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Op 11 november 2018 werd het 
einde van de 1e Wereldoorlog 
herdacht. Bij het graf van 
de onbekende soldaat veroor-
deelde de Franse president het 
nationalisme uit de negentiende 
eeuw, alsook het opkomende 
nationalisme in onze dagen.

“Door onze eigen belangen na 
te jagen, zonder rekening te 
houden met anderen, wissen 
we precies datgene uit wat een 
natie het meest dierbaar is, wat 
haar leven geeft en haar groot 
maakt: haar morele waarden.”

In de zomer van 1914 leefde 
de gedachte dat de oorlog niet 
lang zou duren. Hoogstens 
enkele maanden. Toen de strijd 
echter volledig vastliep in de 
loopgraven en uitzichtloos 
dreigde te worden, hadden 
de soldaten er genoeg van. 
Kerstavond 1914 breekt aan.

Duitse en Engelse soldaten 
liggen in loopgraven slechts  100 
meter van elkaar. Dan klinkt 
een kerstlied in de stilte van 
de avond: Stille nacht, heilige 
nacht. Het wordt beantwoord 
door kaarslicht op de rand van 
de loopgraaf te zetten.

Eén verspieder gaat voorzichtig naar de overkant. Dan komen alle soldaten tevoorschijn; zij begraven 
samen in niemandsland de doden, zingen liederen, tonen elkaar foto’s van het thuisfront, spreken over 
hun heimwee  en wisselen kleine geschenken uit zoals tabak.

Wanneer de generaals de andere dag van die gebeurtenissen vernemen zijn zij woedend. “Oorlog is geen 
kerstverhaal.”

Ja, dat weten wij. Maar eens te meer zal het lied dat daar klonk een teken van hoop blijven.

pastoor Vriend 
  

Kerstmis 2018

Op zaterdag 22 december zal er om 19.00 uur in onze 
Basiliek een Festival of Lessons and Carols worden 

gevierd, geheel naar Engels voorbeeld, m.m.v. het Projectkoor 
Choral Evensongs o.l.v. Paul Snoek en organist Richard Vos. Een 
indrukwekkend geheel van lezingen rond het Kerstverhaal en 
prachtige Engelse koorzang. Ook is er ruimte voor samenzang 
en klinken er soli door jongenssopraan Ravi Snoek (11 jaar). 
Een schitterende opmaat naar het Kerstfeest: Welkom!

Festival of 
Lessons and Carols



Actie Kerkbalans 2018/2019

In deze editie van de Klepel informeren wij u over de 
financiële positie van onze parochie. U krijgt hierdoor 
een goed inzicht in de bronnen en de bestedingen van 
de parochiefinanciën. 

Het parochiebestuur gaat verantwoord met uw bijdragen 
om.. Daarom ben ik blij te kunnen melden dat er ook in 
2017 weer een kleine winst onder de streep staat.

Het resultaat 2017
Een van de hoogtepunten van 2017 was de bijdrage van 
ons parochie aan het monument ter herinnering aan 
de 48 Joodse kinderen en 4 stafleden van Bergstichting, 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd 
en vermoord.  Mede daardoor waren de afdrachten van 
collectes voor derden 2017 bijzonder hoog.

De personeelskosten waren hoger omdat het aannemen 
van een extra medewerker noodzakelijk werd. Momenteel 
heeft de parochie 8 medewerkers in dienst, de meesten 
in deeltijd.

Aan de andere kant waren er minder kosten voor 
de gebouwen. Ook werden - door de toenemende 
automatisering van processen - de beheerskosten 
verlaagd.

De baten waren precies op hetzelfde niveau als 2016.
Over het geheel genomen heeft de parochie een kleine 
winst van € 2.494 gehaald die aan de eigen reserves 
wordt toegevoegd.

Bij de begroting 2018 is met lagere eenmalige en 
incidentele inkomsten rekening gehouden. Daardoor 
was de begroting niet helemaal sluitend te krijgen en 
laat deze een klein verlies van 
€ 5.416 zien.

In onderstaand overzicht ziet u de werkelijke resultaten 
over het jaar 2017 en de begroting voor 2018. Ter 
vergelijking is ook het jaar 2016 opgenomen.

