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Parochiële samenwerking
Beste Parochianen,
Alle bisdommen en dus ook ons bisdom Haarlem-Amster-
dam bouwen verder aan samenwerkingsverbanden in de 
regio en tussen regio’s. Onze parochie maakt deel uit van 
de regio Gooi-Oost. Steeds vaker strekt deze samenwer-
king zich uit tussen de regio’s Gooi-Oost en Gooi-West en 
dit onderscheid tussen Gooi-West en Gooi-Oost zal steeds 
meer verdwijnen. 

Op 24 mei jl. waren de parochiebesturen van de regio’s 
Gooi-Oost en Gooi-West uitgenodigd door het bisdom 
voor een visitatie. De bijeenkomst vond plaats in het pas-
toraal centrum van de St. Jan in Laren. De delegatie uit 
het bisdom bestond o.a. uit de Vicaris-generaal Mgr. De 
Groot, de econoom van het bisdom de heer Duijssens en 
de heer Frederiks. De heer Frederiks gaf een presentatie 
met projecties van de huidige ont-
wikkelingen naar de toekomst. Ook 
het dekenaat was vertegenwoordigd. 
Verder waren aanwezig de delegaties 
van de besturen van de betrokken 
parochies en een aantal pastores, en 
diocesaan regiomedewerker de heer 
Hoekstra die samen met mevrouw 
Broersen van het dekenaat de paro-
chiebesturen en pastores begeleidt 
bij de samenwerking.

Het bisdom heeft haar voorlopige 
visie gegeven op de toekomst van 
de regio’s Gooi-Oost en Gooi-West 
en vraagt vervolgens aan de bestu-
ren om een gezamenlijke reactie op deze visie te geven. 
Hiervoor hebben de besturen enkele maanden de tijd. De 
terugkoppeling verwacht het bisdom in het najaar waarna 
de Bisschop een definitief besluit zal nemen over de toe-
komst van de regio’s. 

De visie bestaat uit plannen voor de korte termijn en een 
conceptvisie op wat langere termijn. In het algemeen is 
vastgesteld dat de parochies in de regio’s Gooi-Oost en 
Gooi-West niet armlastig zijn, maar dat de ontwikkeling 
van de parochies in de zin van afname van het aantal  

actieve parochianen en bijdrage aan de actie kerkbalans 
zorgen baren voor de toekomst. Een andere zorg die vraagt 
om aanpassingen zijn het aantal actieve professionals en 
de aandacht die zij kunnen geven aan alle aspecten van 
het pastoraat. Om zorg te kunnen blijven houden, naast 
vieringen en persoonlijk pastoraat, voor bezinning van 
vrijwilligers, voor jongeren, voor catechese en diaconie, 
is samenwerking noodzakelijk.  

De parochiebesturen zijn nu aan zet en zullen samen pro-
beren de lijnen voor de lokale gemeenschappen zo vorm 
te geven dat zij recht doen aan de zorgen van het bisdom, 
zorgen die we met elkaar delen, en de lokale behoeften 
en noden van de geloofsgemeenschappen. Dat vraagt 
om zorgvuldigheid en afstemming met elkaar. Zodra we 
inhoudelijk meer kunnen weergeven, zullen we dat in de 
parochiebladen doen.

Ook in de vakantietijd is daaraan 
hard gewerkt. Het bisdom vraagt 
nadrukkelijk om goede samen-
werking tussen de parochiebe-
sturen onderling en het bisdom. 
Ofschoon veranderingen ook de 
lokale gemeenschappen zullen 
beïnvloeden, zijn ze noodzakelijk 
om onze kerk ook voor de toekomst 
te behouden in de volle breedte van 
het kerk-zijn.

De besturen en pastores van de 
beide regio’s hebben elkaar nu 
twee maal ontmoet en de gesprek-

ken gaan in een constructieve sfeer, waarbij de gedachte 
begint te groeien dat er in de onderlinge samenwerking 
vooral kansen liggen in plaats van obstakels. Zo ontstaat 
er langzaam maar zeker een regiovisie, een idee over de 
toekomst waar we met elkaar voor willen gaan. Samen met 
onze pastores en samen met u, onze parochianen. Opdat 
in onze regio’s de kerk en onze gemeenschap een welkome 
plek mogen blijven om elkaar te ontmoeten en samen te 
vieren en de boodschap van het Evangelie voor ieder die 
het horen wil toegankelijk te maken.

