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Heb je al vakantieplannen? Ben
jij tussen de 16 en 30 jaar? Ga dan
deze zomer mee naar Taizé in
Frankrijk. Taizé is een klein dorpje
in de Bourgogne waar ieder jaar
duizenden jongeren naar toe gaan
om een week mee te maken met de
broeders van Taizé. Het is net een
hele grote camping op een heuvel
met een grote kerk.
Samen met 4000 andere jongeren
ben je een week te gast en zorg je
met elkaar dat het een geslaagde
tijd wordt. Jongeren van over de hele
wereld komen hier naartoe om elkaar
te ontmoeten, samen te praten en stil
staan bij dingen waar je thuis vaak
niet aan toekomt.
Een vakantieweek met nieuwe
mensen ontmoeten, nadenken,
delen, serieus, lol, samen zingen en
stil zijn in de kerk. En s avonds bij
de kantine Oyak napraten, muziek
maken en gewoon lekker chillen.
Echt een bijzondere plek om eens te
zijn geweest en terug te komen.
Dit jaar is er een reis vanuit de regio
Laren, Hilversum e.o. van zondag 23
juli 06:00 tot zondag 31 juli 21:00uur.

Kosten € 250,- p.p. voor de reis (busjes),
camping en eten in Taizé,
Organisatie: jongerenwerker regio
Laren, Blaricum, Huizen, Hilversum
en KAN parochies. Opgeven of meer
weten? Mail dan naar mauricelagemaat@gmail.com,

Een week Taizé = een bijzondere
ervaring, onvergetelijke herinneringen en heel wat nieuwe vrienden.
Ik hoor graag of je meegaat!
Hartelijke groet,
Maurice Lagemaat

Matthäus Passion in Sint Jansbasiliek
Op Palmzondag 9 april om 15.00 uur brengt de Stichting
Laren Klassiek in de Sint Jansbasiliek opnieuw een unieke
uitvoering van de Matthäus Passion van Johann Sebastian
Bach onder leiding van de vermaarde dirigent Ton
Koopman. Bach maakt(e) in dit muzikale meesterwerk uit
de klassieke muziek de emoties van het verhaal voelbaar
voor iedereen: van de 18e tot de 21ste eeuw, gelovig of
niet-gelovig.
In de beroemde aria’s en koordelen van de Matthäus Passion
komt het dramatische lijdensverhaal van Christus op een
krachtige, maar gestileerde manier tot leven.
Tussen de vele Matthäus Passionen die er
ook in de lente van 2017 weer zullen klinken,
ieder met zijn eigen invalshoek, is die van
het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir
absoluut een heel bijzondere. Ton Koopman, de
Bach¬kenner en barokspecialist bij uitstek, is een
gepassioneerd voorvechter van de authentieke
uitvoeringspraktijk en heeft met zijn koor en
orkest een gezelschap van topspecialisten op oude
instrumenten verzameld. Dit wordt een concert
dat het publiek zich nog lang zal herinneren.
De Matthäus Passion wordt uitgevoerd door een
keur van nationale en internationale solisten
zoals de Cubaanse sopraan Yetzabel Fernandez
Arias, Maarten Engeltjes alt, de Duitsers Tilman Lichdi
tenor en evangelist, Andreas Wolf bas, die de Christus rol
zingt en de bas Klaus Mertens. Zij worden begeleid door het
Amsterdam Baroque Orchestra & Choir o.l.v. Ton Koopman.
Wees er snel bij voor de beste plaatsen.
Tickets kunt u bestellen via www.larenklassiek.nl of via
Nationale Theaterkassa 0900- 9203

De toegangskaarten kosten € 59,50 (eerste rang) en € 49,50
(tweede rang), inclusief programmaboekje, pauzedrankje
en € 2,50 administratiekosten.

