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DE KLEPEL
Fijn om samen het Sint Jansfeest te vieren!
Deze dag is een feest voor de Heer, 
met een rijke traditie.

U bent van harte uitgenodigd
om op deze dag te doen
wat twee leerlingen van sint Jan de Doper deden
toen ze hem over Jezus hoorden spreken:
ze gingen Jezus achterna
en “die dag bleven ze bij Hem”.

Dát willen wij ook doen!
We gaan met Jezus mee, in processie
en we blijven bij Hem in de Mis 
en – terug in de basiliek – in het Lof.
Ik hoop dat de Heer ook tot uw hart zal spreken,
zoals Hij dat eens bij die twe leerlingen deed.

We blijven die dag bij Hem
en verkeren in ‘hemelse sferen’
om geestelijk te worden gevoed 
en met geloof, hoop en liefde 
verder te gaan.
Sint Jan is een prachtig feest, 
dankzij velen die zich inzetten
om er iets moois van te maken,
een feest dat ons verbindt
met God de Vader, met Jezus, met elkaar.
Sint Jan is een gemeenschapsgebeuren:
we zijn samen onderweg,
geen mens kan het alleen.
De verbindingen die we leggen
met God en de naaste,
maken ons leven de moeite waard.

Die leerlingen van sint Jan de Doper
gingen daarna ook aan anderen vertellen
dat ze Jezus hadden leren kennen.
Zij gaven die blijde boodschap door.

Ik hoop dat deze dag bij Hem
u mag inspireren 
om door te geven
hoe mooi en rijk
de boodschap van het evangelie is.
“Die dag bleven ze bij Hem”
Zulke dagen hebben we nodig!
Zalige Sint Jan!

+Jan Hendriks, 
bisschop-coadjutor van Haarlem-Amsterdam
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“DIE DAG BLEVEN ZE BIJ HEM” (Joh. 1, 39)



Sint Jansfeest 2019
De broederschap gaat zich, samen met een groot aantal vrijwilligers, opmaken 
voor het Sint Jansfeest. Op zondag 23 juni 2019 vieren wij de geboortedag 
van onze schutspatroon Johannes de Doper. De diverse bogencomités zijn 
inmiddels gestart met de voorbereidingen. Wij willen iedereen bedanken voor 
zijn inzet. Alles wordt in het werk gesteld om er weer een groot feest van te 
maken. De afgelopen jaren zijn wij een weg ingeslagen om meer jongeren 
aan de processie te laten deelnemen.
Ook dit jaar zal er voor de jongeren een programma worden georganiseerd. 
Op zondag 23 juni is er een hartelijk ontvangst voor alle deelnemers aan het 
Jongerenprogramma in het Brinkhuis naast de Basiliek. Vanaf 9.30 uur kunnen 
zij binnenlopen voor koffie/ thee en een lekkere koek van de Warme Bakker. 
Om 10.00 uur start het voorprogramma met ‘de Aftrap!’ Meer informatie over 
het jongerenprogramma is te vinden op onze website.

Thema 2019:
Dit jaar is het thema van ons patroonsfeest “Die dag bleven zij bij Hem!”. 
Tijdens het openingslof op zaterdag 22 juni zal pastoor Vriend graag ingaan 
op het gekozen thema. 
 
Onkosten:
Uw steun om het feest te kunnen vieren is onontbeerlijk, daarom 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 NL17 RABO 0334 9488 00 t.n.v. Broederschap Sint Jan. 
De Stichting Broederschap Sint Jan 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 
steunen.
U kunt in de Sint-Janskraam diverse artikelen kopen t.b.v. ons patroonsfeest. 
Betaling met PIN-pas is mogelijk. Dit jaar hebben wij nieuwe paraplus met 
gebogen handvat in ons assortiment. Met de aankoop van een paraplu  
(€ 10,00), die u ook tegen de felle zon beschermd als parasol, ondersteunt u 
de “Stichting broederschap van Sint Jan”. 
 
Collecte kerkhof;
De collecte is dit jaar voor het project van Pater van Wegen, de Stichting 
Friersdale in Zuid-Afrika.  De pater blijft zich onverminderd inzetten voor 
dit project en verdient onze blijvende steun.
 
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 goede verdeling van 
processiedeelnemers en kunt u beter gebruik maken van de voorbidders.
Het processieboekje is na afloop van het openingslof en op zondag gratis te 
verkrijgen. Een kleine vrijwillige bijdrage is zeer welkom. Deze kunt u in een 
van de grote groene bussen stoppen. Deze groene bussen staan bij de uitgang 
binnen in de Basiliek.
 