Het parochiebestuur

Over Amnesty International 

Amnesty International is een onafhankelijke beweging 
die zich inzet voor slachtoffers van schendingen van 
mensenrechten. Amnesty is sinds haar oprichting in 1961 

uitgegroeid tot een grote internationale beweging 
met kantoren in meer dan tachtig landen en circa 
3 miljoen leden en donateurs in ruim 150 landen. 
Amnesty International zet zich in voor:
•  vrijlaten van mensen die vastzitten vanwege 

hun mening of overtuiging;
• uitbanning van marteling;
•  stoppen van moorden en andere levensbe-

dreigende maatregelen door regeringen en 
gewapende groeperingen;

• afschaffing van de doodstraf;
•  tegengaan van discriminatie op grond van 

opvatting, huidskleur, afkomst, geslacht of 
seksuele oriëntatie;

 •  berechting van daders van mensenrechten-
schendingen.

Amnesty Nederland is met bijna 280.000 leden één van de 
grootste afdelingen. De rond 180 medewerkers van het Lan-
delijk Secretariaat te Amsterdam plannen en coördineren 
de activiteiten van Amnesty Nederland en onderhouden zij 
nauw contact met het internationaal secretariaat in Londen.

De Amnesty-acties worden veelal gevoerd door vrijwilligers 
die zich in hun vrije tijd inzetten voor de mensenrechten. 

Zij zijn bijvoorbeeld actief in een lokale Amnesty-groep als 
landenmedewerker, 'flexibele vrijwilliger' of als regionale 
vrijwilliger. Mensen die Amnesty steunen kunnen ook op 
individuele basis actief zijn door deel te nemen aan schrijf-
acties. Nederland telt circa vierhonderd Amnesty-groepen. 
Groepen kunnen meedoen aan acties en campagnes die 
Amnesty voert. Daarnaast doen de meeste Amnesty-groepen 
mee aan Amnesty’s meest traditionele actiemiddel: het 
schrijven van brieven aan regeringen waarin aandacht 
gevraagd wordt voor het lot van mensen die vanwege hun 
overtuiging vastzitten. Steeds weer blijkt dat regeringen 
gevoelig zijn voor massale protesten uit de hele wereld.
Via een gratis schrijfabonnement, kunt u elke maand twee 
of drie voorbeeldbrieven per e-mail toegestuurd krijgen. 
Door deze protestbrieven naar autoriteiten of solidariteits-
brieven naar slachtoffers te versturen, draagt u bij aan het 
stopzetten van een mensenrechten schending. 

Rond de Dag van de mensenrechten, 10 december, or-
ganiseert Amnesty speciale schrijfavonden in Laren en 
Blaricum. De groep zorgt voor voorbeeldbrieven, kaarten, 
pennen en papier. 

Werken voor mensenrechten doe je samen.
Dat kan in de lokale groepen van Amnesty International.
Wilt u informatie hoe u zich kunt inzetten voor mensen-
rechten, of zich opgeven als actief lid, neem dan contact  
op met Ellen Bernards, telefoon 035 5260475, e-mailadres 
e.bernards@hetnet.nl.

Jaap Westerink



Vandaag zijn we te gast aan de keukentafel van 
Mieneke Bakker.
Bij velen bekend van het kinderkoor, maar Mieneke 
doet nog veel meer.

Mieneke, waar kom je vandaan?
Ik ben geboren in Laren in een gezin met 9 kin-
deren. Na de Jozefschool ben ik naar Laar & Berg 
gegaan. Mijn ouders hadden destijds het centrale 
verwarmings- en warmtetechniekbedrijf  Martin 
de Wit. Geen van ons kinderen heeft dit  over-
genomen. Zelf ben ik op een makelaarskantoor 
gaan werken en later op een verzekeringskantoor. 
Samen met mijn man Peter Bakker, één van de kos-
ters van de Basiliek, heb ik drie dochters gekregen

Heb je altijd al iets met zingen gehad?
Als kind ging ik zingen in het kinderkoor van 
Peerik. 
Toen ik ouder werd stapte ik over op het koor 
van Ruud van Mazijk en momenteel zing ik in 
de Cantorij van onze kerk. Ik heb dus altijd wat 
met zingen gehad.
Mijn motto is; ‘Zingen is dubbel bidden vanuit 
je hart.’ 