Aan de Keukentafel bij….
Tineke van der Weerd
Tineke, je bent voor velen een bekend gezicht in en om de kerk.
Het zou leuk zijn wat meer over je te weten. Kom je uit Laren?
Ik ben geboren in Laren, heb één broer en heb zoals zo velen op de Jozefschool
gezeten. Daarna heb ik de LEAO gedaan.
Ik twijfelde of ik kleuterleidster of kapster wilde worden.
Omdat er weinig werk te krijgen was als kleuterleidster in die tijd viel de
keuze op de 4-jarige kappersschool.
Dat zijn twee heel verschillende richtingen. Is het de juiste keuze geweest?
Ik heb 33 jaar gewerkt bij een kapsalon in Laren, tot de eigenaresse overleed.
Kapster zijn heeft raakvlakken met sociaal werk. Je krijgt heel veel dingen te
horen tijdens de behandeling. Echt interesse in de klanten tonen en in hun
verhalen zijn zo belangrijk. Dat geeft echt voldoening.
Hoe ben je in het parochiewerk terechtgekomen?
Toen we gingen trouwen was het gebruikelijk dat als je beiden katholiek was,
je zelf in overleg met de pastor de viering samenstelde.
Toen er vervolgens kinderen kwamen werden die gedoopt.
Bij de voorbereiding op de eerste heilige communie werd er assistentie
gevraagd aan de moeders. Ik ben ook na die tijd onderdeel gebleven van de
werkgroep communie, en verder ook van de werkgroepen gezinsviering,
kindercatechese en de parochievergadering.
Ik heb de Pastorale School gedaan om de kinderen ook op moeilijke vragen
antwoord te kunnen geven.
Verder is mijn echtgenoot lid van de broederschap, dus heb ik ook regelmatig
koffiedienst en val in op plekken waar dat nodig is.
O ja, ik breng ook kerstkransen rond aan parochianen boven de 76 jaar.
Het is inmiddels ruim 16 jaar geleden dat je dochters hun communie deden.
Hoe komt het dat je nog steeds in deze werkgroep actief bent?
Het is ontzettend leuk werk! Het is maar een korte periode per jaar.
Werken met kinderen is fantastisch, ze zijn zo puur en eerlijk. Het zal ook
wel een beetje met mijn vroegere wens kleuterleidster te worden te maken
hebben denk ik. Kinderen kunnen zulke leuke vragen stellen. We hebben
in de voorbereiding bijvoorbeeld een meditatiemomentje. Dan vraag ik
achteraf: ‘Wat zag je?’ Dan krijg je antwoorden als: ‘Ik was een engel’ of ‘Ik
ben herder’. Of: ‘Jezus was er ook bij’. Als we vragen hoe die er dan uit zag
krijg je meestal antwoorden als: ’Hij droeg een lang gewaad met sandalen
en een bruine baard’.
Hoe lang blijf je dit werk nog doen?
Het wordt hoog tijd voor nieuwe moeders.
Als we kinderen moeten uitnodigen op de lagere school ken ik echt niemand
van de ouders meer. Bovendien zou het zoveel leuker zijn als jonge mensen
deze kinderen begeleiden. Voor de catecheseavonden bedenken we zelf de
onderwerpen, we zoeken in de parochiebibliotheek naar passende boeken
en werkbladen. Daar ben ik één ochtend en avond per maand mee bezig
en het is 8 x per jaar, omdat we met de vakanties rekening houden. Het
communieproject loopt van januari tot april, meestal net voor Pasen en
beslaat 10 woensdagmiddagen en een aantal ouderavonden.
We hebben echt leuke onderwerpen zoals:

Een grote familie; Vergeving vragen; Rondleiding door de kerk met de pastoor;
Hoe gaat God met mensen om; Het leven en de inzet van Jezus en natuurlijk
uitleg over de communie zelf.
Het is een leuk project met leeswerk, spelletjes en je leert er zelf ook nog
veel van!
Wat vind je van onze parochie en heb je een boodschap voor de lezers van de Klepel?
Wij hebben een gezellige parochie die goed op orde is! Alles ziet er verzorgd
en schoon uit en er wordt veel georganiseerd, zoals concerten, en koren die
komen optreden. De pastoor en de vrijwilligers zetten zich volop in voor
onze kerk.
Wij zouden dit alles heel graag weer aan de jongere generatie willen doorgeven!
Mijn ervaring is bovendien dat als je als ouder betrokken bent bij de kerk,
de kinderen dit ook meteen oppakken! Je geeft het goede voorbeeld en die
basis is heel belangrijk.
Mocht u na het lezen van dit interview meer willen weten over vrijwilligerswerk
met kinderen binnen onze parochie, neem dan contact op met info@
sintjanlaren.nl
Yvonne Telkamp