Lasten Begroting 2018 Definitief 2017 Definitief 2016

Persoonskosten € 229.000 € 233.849 € 202.510

Kosten en voorzieningen voor basiliek, 
pastorie, begraafplaats, overig onroerend 
goed en beleggingen

€ 114.500 € 99.326 € 142.531

Rente en lasten van schulden en fundaties € 2.600 € 2.516 € 2.608

Kosten erediensten en pastoraat € 36.500 € 35.685 € 38.399

Afdrachten van collectes voor derden € 61.300 € 79.602 € 56.175

Afdrachten aan het Bisdom € 66.816 € 66.816 € 65.268

Beheerkosten € 44.200 € 46.323 € 54.842

Voordelig saldo € 2.494 € 4.037

Totaal Lasten € 554.916 € 566.611 € 566.370

Baten Begroting 2018 Definitief 2017 Definitief 2016

Bijdragen parochianen € 248.500 € 265.841 € 267.913

Opbrengst beleggingen € 301.000 € 298.129 € 288.489

Grafrechten etc.  

Incidentele baten/lasten  € 2.641 € 9.968

Nadelig saldo €     5.416 

Totaal Baten € 554.916 € 566.611 € 566.370

De begroting 2019
De begroting 2019 is bij het ter perse gaan van deze 
Klepel nog niet gereed. 

De begroting en het resultaat 2018
Uiteraard is het definitieve resultaat van 2018 nog niet 
bekend. Maar toch zijn wij in staat om een tussentijdse 
rapportage te geven en de verdere ontwikkeling te 
voorspellen.

In 2018 waren de inkomsten van de parochie lager dan 
in 2017 en ook lager dan begroot.
Aan de andere kant zijn er ook besparingen gerealiseerd. 

Daardoor verwachten wij voor 2018 wel  een licht verlies 
of zelfs een break even resultaat. 

Uw deelname aan de actie Kerkbalans is en blijft van 
het grootste belang.
Blijft u alstublieft bijdragen aan onze parochie. Wij doen 
een beroep op uw bereidheid en vrijgevigheid om ons 
financieel te ondersteunen. Zo kunnen wij blijven bouwen 
aan een kerk waar ook onze kinderen en kleinkinderen 
nog thuis kunnen komen. Bij voorbaat onze hartelijke 
dank daarvoor.

Christian Klumm, penningmeester

Kerstconcert Sint Jans Schola 

We verheugen ons erop dat wij u ook dit jaar weer kunnen 
en mogen uitnodigen voor het Kerstconcert van de Sint Jans 
Schola op 2e Kerstdag, woensdag 26 december 2018, in de Sint 
Jansbasiliek te Laren, aanvang 14.00 uur. 
Het behoeft geen betoog: elk jaar genieten er enkele honderden 
mensen van dit concert. 
We mogen wel zeggen dat we ook dit jaar weer iets moois voor 
u in petto hebben: een afwisselend en inspirerend programma 
met traditionele en ook minder bekende kerstmuziek met o.a. 
muziek van Brixi, Händel, Gruber, Sweelinck…….. Kortom, een 
mooie afsluiting van de Kerstdagen.
Naast de scholazangers zal medewerking worden verleend door 
een strijkerensemble, harpiste Beate Loonstra en organist Bas 
Groenewoud. 

Het geheel staat onder leiding van dirigent Hans Rikkert de Koe. 
U bent van harte uitgenodigd voor dit concert. We hopen u op 
26 december te ontmoeten.
Kerk open om 13.30 uur; aanvang concert is 14.00 uur; de 
toegang is vrij. 
Na afloop is er een deurcollecte. www.sintjansschola.nl

Maria 
tentoonstelling in 
Naarden 

2018 Is het Europees Jaar van het 
Cultureel Erfgoed met in november 
het thema: Religieus verleden. 

Het Comenius Museum te Naarden 
is van oorsprong van 1440-1579 een 
nonnenklooster, het Maria Convent. 
Daarom wijdt zij een tentoonstelling 
aan Maria, die van 16 november tot 
13 januari 2019 wordt gehouden. 

Kunstenaars aangesloten bij het 
Algemeen Christelijk Kunstenaars-
verbond tonen een aantal heden-
daagse kunstwerken geïnspireerd 
op de persoon van Maria. 

De Maria tentoonstelling is te zien 
van: 16 november 2018 tot en met 
13 januari 2019.

Locatie: Comenius Museum, 
Kloosterstraat 33, 1411 RS Naarden.

Zie ook de websites: 
www.comeniusmuseum.nl; 
www.akkv.nl.
Openingstijden museum: di-zo van 
12.00-17.00 uur. 

