
Mededeling na de zondagsviering op 12 oktober in de St.Jan in Laren,de Thomaskerk in  

 

Huizen en de St.Vitus in Blaricum. 

 

 

 

In het kader van het aanstaande vertrek wegens pensionering van pastor Cuno Lavaleije heeft 

de bisschop van Haarlem-Amsterdam Mgr.Punt in goed overleg met de betrokken pastores en 

besturen van de parochies van Blaricum,Huizen en Laren het navolgende besloten. 

 

Zoals U bekend is uit de Nota Nieuwe tijden,nieuwe wegen, hecht de bisschop zeer aan het 

samenwerken tussen de drie parochies door het vormen van een gezamenlijk bestuur,een 

zogenaamde personele unie. 

Inmiddels is per 1 juli een gezamenlijk bestuur gevormd voor de parochies van Blaricum en 

Huizen en wordt er van uit gegaan dat met ingang van 1 januari ook de parochie St.Jan-de 

Goede Herder toetreedt tot het personele unie bestuur voor de drie parochies. 

 

Om nu de continuïteit van de pastorale zorg te waarborgen en de samenwerking te 

ondersteunen heeft de bisschop besloten dat met ingang van november Andrea Geria,diaken 

in opleiding tot priester aan het seminarie De Tiltenberg,zal beginnen aan zijn pastorale stage 

in de drie parochies.Andrea Geria is 31 jaar en woont sedert 10 jaar in Nederland.Hij is 

afkomstig uit Italie.Naar verwachting zal hij na zijn priesterwijding medio volgend jaar 

werkzaam blijven in onze parochies. 

 

Tevens zal per november parochievicaris (kapelaan) Maciej Sendecki,nu werkzaam in de 

parochies van Naarden en Bussum,worden benoemd om zich te gaan inzetten voor de 

parochies in Huizen en Blaricum en het ontwikkelen van de pastorale samenwerking tussen de 

drie parochies. 

Maciej Sendecki en Andrea Geria zullen samen gaan werken als eerstaanspreekbaren voor de 

parochies van Huizen en Blaricum.Zij zijn voornemens om op korte termijn te gaan wonen in 

Blaricum of Huizen. 

 

Daarbij zal pastoor Carlos Fabril worden benoemd als pastoor/moderator voor Huizen en 

Blaricum,naast zijn taken voor de parochies in Bussum en Naarden en de 

verantwoordelijkheid gaan dragen voor de bestuurlijke samenwerking en integratie, en tevens 

de ondersteuning en begeleiding van eerdergenoemde priester Maciej Sendecki en diaken 

Andrea Geria bij hun pastorale werkzaamheden. 

 

Pastoor Vriend zal binnen de samenwerking zijn huidige taken als pastoor van Laren en de 

St.Jansbasiliek blijven vervullen,naast zijn taken ten dienste van het bisdom Haarlem-

Amsterdam. 

 

De parochiebesturen van Huizen/Blaricum en Laren zijn zeer verheugd dat door de besluiten 

van de bisschop de continuïteit van de pastorale zorg in de parochies is gewaarborgd en de 

samenwerking daardoor kan worden uitgebouwd om onze drie parochies samen naar de 

toekomst te leiden. 

 

                                                Blaricum/Huizen/Laren, 11 oktober 2014, Florent F.L.Vlak. 

 

  