Muziekvereniging Sint Jan begint Jubileumjaar met Missa Brevis van Jacob de Haan
Op zondag 12 februari om 10.00 uur vindt in
de Basiliek een bijzondere Hoogmis plaats.
Het harmonieorkest van muziekvereniging
Sint Jan o.l.v. Marco de Jong zal dan samen

met zangkoor Sint Jan-Goede Herder o.l.v. Bas
Groenewoud, de Missa Brevis van Jacob de
Haan uitvoeren. De muziekvereniging viert
in 2017 haar 95-jarig bestaan en gedurende

dit jubileumjaar zullen er diverse bijzondere
activiteiten plaatsvinden.
De vereniging werd in 1922 in Laren opgericht
door de toenmalige kapelaan Uytewaal, met als
voornaamste reden om de jongeren uit de kerk
een zinvolle vrijetijdsbesteding te kunnen bieden.
Tegelijk konden de muzikanten voorzien in de
behoefte die er was aan muzikale begeleiding
van de Sint Jans processie.
Aangezien de muziekvereniging haar oorsprong
heeft in deze parochie, en we nog steeds een
bijzondere betrokkenheid hebben, door de
muzikale ondersteuning van verschillende
gelegenheden, is het zeer passend om het
jubileumjaar te starten vanuit de kerk.
De Missa Brevis is een mis voor koor en
blaasorkest, in 2002 geschreven door Jacob
de Haan, ter gelegenheid van het duizendste
geboortejaar van paus Leo IX.
Begin januari hebben koor en orkest een
gezamenlijke repetitie gehad en het beloofd een
bijzonder mooie mis te worden.
Kijk voor meer informatie over de muziekvereniging op www.stjanlaren.nl

Voltooid leven?

40-dagenaktie
Water, elke druppel telt…..
Al meer dan 40 jaar voert de interkerkelijke
40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes tijdens de
40-dagentijd actie binnen de BEL-gemeenten en
zijn er met uw steun vele mooie projecten in de
derde wereld gerealiseerd. Dit jaar hebben wij,
naast een aantal schoolprojecten, gekozen voor
een irrigatieproject. Water is immers een eerste
levensbehoefte. Het maakt de aarde vruchtbaar
en draagt bij aan een betere hygiënische
verzorging. Gezinnen die nu onder zeer moeilijke
omstandigheden moeten zien te overleven, krijgen
zo de kans op een beter leven. En op een betere
toekomst voor hun kinderen en kleinkinderen.
Wij hebben dit jaar naast het Irrigatieproject
Nepal gekozen voor een kleuterschooltje in
Tanzania en schoolmeubilair voor Friersdale,
het project van pater Wijnand van Wegen.
Uitgebreide informatie over alle door ons
gesteunde projecten vindt u op onze website:
www.40-dagenaktie.nl
Bankrekening: NL72 RABO 0334 9515 93

Kinderkerk
Ook in februari en maart is er weer veel te doen voor de
kinderen en gezinnen.
Zo is de voorbereiding voor de Eerste communie (2 april)
gestart en komen de kinderen iedere woensdag middag
samen voor een leuke voorbereidingsmiddag.
Tijdens deze middagen staat er elke keer een andere
thema centraal.
Zo hebben de kinderen de afgelopen weken al gehoord
over: de doop en de kerk als een grote familie waar je
bij hoort, hebben ze rondgekeken in de kerk, en samen
gesproken over vergeving. Zondag 5 februari zullen zij
zich voorstellen in de zondagse viering om 10:00 uur.
Vanwege het voorstellen van de communicanten komt
de gezinsviering te vervallen.

Dinsdag 7 februari is er van 18.45 tot 19.45 kindercatechese
in de jongerenruimte, daarna om 20.00 uur bijeenkomst
ouders eerste communie in de Goede Herderzaal.
Zondag 12 februari en zondag 12 maart is er tijdens de
viering van 10.00 uur een kinderwoorddienst.
Zondag 5 maart is er weer een gezinsviering.
Dit keer zal de gezinsviering helemaal in het teken staan
van carnaval en vasten.
Het beloofd een bijzondere viering te worden die begint
om 11:30 uur.