Herdenking 
vliegramp Faro

Op 21 december 1992 verongelukten 
56 mensen bij een vliegtuigcrash op 
het vliegveld Faro in Portugal. 

Ter nagedachtenis hieraan zijn 
de deuren van de basiliek van 
St. Jan geopend op vrijdag 21 
december van 14.00 - 16.00 uur 
om het herdenkingsmonument 
te bezoeken en een stille wake te 
houden.

Het Neva-Ensemble 
uit St. Petersburg
Op zondag 30 december zal het 
Neva-Ensemble uit St. Petersburg, 
in de hoogmis van 10.00 uur, 
de liturgische gezangen uit de 
Slavisch-Byzantijnse ritus ten 
gehore brengen. 

Jaarlijks zijn zij in ons midden met 
hun indrukwekkende bijdrage aan 
onze liturgie. 
U bent, als altijd, van harte 
uitgenodigd.

Sluiting secretariaat

Het secretariaat is gesloten van 
vrijdag 2 dec. t/m dinsdag 1 jan.

Misintenties voor de Kerstvieringen 
kunnen worden opgegeven tot 
donderdag 20 dec.



✂

Daar zit muziek in!
Regelmatig is ons koor, Zangkoor 
Sint Jan – Goede Herder te horen 
tijdens de liturgievieringen in de 
Sint Jansbasiliek. Met trouwe inzet 
repeteren we elke donderdagavond 
van 20.00 – 22.00 uur in de Goede 
Herderzaal waarbij er hard gewerkt 
wordt om elke H. Mis die wij 
opluisteren een extra dimensie 
te geven. Met de bevlogenheid 
waarmee er gezongen wordt hebben 
we bij een aantal kerkgangers het 
enthousiasme voor de koorzang 
weten aan te spreken. En enkele 
van deze mensen uit diverse 
leeftijdscategorieën hebben het 

afgelopen half jaar de weg naar ons 
koor inmiddels weten te vinden; 
hun enthousiasme is daar alleen 
maar verder gegroeid. Daar zijn 
wij heel blij mee! Graag willen 
we dan ook via deze weg iedereen 
die nog twijfelt om zijn of haar 
enthousiasme te beantwoorden 
oproepen dit alsnog te doen: 
aanmelden kan via onze secretaris 
zangkoorsjghlaren@gmail.com 
of stap op een zondagmorgen, 
wanneer wij de liturgieviering 
opgeluisterd hebben, naar de 
dirigent.

Bas Groenewoud.

De H. Communie thuis.
Door verschillende omstandigheden, zoals hoge leeftijd of ziekte, zijn niet 
alle parochianen in staat om rond de kersttijd de basiliek te bezoeken.
Om deze groep parochianen in de gelegenheid te stellen toch de H. Communie 
te ontvangen bestaat de mogelijkheid om hen thuis te bezoeken. Daartoe zal 
Pastoor Vriend samen met Chris Bogaers op donderdagmiddag 20 en zaterdag 
22 december een rondrit maken langs de diverse adressen. Mocht u van deze 
dienst gebruik willen maken dan kunt u zich hiervoor aanmelden middels 
een telefoontje naar het parochiesecretariaat, 035-5382071. 
De openingstijden van het secretariaat vindt u in het colofon (achterzijde).

EERSTE COMMUNIE 2019

In deze Klepel willen wij u informeren over de eerste Communievoorbereiding.
De eerste Communieviering is op zondag 7 april 2019 in de viering van 11.30 uur.
De kinderen beginnen op woensdag 16 januari in de jongerenruimte naast de 
St. Jansbasiliek, ‘s middags van 13.00 tot 14.30 uur.
Het project bestaat uit 11 woensdagmiddagen. 

De ouderavonden zijn op dinsdagavond 15 januari, 12 februari en 19 maart 2019 
om 20.00 uur in de koffiekamer. 

De kinderen waarvan wij weten dat ze in aanmerking komen voor de eerste 
Communie (dat zijn 8-jarigen of kinderen die in groep 4 van de basisschool 
zitten) hebben van ons een brief gekregen.
Mocht het zo zijn dat u door welke omstandigheid ook, geen brief hebt 
ontvangen en toch uw kind mee wilt laten doen, wilt u dan zo vriendelijk zijn 

onderstaand formuliertje in te vullen en uiterlijk 1 januari in de brievenbus 
van de pastorie te doen, of versturen naar; Parochie St. Jan – Goede Herder, 
Brink 33, 1251 KT  Laren NH, t.n.v. voorbereidingsgroep eerste Communie. 
info@sintjanlaren.nl 

Mieneke Bakker.