Maar hoe ben je dan als leidster van het kinderkoor 
begonnen?
Op een gegeven moment stopte de dirigente van 
het toenmalige koor. Het leek me zo jammer als er 
geen kinderkoor meer zou zijn, dus heb ik samen 
met Catja Vos op de piano dit koor voortgezet. Nu 
begeleidt Jim Berben dit koor al weer heel lang 
op de piano.
In die tijd hadden we maar liefst 55 koorleden. 
Op dit moment zijn er 12 enthousiaste kinderen, 
maar wie wil is nog altijd welkom op ons koor!

Je woont hier prachtig, zo midden in het centrum van 
Laren.
Dit is het huis van mijn ouders, mijn grootouders 
woonden in het deel hiernaast. Het is al heel lang 
in onze familie. Mijn opa was timmerman, maar 
bovenal een lieve zachtaardige man. Ik heb als 
kind veel tijd met hem doorgebracht. Hij heeft 
ooit een erepoort gemaakt voor de Sint Jan’s 
processie. (Mieneke laat een foto zien van een 
prachtige boog). Toen Pastoor Vriend in Laren 
kwam, was mijn opa de eerste die door de pas-
toor bediend werd toen hij stervende was. Toen 
mijn ouders naar Drenthe verhuisden ben ik 
hier komen wonen. 

Jij bent ook al jaren betrokken bij de eerste heilige 
communie en de kindercatechese avonden. Hoe houd 
je dit al zo lang vol?
Toen mijn oudste dochter haar eerste heilige 
communie ging doen, vroeg Rie de Haas mij voor 
de begeleiding, samen met Heleen Willard. Later 
met Truus Pandelaar, Tineke van der Weerd en 
Liesbeth Wolbers. 

Dit is voor mij het allerbelangrijkste van vrijwil-
ligerswerk. Dit kun je niet alleen, het wordt pas 
leuk door als team samen te werken! 

Na de communie mogen de kinderen één keer 
per maand terugkomen voor de kindercatechese. 
Ik kan zo intens genieten van hun vragen en op-
merkingen. Kinderen zijn zo eerlijk en kunnen 
zulke rake opmerkingen maken. 

Het contact met kinderen is voor mij de drijfveer 
dit werk te doen. Vaak overvalt me de gedachte 
dat sommige kinderen haast verder zijn met hun 
waarnemingen dan volwassenen.  

Zo vraag ik tijdens het lopen van de kruisweg-
staties, een onderdeel van de communievoor-
bereiding, altijd bij de afbeelding van Simon 
van Cyrene die het kruis van Jezus draagt, of zij 
zoiets ook zouden doen. Meestal antwoorden ze 
automatisch van wel. Maar een jongetje keek me 
peinzend aan en sprak de wijze woorden: Nou 
Mieneke ik kan dat niet alleen, maar als we het 
nou met zijn allen zouden doen, dan wel!!!

Je hebt ook nog een tijd geschreven voor de website van 
ons Bisdom Haarlem ‘Steen in de Vijver’.
Dat was naar aanleiding van de Sint Jannekes 
die ik vier keer per jaar uitbracht samen met 
mijn broer Peter de Wit. Peter kon mijn teksten 
mooier uitwerken en vormgeven dan ik ooit had 
kunnen bedenken. 
Ik ben toen op verzoek ook voor het bisdom gaan 
schrijven. Maar toen mijn broer heel onverwacht 
overleed, kon ik dit werk niet meer voortzetten. 

Peter is hier bij ons thuis opgebaard geweest 
en zo heb ik intens afscheid van hem kunnen 
nemen. Ondanks zijn vroege dood heb ik nooit 
getwijfeld aan mijn geloof. 
Ik zou niet zonder kunnen trouwens. Het kan 
niet zo zijn dat je alleen onder de aarde verdwijnt 
en er verder niets is.  Er moet iets moois zijn. 

Tegen de kinderen zeg ik altijd als zij vragen 
waarom ik in God geloof: Er heeft ruim 2000 jaar 
geleden een man geleefd, die hele goede dingen 
heeft gedaan en een voorbeeld was voor iedereen. 
Omdat hij gestorven is én is opgestaan, hebben 
vier vrienden van hem verhalen opgeschreven, 
hoe je moet leven. In de bijbel staan al die verha-
len over de zoon van God; Jezus en daar geloof 
ik in. Ik probeer naar zijn voorbeeld te leven. En 
aan de kinderen vertel ik dan altijd: Het is een 
‘geloof’, niet een ‘zeker weten’.
Maar ik heb al zo vaak gevoeld dat er meer is. 
Toen mijn opa ’s nachts overleed en ik het ’s 
morgens hoorde, wist ik het al. Hij was mij die 
nacht gedag komen zeggen als een fel licht. 