Verkoop planten;
Op maandag 24 juni worden vanaf 7.30 uur op de Brink vóór de Basiliek de 
planten verkocht, die gebruikt zijn voor de diversen versieringen t.b.v. de 
processie.
 
Namens de Broederschap vertrouwen wij erop, u voldoende te hebben 
geïnformeerd over ons Larens Sint Jansfeest en wij wensen u mede namens 

alle vrijwilligers veel devotie toe bij de vieringen van ons patroonsfeest. We 
hopen u te ontmoeten op het patroonsfeest op 22 en 23 juni, om er met elkaar 
een mooi feest van te maken.

Onderhoud kerkhof en graven;
De vrijwilligersgroep die op de dinsdag- en woensdagochtend vóór het 
patroonsfeest de zorg draagt dat het kerkhof er mooi bij ligt voor de processie, 
is ook dit jaar dringend op zoek naar jonge (gepensioneerde) vrijwilligers. U 
kunt zich hiervoor aanmelden via info@sintjansprocessie.nl. 
Een goed Larens gebruik is het onderhoud van de graven vóór Sint-Jan. 
Wij verzoeken de families vriendelijk dit onderhoud vóór zaterdagmiddag  
22 juni te doen en zoveel mogelijk verpakkingsmateriaal mee terug naar 
huis te nemen.
 

Cees van der Weerd, secretaris, tel. 035-5314829 (na 19:30 uur)

Programma Sint Jansfeest 2019
Zaterdag 22 juni;
17.00 uur: De klokken luiden het Sint Jansfeest in.
 
19.00 uur: Openingslof in de Basiliek, met uitstelling en zegen van het 
Allerheiligste. 
In deze viering zal pastoor Vriend celebreren. De Cantorij staat o.l.v. Jim 
Berben. 
De Basiliek blijft open tot 20.30 uur.
 
20.00 uur: Rijtuigen rijden de processieroute.
 
Zondag 23 juni;
7.00 uur: Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof. 
Celebrant is emeritus pastoor J.H. Willems
 
9.00 uur: Plechtige, latijnse hoogmis in de Basiliek. 
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. dr. J.W.M. Hendriks, hulpbisschop-coadjutor van 
het bisdom Haarlem-Amsterdam.
 
13.15 uur: Vertrek van de sacramentsprocessie vanaf het kerkhof, deze 
gaat via de Langsakker, Vredelaan, Zevenenderdrift, Zevenend en de Brink 
naar de Basiliek.
 
14.30 uur: Afsluiting van de processie met sluitingslof in de Basiliek met het 
Te Deum, Tantum Ergo en na de Zegen het bekende Larense Sint Janslied. 
De Basiliek blijft open tot 16.15 uur.
 
Zaterdag 31 augustus: Herdenking van de marteldood van Sint Jan; 
19.00 uur: Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof.

Dag allemaal,
Graag nodigen we jullie uit om een 
groot feest met ons mee te vieren op 
zondag 23 juni aanstaande. Het Sint 
Jansfeest in Laren is een feestelijke 
processie waarbij veel mensen, jong 
én oud, bidden, zingen en muziek 
maken.
Graag willen we jou vragen om ook 
mee te doen met dit bijzondere feest 
als bruidje, jonker of kwastendrager. 
Voor kinderen die meedoen is 
er een speciaal programma met 
begeleiding.

Voor eten en drinken wordt ook 
gezorgd.

Wij verzamelen 10.30 uur op het 
kerkplein voor de Basiliek.
Om 11.00 uur zal de Sint Jansprocessie 
vertrekken

Voor vragen en aanmeldingen kun 
je een mail sturen naar: 
bruidjes@sintjansprocessie.nl

Bruidsjurkjes POP-UP uitleen
Als je geen bruidsjurkje hebt, kun 
je die lenen. Er wordt een pop-up 
store  ingericht in de Binckhorst 
St Jan. Hier kunnen bruidsjurkjes 
worden geleend. 

Wanneer?
Woensdag 19 juni vanaf 12.30 uur
Donderdag 20- en vrijdag 21 juni 
vanaf 14.30 uur.

Graag tot ziens op het Sint Jansfeest!
Annelies, Linda, Martine, Lianne 
en Chantal.

