt u dan 
te horen wanneer u deze kunt afhalen bij de 
Binckhorst Sint-Jan.
Wij verwachten de bruidjes en jonkers en 
kwastendragers op Sint Jan 25 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 
gratis te verkrijgen, en natuurlijk is ook op zondag 
het processieboek verkrijgbaar.

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

Verkoop planten 
Op maandag 26 juni worden vanaf  8.30 uur de 
planten op de Brink vóór 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 24 en 25 juni, om er met elkaar een mooi feest 
van te maken 

Chris Bogaers,
secretaris Broederschap van Sint-Jan

Een jaar vliegt zomaar voorbij en is de tijd weer aangebroken dat wij ons gaan opmaken voor de 
Sintjansprocessie, waarbij wij de geboortedag vieren van onze patroon Johannes de Doper. De diverse 
bogencomités zijn weer gestart met de voorbereidingen en wordt alles weer in het werk gesteld om er 
ook dit jaar een groot feest van te maken. Ook andere vrijwilligers zijn druk met hun voorbereidingen, 
wij willen onze dank uitspreken voor grote inzet.
De afgelopen jaren zijn wij druk doende geweest om meer jongeren aan de processie deel te laten 
nemen, en ook dit jaar zal er een programma voor hen worden georganiseerd. De begeleiding zal dit 
jaar een nieuwe invalshoek kiezen en wij hopen daarmee dat zij daardoor nog meer jongeren weten 
te bereiken.

Beste Parochianen,

St.-Jansprocessie-
route rijden met 
Paard en Koets
Al vele jaren wordt aan de 
vooravond van Sint Jan, dit jaar 
24 juni, een rit met paarden 
en koetsen georganiseerd voor 
belangstellenden. De route die 
afgelegd wordt is bijna gelijk aan 
de route die tijdens de processie 
wordt gelopen. De rit, die begonnen 
is met enkele koetsen, is inmiddels 
uitgegroeid tot een gebeuren met 
gemiddeld 15 aanspanningen. 

De rit start, na het openingslof 
op zaterdagavond 24 juni rond 
20.00 uur, vanaf het kerkplein 
voor de Basiliek.  Rond 21.00 uur 
eindigt de rit weer op de Brink. 
Na de tocht wordt u nog een 
drankje aangeboden. Bent u ook 
geïnteresseerd dan kunt u zich 
aanmelden om zeker te zijn van een 
plaatsje in de koets.

Aanmelden vanaf 1 juni via mail of 
telefoon bij Stef Bon.
Mail: mariannebon@zonnet.nl ;Tel. 
(035) - 5310653.
(U gaat mee op eigen risico, bij 
aanmelden van meer dan 60 
personen kunnen wij u geen plaats 
garanderen.)

Programma Sint Jansfeest 2017
Dinsdag 20 juni:
20.00 uur:  lezing in het Brinkhuis door Llewellyn Bogaers over: “De Nederlandse identiteit, een veelzijdig begrip.”

Zaterdag 24 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. Tijdens het lof worden de beide St. Jans liederen gezongen. 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 Vicaris G.H. Bruggink.
 Het koor staat o.l.v. Bas Groenewoud.

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.

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

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

14.30 uur:  Afsluiting van de processie in de Basiliek. 

Zaterdag 26 augustus: 
Marteldood Johannes de Doper.
19.00 uur:  Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof.



Thema-avond ‘De Nederlandse identiteit: een veelzijdig begrip!’

Kinderkerk

Eerste heilige communie
Zondag 2 april was een mooie dag. Uit onze parochie kregen 17 kinderen hun 
eerste heilige communie. Het was voor de kinderen een speciale dag, vooral 
ook omdat er zoveel mensen in de kerk waren.

Namens alle kinderen willen wij iedereen bedanken die met ons het feest 
hebben meegevierd. Bedankt namens:

Nieuwe bezorgers Klepel gezocht.
Onze parochie is op zoek naar een aantal 
enthousiaste vrijwilligers die 6x per jaar ons 
parochieblad De Klepel willen bezorgen. Een 
aantal van onze huidige bezorgers moet vanwege 
hoge leeftijd of om gezondheidsredenen het 
bezorgen  opzeggen. Daarom deze oproep.
Het gaat vaak om een paar straten met 
maximaal een 25-tal adressen. Wilt u dat 6x 
per jaar voor ons doen, meldt u zich dan aan 
via het parochiesecretariaat: 035-5382071 of 
info@sintjanlaren.nl.
Uw aanmelding wordt zeer op prijs gesteld.