De eerste vrijdag in maart is een wereldwijde
dag van gebed. Mensen over de hele wereld zijn
dan verenigd in een keten van gebed.
Met elkaar delen we hoop, zorgen, vreugde en
verdriet, mogelijkheden en problemen.
De orde van dienst wordt elk jaar door het comité
van een ander land samengesteld.
Het thema van de viering 2017 “Eerlijk!?” is liturgisch
vormgegeven door het comité uit de Filippijnen.
De opbrengst van de collecte gehouden tijdens de
viering gaat naar projecten die verbonden zijn met het
land waar de orde van dienst is gemaakt.
De viering van deze Wereldgebedsdag wordt gehouden
op vrijdag 3 maart 2017 om 19.00 uur in de Schoter Wakkerendijk 66a in Eemnes.

U kunt zich opgeven voor € 15, = over
te maken op NL28ABNA0456020918
t.n.v. Stichting Preek van de Week.
Donderdag 16 februari, Brinkhuis te
Laren, 20 – 22 uur: een avond met veel
informatie, veel discussie en gesprek.
Arjan van der Heiden, Mieke van
Diepen, Ria van der Mik en ds. Jan
Rinzema
Links: http://www.elsvanwijngaarden.com/

Werkgroep Kinderkerk

Van de Locatieraad

Nederlands Comité Wereldgebedsdag
Eerlijk!?

Wanneer is je leven ‘voltooid’? Hoe
bepaal je dat? Als je het gevoel hebt
dat je leven ‘voltooid’ is, betekent dat
dan, dat je de beslissing mag nemen
van een levenseinde? Hoe gaat dat
in zijn werk? Wat zijn de belangen
die spelen bij zo’n afweging? Welke
onvermoede aspecten duiken op?
We vinden dit thema van groot
belang. Reden genoeg om de allergrootste Nederlandse deskundige op
dit gebied, dr. Els van Wijngaarden,
uit te nodigen in Laren.
Dr. Van Wijngaarden is onderzoeker
aan de UVH, zojuist gepromoveerd op
‘Voltooid Leven, over leven en willen
sterven’ (2016). Zij heeft voor haar
promotieonderzoek de afgelopen
jaren 25 mensen gevolgd, die ooit
te kennen gaven gebruik te willen
maken van een doodsuitvoering
bij een gevoeld ‘voltooid leven’. Dr.
Van Wijngaarden is zeer kritisch en
uiterst goed geïnformeerd. Haar wijd
gelauwerde promotie, november
2016, heeft veel aandacht gekregen
in televisieshows, DWDD, Pauw,
kranten en vaktijdschriften.

Het gelegenheidskoor van de Heilige Nicolaasparochie o.l.v. Wim van Geffen verleent muzikale medewerking. Er is een mooi uitgewerkt
boekje gemaakt, waarin het verloop van de
dienst is opgenomen.
De prijs van dit boekje is € 0,65.
Na aﬂoop is er gelegenheid voor ontmoeting
onder het genot van een kopje koffie/thee.
Ook de Wereldwinkel zal deze avond weer aanwezig zijn
met producten uit de Derde Wereld.
U bent van harte uitgenodigd.
Namens de werkgroep Wereldgebedsdag,
Riet Hilhorst, 035-5387573

Beste Parochianen,
De Locatieraad wil met u op zondag
10 september de vrijwilligers van de
parochie St. Jan – Goede Herder in
het zonnetje zetten.
Het idee is om dit elk jaar te doen en
wij willen dit Start Zondag noemen.
Die dag zal er extra aandacht
geschonken worden aan de inzet van
alle vrijwilligers van de parochie.
Aansluitend aan de Hoogmis zal er
voor alle vrijwilligers een receptie
zijn. De locatie zal nog bekend
worden gemaakt.
De locatieraad hoopt dat alle
vrijwilligers hierbij kunnen zijn en
zullen iedereen nog een uitnodiging
toesturen, zodra alles bekend is.
Secretaris Locatieraad
Sophie van de Pas

STILLE OMGANG AMSTERDAM
Intentie 2017

Gebed voor onderweg

‘Voor U in ootmoed,
met U in geloof,
in U in stilte.’
(Dag Hammarskjöld)

God, niets is heilig zonder U,
buiten U bestaan geen vaste waarden,
maar al wie op U hoopt, staat sterk en veilig.
Omring ons met de rijkdom van uw barmhartigheid,
geef zin en richting aan ons leven,
dat wij al het goede weten te gebruiken
en ons hechten aan wat blijft.