Ook toen mijn moeder overleed op 66-jarige 
leeftijd liet een blauw licht mij weten dat ze er 
vrede mee had en het zo goed was. Toen mijn 
vader in Drenthe overleed hadden de dieren dit 
al even voor dit moment laten merken. 

Een heel bijzonder verhaal is de keer dat ik de 
onverklaarbare drang had de kast in de pastorie 
op te ruimen. Hier liggen ook vergeten doopkaar-
sen in. Een bepaalde kaars moest ik vasthouden 
en ik droomde weg naar de tijd dat de jongen 
van wie deze kaars was zijn communie deed. 
Ik legde de kaars terug. Anderhalve week later 
sloeg ik de krant open en las dat deze jongen 
op 19jarige leeftijd was overleden aan een slo-
pende ziekte.  Ik ben naar de pastorie gefietst 
en naar boven gehold. Heb de kaars gepakt en 
ben naar de nieuwe woonplaats van de jongen 
gereden. Om half elf stond ik in de serre waar 
hij lag opgebaard. Precies op tijd. Het was zo’n 
ontroerend moment!

Verder komt mijn inspiratie ook van boven. Rij-
dend op mijn fiets naar mijn werk in Hilversum 
valt er dan ineens iets binnen. Hoe ik een gezins-
viering vorm kan geven of het voorstellen van 
de nieuwe communicantjes wil uitbeelden.  En 
ook kinderen vertellen mij dit soort ervaringen. 
Een jongetje was bijna overreden door een auto, 
maar vertelde mij dat zijn (overleden) opa hem 
net op tijd had weggetrokken. Hij wist het zeker.
Er is zoveel om ons heen, je moet er alleen voor 
open staan en het willen zien. Ik krijg die gevoe-
lens ook altijd als ik in andere kerken binnenstap, 
of heel sterk in de kapel in Kevelaer.

Mieneke, je houdt er niet van om op de voorgrond te 
staan en wilde dit interview ook haast niet geven. 
Wil je toch nog iets toevoegen aan ons gesprek.
Mensen moeten vooral niet de indruk krijgen dat 
je alleen vrijwilliger/ster kunt zijn als je het zo 
lang blijft doen als ik. Ook  voor kortere periode 
is iedereen welkom. Een misdienaar voor twee 
jaartjes, een koorlid voor het laatste jaar van de 
Basisschool. Iedereen is welkom en ik hoop dat 
anderen net zo kunnen genieten van dit werk 
als ik doe!

Verder zou ik de kinderen die hun commu-
nie hebben gedaan willen adviseren naar de 
catecheseavonden te komen in onze mooie 
jongerenruimte naast het Brinkhuis. We heb-
ben een bovenverdieping met zitzakken en een 
prachtige televisie waar ze lekker op hun buik 
liggend naar mooie kinderfilms over ons geloof 
kunnen kijken. 

Ondergetekende weet hier alles van en heeft 
deze groepen ook een tijd begeleid.
Haar twee zonen vroegen wekelijks of ze al weer 
naar de pastorie (waar het toen nog plaatsvond) 
mochten. De warme sfeer, de hartelijkheid en 
het even niet bezig zijn met computer, sport en 
schoolprestatie is een verademing voor kinderen. 
Niet in de laatste plaats door de hartverwarmende 
uitstraling die Mieneke op kinderen, maar ook 
volwassenen, heeft!!!

Yvonne Telkamp

Aan de keukentafel bij … Mieneke Bakker



De Gerarduskalender
De bekende Gerar-
dus-scheurkalen-
der,  uitgegeven 
door het klooster 
Wittem, is weer uit.
De opbrengst van 
de kalender komt 
ten goede aan alle 
activiteiten die van-
uit klooster Wittem 
worden georgani-
seerd.
De Gerarduskalen-
der 2013 is voor € 

5,95 verkrijgbaar bij Ans Kleijer, Schapendrift 
27A, 1251 XE  Laren, tel.: 035-5382773

Muziekvereniging 90 jaar: 
"Johannes Ouverture" in Singer!
 
Ter gelegenheid van het 90-jarig Jubileum van 
Muziekvereniging St. Jan zal op 11 november 
het nieuwe muziekstuk "Johannes Ouverture" in 
première gaan! 