Korenfestival Laren 2017  
Utrechts kinderkoor

Kamerkoor Revoce
Jongenskoor Dalfsen
Bas Groenewoud, orgel, piano
Presentatie: Michel Stoeltie

Op zondag 11 juni is Laren weer in de ban van 
klassieke koormuziek. Voor de 7e keer organiseert 
de Stichting Koormuziek Laren een feestelijke 
Korendag in de Sint Jansbasiliek.
Het begint om 10 uur met een H. Mis gezongen 
door het Gregoriaans Koor Utrecht o.l.v. Anthony 

Zielhorst. Tijdens deze Mis wordt de Missa Ultima 
(laatste mis) van Herman Strategier uitgevoerd die 
speciaal voor het koor is gecomponeerd. 

Het Zondagmiddagconcert begint om 14:30 
uur. Conform de doelstelling van de Stichting 
zingen kinderen en volwassenen samen klassieke 
koormuziek. Dit jaar krijgt de Engelse koormuziek 
speciale aandacht. De volgende koren treden op: 

Utrechts Kinderkoor o.l.v. Thea Bakker
Kamerkoor ‘Revoce’o.l.v. Sophie Fetokaki
Jongenskoor Dalfsen o.l.v. Henk Ophoff

Piano en orgel worden bespeeld door Bas 
Groenewoud 
Presentator is Michel Stoeltie.

Kerkgangers en concertbezoekers zijn van harte 
welkom. Het concert is gratis toegankelijk. Er 
is wel een deurcollecte. Kijk voor informatie op 
www.zingeninlaren.nl

Emailadres: info@zingeninlaren.nl   
Telefoon: 035 – 621 16 15.

U bent van harte welkom.

Vier nieuwe broedermeesters geïnstalleerd.
 
Zondag14 mei, zijn 4 nieuwe Broedermeesters geïnstalleerd. 
Met deze nieuwe Broedermeesters; Gerard Morsink, Toon van der Zwaan, 
Nilleke van den Brink en Gijs van der Zwaan, is de gemiddelde leeftijd fors 
teruggebracht. 

De Broederschap heeft er met deze benoeming vier zeer betrokken leden bij 
gekregen waarmee de continuïteit van de Broederschap ook voor de komende 
jaren gewaarborgd blijft.

Cees van der weerd

Dinsdag 20 juni organiseert Stichting Preek van de Week in samenwerking 
met parochie St. Jan een avond over ‘de Nederlandse Identiteit’. 
 
Toelichting: in het identiteitsdebat klinkt steeds meer met woord ‘ons’. 
Het zou gaan om ‘ons’ land, ‘onze’ cultuur, ‘onze mensen’. Wat bedoelen 
we met dat woord ‘ons’? In Nederland wonen nu 1.8 miljoen mensen met 
200 verschillende nationaliteiten. Nederland is altijd een immigratie- en 
doorstroomland geweest.  

De Utrechtse cultuurhistorica Dr. Llewellyn Bogaers is gespecialiseerd in 
dit onderwerp. Zij is multicultureel van huis uit en weet wat voor inzet het 
vraagt om alle stemmen in de eigen geschiedenis recht te doen. Dat geldt 
ook voor de samenleving. Waar zoveel mensen samenwonen, gonst het van 
verhalen. Ze verdienen het om in gelijkwaardige dialoog gehoord te worden. 
Zo kan wederzijdse herkenning ontstaan. 

Llewellyn pleit ervoor het homogene Nederlandse zelfbeeld, ook in de 
geschiedschrijving, te nuanceren. Juist op de breukpunten wordt de 
diversiteit zichtbaar. Door meerdere gezichtspunten te belichten ontstaat een 
evenwichtiger geschiedbeeld dat voor álle Nederlanders herkenningspunten 
oplevert, voor nieuwkomers en oudgedienden en voor mensen die aan de 
zijlijn staan. 