Naam 

Adres 

Geboortedatum

Telefoon 

e-mail adres 

Kinderkerk

Advent en Kerst voor gezinnen met jonge kinderen.
In de komende adventsperiode gaan we gezamenlijk met de kinderwoorddienst, 
de tussentijdse catechese en de gezinsviering een project doen: Hoop doet leven
In deze weken zal er in de kerk een poster worden opgehangen. 
Elke week is er een nieuw plaatje voor op de poster.
Onze  katholieke basisschool de Binckhorst-St.Jan doet ook aan dit project mee. 

De  peuterviering van zondag 2 december 11.30 uur gaat over de 2e zondag 
van de Advent.

In de gezinsviering van 9 december om 11.30 uur hebben we speciale aandacht 
voor dit project. Bij deze viering nodigen we de ouders uit die na de viering 
bij ons komen lunchen, verzorgt door de kinderen

Op zondag 16 december is er tijdens de mis van 10.00 een kinderwoorddienst 
waar de derde plaat wordt opgehangen en het verhaal wordt verteld wat bij 
die zondag hoort.  Ook op zondag 13 januari is er tijdens de viering van 10.00 
uur een kinderwoorddienst.

Gezinskerstviering.
Vroeg op kerstavond (maandag 24 december 18.00 uur), is er speciaal voor de 
gezinnen met jonge kinderen een viering van woord en gebed rondom het 
kerstverhaal met veel samenzang en zang van ons kinderkoor.
Wij nodigen alle gezinnen met hun jonge kinderen uit om naar deze 
kerstviering te komen.

Kindje wiegen
Op eerste kerstdag om 15.00 uur is er kindje wiegen in onze kerk voor de 
allerkleinsten. Het geboorteverhaal van het Kindje Jezus wordt verteld en er 
worden bekende kerstliedjes gezongen. 
Na afloop is er gelegenheid om de Kerststal van dichtbij te bekijken. Iedereen is 
van harte welkom: kinderen, ouders, grootouders, vriendjes en vriendinnetjes. 

Werkgroep Kinderkerk   

Honingboom

Op zondag 3 juni j.l. was het 40 
jaar geleden dat pastoor Vriend 
tot priester werd gewijd. Dit heeft 
hij op 9 september j.l. mogen 
vieren met de parochianen. Van 
deze 40 jaar heeft de pastoor 
zich 37 jaar dienstbaar gesteld 
aan parochie Sint Jan – De Goede 
Herder. De broederschap heeft 
de pastoor een honingboom 
(Sophora japonica) geschonken 
die zondag 11 november door 
de jubilaris zelf is geplant. Bij 
de honingboom staat ook een 
bijenkast.

Kerstactie 2018
Ter gelegenheid van Kerstmis stuurt het Kerstactie-comité onze parochianen 
van St. Jan-Goede Herder, die langdurig ziek zijn, die het afgelopen jaar een 
dierbare hebben verloren en parochianen van 77 jaar en ouder een kerstwens 
en een attentie. Dit wordt door hen zeer gewaardeerd en zij voelen zich 
hierdoor verbonden met onze gemeenschap.
Om dit te kunnen uitvoeren is er uiteraard geld nodig.
Mede door het toenemend aantal ouderen in onze parochie neemt ook het 
aantal attenties jaarlijks toe. Wij willen dit initiatief echter graag voortzetten.
Het Kerstactie-comité hoopt daarom, dat u deze  kerstactie steunt met een 
gulle bijdrage. 
Gedurende de Advents- en Kersttijd staan de groene bussen achter in de kerk, 
waarin u uw bijdrage (in de kerstactie-envelop die u in de Klepel vindt) kunt 
deponeren. U kunt uw bijdrage ook storten op NL53 RABO 0334 9660 00 t.n.v. 
St. Jan-Goede Herder onder vermelding van “Kerstactie”.
Kent u in onze parochie iemand die aandacht verdient, meldt dit dan even 
aan het parochie-secretariaat. Tel. (035) 538 20 71. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage en medewerking.
Het Kerstactie-comité

 

Oecumenische viering
Viering van de gezamenlijke BEL-kerken op zondag 20 januari 2019 om 11.00 
uur in de Sint Jansbasiliek 
Op de eerste zondag van de Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen 
wordt in de Sint Jansbasiliek een viering van de gezamenlijke kerken van 
de BEL- dorpen gehouden. Bij deze bijzondere viering gaan voor pastoor Jan 
Vriend en ds. Job de Bruijn, predikant van de Protestantse Gemeente Laren-
Eemnes. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor van de H. 
Nicolaaskerk in Eemnes onder leiding van Wim van Geffen en op het orgel 
speelt Bauke Reitsma. Na afloop van de viering is er koffie en limonade en 
is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. U bent van harte welkom!