Wij nodigen U uit,om in de nacht van Zaterdag
op Zondag 18-19 Maart 2017, met duizenden mede
christenen de Stille Omgang, een nachtelijke
stille pelgrimstocht door het centrum van
Amsterdam te lopen, langs de route die de pastoor
van de oude kerk op 15 maart 1345 liep.
Hij was getuige geweest van een eucharistisch
wonder in het huis van een zieke man aan de
Kalverstraat en droeg het Heilig Sacrament terug
naar de oude kerk.

Opgeven is noodzakelijk voor 14 Maart 2017.
Dit mede in verband met het bestellen van de
autobussen. Opgeven op het hieronder vermelde
adres, of per post c.q. per Email.
Vraagt u, of biedt u autovervoer aan van huis naar
de St. Vituskerk te Hilversum en eventueel weer
terug? Dank U voor uw medewerking.

Schoolstraat 5, 1404 HK Bussum
Tel: 035.6912596 / Email: hafwennink@hetnet.nl
Tel: 035.6832060 / Email: vierkens@hotmail.com

Amnesty International
Collecte 2017

Vieringen Engelstalige liturgie

In de week van 5 t/m 11 maart gaan weer duizenden
vrijwilligers de straat op om geld in te zamelen voor de
strijd tegen de mensenrechtenschendingen in de wereld.
Door uw bijdrage kan Amnesty International dit belangrijke
werk voortzetten!

12.30 uur
12.30 uur

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

Biechtgelegenheid:

Familie berichten
Overleden Parochianen
11 nov.
16 nov.
28 nov.
29 nov.
7 dec.
20 dec.
25 dec.
29 dec.
4 jan.
23 jan.

Zondag 12 februari
Zondag 12 maart

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

Rikie Straver – Bouwman
Kees Horst
Jo Horst-de booij
Maria Jansen – van Dijk
Cor de Jonge
Hannie de Mol-Does
Joost Verhoef
Gerardus van Veelen
Kees Calis
An Spoelder-Sierhuis

11 febr.
04 maart
01 april

16.30 uur
16.30 uur
16.30 uur

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)

Vieringen werkdagen

Dinerclub

Maandag 09.00 uur.
Woensdag 19.00 uur.
Vrijdag 09.00 uur.

Op zondag 26 februari en zondag 26 maart.a.s. is er weer
voor alleenstaanden (65+) uit onze parochie een sfeervol
diner in de Goede Herderzaal.

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.

Aanvang 17.00 uur
Aanmelden 035-5383983.
Agnes van den Brink

Vieringen van zaterdag 4 februari t/m zondag 2 april
Zaterdag 04 febr.
Zondag 05 febr.

Zaterdag 11 febr.
Zondag 12 febr.

5e zondag d.h. jaar

6e zondag d.h. jaar

17.00 uur
10.00 uur

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie
Hoogmis m.m.v. de Cantorij
(De kinderen die hun 1e heilige communie
gaan doen stellen zich voor)

12.30 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
m.m.v. de Broederschap van Sint Jan en
muziekvereniging Sint Jan
Engelstalige-viering

Zaterdag 18 febr.
Zondag 19 febr.

7e zondag d.h. jaar

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 25 febr.
Zondag 26 febr.

8e zondag d.h. jaar

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

Woensdag 01 maart Aswoensdag

19.30 uur

Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 04 maart
Zondag 05 maart

17.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Gezinsviering

17.00 uur
10.00 uur
12.30 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Engelstalige-viering

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 25 maart
Zondag 26 maart
zondag Laetare
4e zondag van de
40-dagentijd

17.00 uur

Eucharistie met samenzang

10.00 uur

Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn

Zaterdag 01 april
Zondag 02 april

17.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis m.m.v. de Cantorij
1e Heilige Communie

Zaterdag 11 maart
Zondag 12 maart

Zaterdag 18 maart
Zondag 19 maart

1e zondag van de
40-dagentijd

2e zondag van de
40-dagentijd

3e zondag van de
40-dagentijd

5e zondag van de
40-dagentijd
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