Fundamenteel voor haar werkwijze zijn vragen als: wat beweegt mensen? Hoe 
functioneert een samenleving? Hoe kunnen we in vrede met elkaar leven?
Ds. Jan Rinzema (www.preekvandeweek.com) leidt de avond in. Deze avond is 
tevens een voorbereiding op de St. Jans-processie, zondag 25 juni. Deze heeft 
als thema ‘grenzeloze vrede’.
De Nederlandse identiteit: een veelzijdig begrip.
Dinsdag 20 juni in het Brinkhuis te Laren. Aanvang 20.00 uur. Inzameling 
bij de uitgang. Iedereen van harte welkom.

Zyad, Rami en 
Mariam Najar,
Nicole en Mathilde Retz,
Faye Westland
Johnas Grizel

Oliver Emmerig
Amy Johannesma
Madeleine Matthes
Anne-Lotte Kohler
Annabelle Calis

Paula van Andel Lorenzana
Mees Mulder
Anne Fleur Bonus
Tobias Kormelink
Maryana Adam.

Kinder-Woorddienst

Op zondag 11 juni zal er, tijdens de Hoogmis van 10.00 uur, weer een Kinder-
Woorddienst zijn.

Gezinsviering
Op zondag 18 juni om 11.30 is er nog een gezinsviering als voorbereiding op 
het St Jansfeest.

Verder kunt u in deze klepel alles vinden over het opgeven van jongens en 
meisjes als vaandeldragers en bruidjes.
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Familie berichten
Gedoopt
26 mrt.  Mees Mulder
26 mrt.  Tim Mulder
  2 apr.  Zoë Smees
17 apr.  Jovanni Gantevoort

Overleden
15 mrt.  Helen Schopman-van Balen
23 mrt.  Liesje Bloks
26 mrt.  Antoinetta Zeeuw van der Laan-Vos
30 mrt.  Maria Halsema-Zaal
13 apr.  Alida van Arnhem-Horst
26 apr.  Theo Horst
28 apr.  Jan Smits
  4 mei  Betty Siegers-Knibbeler
  6 mei  Jacobus Willard
10 mei  Gerardus Holland

Collecten
18-19 mrt. € 560,--
25-26 mrt. € 805,--
1-2 apr.  € 1.280,--
8-9 apr.  € 810,--
15-16 apr. € 2.185,--
Pasen  € 1.071,53 40-dagen actie school
Pasen  € 2.745,-- 40-dagen actie 
29-30 apr. € 615,--
6-7 mei  € 895,--

Vieringen van zaterdag 27 mei t/m zondag 16 juli

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 
      
Zaterdag 03 juni  17.00 uur Eucharistie met samenzang

Zondag 04 juni Hoogfeest van Pinksteren    
   10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
   12.30 uur Engelstalige-viering

Maandag 05 juni 2e Pinksterdag 10.00 uur Eucharistie

Dinsdag 06 juni  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 10 juni  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 11 juni Heilige Drie-eenheid 10.00 uur Hoogmis m.m.v. diverse koren i.v.m.                     
    Korendag
      
Zaterdag 17 juni  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 18 juni Sacramentsdag 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij
   11.30 uur Gezinsviering
Patroonfeest van Sint Jan
Zaterdag 24 juni  19.00 uur Openingslof  m.m.v. de Cantorij
Zondag 25 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
   12.15 uur Hoogmis op het kerkhof 
   13.15  uur Processie met aansluitend sluitingslof 

Zaterdag 01 juli  17.00 uur Eucharistie 
Zondag 02 juli 13e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang

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

Zaterdag 08 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 09 juli  14e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang 
   12.30 uur Engelstalige-viering

Zaterdag 15 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 16 juli 15e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang

Dinerclub
Op zondag 2 juli 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 4 juni 12.30 uur
Zondag 9 juli 12.30 uur

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

Vieringen werkdagen
Maandag 09.00 uur.
Woensdag 19.00 uur, behalve in juli.
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)

Biechtgelegenheid: 
Zaterdag 17 juni  16.30 uur
zaterdag   15 juli   16.30 uur