U kunt deze première meebeleven op het Jubile-
umconcert van de muziekvereniging, dat plaats-
vindt op zondagmiddag 11 november om 14.30 
uur in de concertzaal van Singer. 

Schoon water voor Bethlehem

Knutselmiddag 
Kom jij ook lampionnen maken? 
Op zondagmiddag 4 november mogen kinderen 
een lampion komen knutselen in de jongeren-
ruimte van de Sint Jansbasiliek (ingang gebouw 
Brinkhuis, links van de Basiliek)
De middag begint om 15.00 uur.
Voor papier, lichtjes en drinken wordt gezorgd. 
De kosten zijn € 5,- per kind.
Aanmelden via: p.en.l.huijsmans@versatel.nl

Optocht Sint Maarten
Op 11 november zijn de kinderen eerst welkom 
in de gezinsviering van 11.30 uur.

Zij mogen dan, met hun lampions, mee lopen in 
de processie van achter uit de kerk. 

Om 17.30 uur vertrekt de Sint Maartenoptocht 
vanaf het kerkplein.
De kinderen luisteren en kijken naar het verhaal 
van Sint Maarten.
Onderweg komen ze van alles tegen…
Afsluiting van de tocht met warme chocomelk 
en iets lekkers.
Aanmelden kan via: p.en.l.huijsmans@versatel.nl

De Adventsactie van 2012 staat zoals elk jaar in het 
teken van hulp voor de christelijke medemens in 
de Derde Wereld. Een van de projecten van de  Bis-
schoppelijke Adventsactie is het project ‘Schoon 
water voor Bethlehem’ van  de Ridderorde van 
het Heilig Graf van Jeruzalem.

De Palestijnse christenen in Bethlehem en om-
streken hebben een chronisch tekort aan water. 

Ernstige droogte en toename  van het aantal be-
woners op de Westelijke Jordaanoever veroorzaken 
een groeiend watertekort. Het gevolg hiervan is 
dat de watervoorraad voor de Palestijnse christe-
nen afneemt. Dit tekort aan drinkwater leidt tot 
kwalen en ziekten bij mensen die toch al door 
werkloosheid en armoede worden getroffen.
In deze droeve omstandigheden hebben de men-
sen ter plaatse een milieuvriendelijke en prakti-

sche oplossing voor hun watertekort gevonden: 
het herstellen van de oude en verwaarloosde 
watercisternen. Deze reservoirs vangen het re-
genwater tijdens de wintermaanden op, zodat op 
een milieuvriendelijke wijze water beschikbaar 
is tijdens  de droge zomermaanden.
Na renovatie hebben de gezinnen rechtstreeks 
schoon water tot hun beschikking tegen weinig 
kosten; alleen het laten draaien van de pomp kost 
dan een klein beetje geld.
Bijkomende motivatie voor de ondersteuning van 
dit project door de Bisschoppelijke Adventsactie, 
de Ridderorde en onze parochie is dat de werk-
zaamheden aan de cisternen voor een twintigtal 
Palestijnse arbeiders tijdelijk werk en inkomen 
betekenen.

De collecte voor dit project zal in onze kerk op 
de 2e Adventszondag van 2012 (8 en 9 december) 
plaatsvinden. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks 
aan onze parochie uw gift overmaken via het re-
kening nummer van de kerk: 33.49.66.000 onder 
vermelding van ‘Schoon water voor Bethlehem’.  
Wij hopen van ganser harte dat met uw steun 
binnenkort schoon en veilig drinkwater zal kun-
nen stromen in de huizen van onze Palestijnse 
medechristenen. 

Clothilde de Maes Janssens, lid Ridderorde H. Graf

Oud-dirigent van St. Jan, trompettist, componist 
en muziekschool directeur Nico Schimmel heeft 
dit speciale werk geschreven voor het 90-jarig 
Jubileum van de Larense Muziekvereniging.
Geïnspireerd door de katholieke achtergrond van 
St. Jan en gebaseerd op het traditionele Sint Jans-
lied en andere authentieke Larense muziekwerken 
heeft Schimmel een prachtig stuk gecomponeerd.
De grootse openingsfanfare leidt naar het hoofd-
thema. Door fraaie omlijsting van de melodie 
door de houtsectie krijgt het stuk een prachtige 
en mooi gedragen sfeer.