Stuurgroep Oecumene BEL
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Familie berichten
Gedoopt
17 okt.  Florian Pinkster
21 okt.  Alexander Bekker
  Tygo Bekker
  Kiki Bekker
27 okt.  John Stieger

Overleden 
10 aug.  Bart de Groot
19 sept.  Barbara van den Brink-Kwaaitaal
21 sept.  Joanna Bakker-Willard
25 sept.  Lambert Krommenhoek
28 sept.  Joop Bus
12 okt.  Jan Vos
18 okt.  Fien van de Weijer-Frijters
19 okt.  Henk Horst
22 okt.  Susanna van den Akker-Rodrigues Lopes

Opbrengst Collecten
22-23 sept.  € 775,--
29-30 sept.  € 615,--
6-7 okt.  € 655,--
13-14 okt.  € 550,--
20-21 okt.  € 955,-- voor vervolgde Christenen Pakistan
27-28 okt.  € 690,--

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
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.

Dinerclub
Op zondag 16 december en zondag 27 januari is er weer 
voor alleenstaanden (65+) uit onze parochie een sfeervol 
diner in de Goede Herderzaal. Aanvang 17.00 uur
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Dus wilt u eens 
zo’n heerlijk en gezellig diner meemaken, dan hebt u nu 
de kans. U bent van harte welkom!
Aanmelden 035-5383983. Agnes van den Brink

Biechtgelegenheid: 
zaterdag   08 dec. 16.30 uur
zaterdag   15 dec.   16.30 uur
zaterdag    12  jan.   16.30 uur

Vieringen Engelstalige liturgie.
Zondag 9 december 14.00 uur
Zondag 6 januari 14.00 uur

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

Vieringen van zaterdag 1 december t/m zondag 3 februari

Zaterdag 1 dec.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 2 dec. 1e zondag vd Advent  10.00 uur  Hoogmis 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 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen 
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
   11.30 uur Gezinsviering
   14.00 uur Engelstalige-viering
Zaterdag 15 dec.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 16 dec. Zondag Gaudete
  3e zondag vd Advent 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
Woensdag 19 dec.   Geen viering
Vrijdag 21 dec.   Geen viering.
Zaterdag 22 dec. Geen H.Mis 19.00 uur Christmas Carols 
Zondag 23 dec. 4e zondag vd Advent 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Maandag 24 dec. Kerstavond 18.00 uur Gezinsviering van Woord en Gebed
   20.30 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij en de 
    Broederschap van Sint Jan
   24.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Dinsdag 25 dec. 1e Kerstdag 11.30 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
    m.m.v. de Cantorij     
   15.00 uur Kindje wiegen
Woensdag 26 dec. 2e Kerstdag 10.00 uur Eucharistie
Vrijdag 28 dec.   Geen viering.
Zaterdag 29 dec.   Geen viering.
Zondag 30 dec. Heilige Familie 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. Het Neva Ensemble 
    uit St. Petersburg
Dinsdag 01 jan. Nieuwjaar 11.30 uur  Nieuwjaarsviering met meerstemmig gezongen 
    Latijn m.m.v. de Cantorij
Woensdag 02 jan.   Geen viering
Zaterdag 05 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 06 jan. Openb. des Heren 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
   14.00 uur Engelstalige-viering
Dinsdag 08 jan.  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan
Zaterdag 12 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 13 jan. Doop vd Heer 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij en
    de Broederschap van Sint Jan
Zaterdag 19 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 20 jan.  2e zondag d.h. jaar 09.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
   11.00 uur Oecumenische viering
Zaterdag 26 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 27 jan.  3e zondag d.h. jaar 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
    (De kinderen die hun 1e heilige communie 
    gaan doen stellen zich voor)
Zaterdag 02 febr.  Opdracht van de Heer
  Maria Lichtmis 17.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
Zondag 03 febr.  4e zondag d.h. jaar 10.00 uur  Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
   11.30 uur Gezinsviering