Meer wil de vereniging nog niet kwijt over het 
unieke werk. Graag nodigt de jubilaris iedereen 
uit voor de première van "Johannes Ouverture"  
en een prachtig Jubileumconcert in het Singer.
 
Jubileumconcert zondag 11 november, aanvang 
14.30 uur, in Singer Laren. 
Met medewerking van Harmonie, oud-leden, St. 
John Junior Band, Suzan Poort en een Mystery 
guest...
Kaarten a’€ 10 te reserveren via tel. 035 6218658
 



Colofon

Vieringen van zaterdag 03 november t/m zondag 09 december

Woensdag 31 okt.  19.00 uur Geen viering

Donderdag 01 nov. Allerheiligen 19.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij   
   
Vrijdag 02 nov. Allerzielen 19.30 uur Eucharistie met Gregoriaanse gezangen

Zaterdag 03 nov.  17.00 uur Eucharistie met samenzang   
Zondag 04 nov. 31e zondag d.h. jaar 09.30 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
   11.30 uur Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Dinsdag 06 nov.   21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 10 nov.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 11 nov. 32e zondag d.h. jaar 09.30 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
   11.30 uur Gezinsviering

Zaterdag 17 nov.  17.00 uur Eucharistie met samenzang   
Zondag 18 nov. 33e zondag d.h. jaar 09.30 uur Hoogmis met Nederlandse gezangen
   11.30 uur Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 24 nov.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 25 nov.  09.30 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
   11.30 uur Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij
    
Zaterdag 01 dec.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 02 dec. 1e zondag vd Advent  09.30 uur  Hoogmis m.m.v. Het Klein Byzantijns Koor
   11.30 uur Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Dinsdag 04 dec.  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 08 dec.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 09 dec. 2e zondag vd Advent 09.30 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen 
   11.30 uur Gezinsviering 

Gedoopt
30 sept. Sophia Jillings

Overleden
23 sept. Maria Majoor – de Wit
6 okt. Jeanne Mol-Gerritsen

Collecten
15-16 sept.  € 614,71
22-23 sept.  € 745,34
29-30 sept.  € 764,80
6-7 okt.  € 691,33
13-14 okt.  € 991,16

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)

Dinerclub
Op de zondagen 18 november en 9 december is er voor ou-
dere alleenstaanden (65+) uit onze parochie weer dinerclub 
in de koffiekamer van de pastorie.
Opgave: tel. nr. 035-5389706                               Wil de Bruijn

Kleuter Woorddiensten
Zondag 25 november 11.30 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 18.30 uur aanbidding, waarna om 19.00 uur de 
H. Mis. 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.

Oecumenische vesper
 
 
Vanuit de woestijn leidt God ons 
naar grazige weiden.  "Alle vlees 
is als gras. "(1 Petrus 1: 13-25). 
Het gras is het teken van de 
glorie van
Jahweh (Jesaja 40: 1-8). Het 
gras staat voor voorspoed, 
voor het woord van de Heer 
dat in eeuwigheid stand 
houdt.
Dat is het thema van de 

Oecumenische Vesper 
van 25 november 

2012, om 19 
uur in de Jo-
hanneskerk 
te Laren.
Wij nodigen u 

voor deze viering van harte uit.
 
Voorgangers: Ds. A. Parmentier-Blankert (Hilversum)
                        Pastor W.Vlooswijk (Hilversum)
 
Met medewerking van het koor.
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Het volgende nummer van de 

Klepel verschijnt op 6 december 

2012. Kopij graag inleveren vóór 

22 november op het secretariaat 

van de parochie: Brink 33,  

1251 KT Laren of per email: 

sintjan@belkerken.nl. 
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zaterdag  24 november 16.30 uur
zaterdag  01 december 16.30 uur

Mothers Prayers
Biddende Moeders
Voor wie is 'Biddende Moeders'? "Biddende Moeders" is 
voor vrouwen, die samen met andere vrouwen, willen bid-
den voor hun kinderen en kleinkinderen maar ook voor 
jongeren voor wie niet gebeden wordt.
Gewoonlijk komen we elke week bij elkaar. We houden 
ons strikt aan de regel van vertrouwelijkheid. Er wordt 
niets doorverteld van wat iemand in de samenkomst heeft 
verteld. De spiritualiteit van Biddende Moeders bestaat 
hierin, dat we onze problemen aan de Heer toevertrouwen 
en ze ook ....bij Hem laten.

Imola Mathe en MarianneBon
035-5310653. www.mothersprayers.com