Loop jij ook mee met de Sint Jansprocessie?



Burgemeester Rinske Kruisinga reikte vrijdag 26 
april 2019 de bij de onderscheiding behorende 
versierselen uit aan Jan van den Brink.

Jan is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau, omdat hij zich sinds lange tijd inzet voor 

het behoud van cultureel erfgoed en actief is op 
kerkelijk- en economisch gebied. Daarnaast zet hij 
zich ook in voor de bevordering van de bijenteelt.

Sinds 1994 is hij bestuurslid van de Stichting Oude 
Landbouwgewassen in Laren (SOLL). Ver voor de 
oprichting van de SOLL zorgde hij ervoor dat er 
een akker in Laren niet meer met het uitzicht 
belemmerende mais, maar met graan werd 
bebouwd. Dit initiatief sloeg dermate goed aan 
dat het uiteindelijk in 1994 heeft geleid tot de 
oprichting van de SOLL. Hierdoor zijn de oude 
enggronden behouden en worden ze gebruikt 
waar ze vroeger voor bedoeld waren. 

Tevens is Jan sinds 1971 bestuurslid (en vice-
voorzitter) van het Broederschap van Sint Jan in 
Laren. Hij is medeverantwoordelijk voor het beleid. 
Met groot enthousiasme heeft hij sturing gegeven 
aan alle veranderingen binnen de Broederschap 
en de Sint Jansprocessie. Daarnaast is hij nauw 

betrokken bij de organisatie van de Matthäus 
Passion in de Basiliek.

Jan van den Brink was van 2005 tot 2010 voorzitter 
van de Ondernemersvereniging Naarderstraat in 
Laren. Hij heeft zich ingezet voor het verbeteren 
van het imago en de aantrekkelijkheid van de 
Naarderstraat.

Daarnaast is hij sinds 2006 actief bij de Vereniging 
tot Bevordering der Bijenteelt Nederland Laren-
Blaricum (VBBN). Eerst als bestuurslid, daarna als 
secretaris. Hij onderhield de correspondentie met 
de leden, verzorgde de notulen van de algemene 
ledenvergadering en hij organiseerde uitstapjes 
naar bijenvolken in speciale fruit- of andere 
bloeiende streken. Ook als lid zet hij zich nog 
steeds met aanstekelijke enthousiasme in voor 
de vereniging.

Onze hartelijke gelukwensen!

Bedevaart naar Kevelaer 2019
Maandag 29 juli vertrekken wij om 08.15 uur richting Kevelaer voor onze 
2-daagse bedevaart.
Het programma bestaat uit deelname aan de intochtprocessie, diverse 
vieringen, met in de avond de lichtprocessie en in de middag de Kruisweg.

Dinsdagavond 30 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: 
Busreis € 38,00 pp
De overnachting, in het Parkhotel, incl.diner en ontbijt, bedragen bij 
2-persoonskamer € 65,00 p.p.

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, ook over de fietsbedevaart 
naar Kevelaer voor jongeren.

Kinderkerk.
 
Vorige maand hebben kinderen in onze parochie hun eerste heilige communie 
gedaan. Hieronder een foto van deze stralende dag.
 
Zondag  16 juni: Kinderwoorddienst waarin we iets moois gaan knutselen 
vanwege vaderdag.
 
Op zaterdag 22 juni is er om 16.30 een speurtocht over de Sint Jansprocessie. 
Alle kinderen van 4 tot 12 jaar mogen hieraan meedoen. 

Om half vijf verzamelen op het kerkplein en daarna, om 5 uur, luiden de 
klokken het feest in. Rond kwart over vijf is het afgelopen. 
En misschien is er weer een verrassing!?!
 
Op zondag 23 juni is dan de grote St. Jans processie. 
Meisjes en jongens worden uitgenodigd om hieraan mee te doen.
Als bruidje, als bruidsjonker of als kwastendrager.
(Zie hiervoor ook de brief met de uitnodiging in deze Klepel)
 

Mieneke Bakker

Koninklijke Onderscheiding

Koetsentocht langs de route van 
de Sint-Jansprocessie.

Ook dit jaar wordt er een koetsen-
tocht georganiseerd op 22 juni 
a.s. aan de vooravond van de Sint- 
Jansprocessie. Na de openingsmis 
zaterdagavond zal rond 20.00u. 
een flink aantal rijtuigen voor de 
Sint-Jansbasiliek klaarstaan om 
belangstellende in te laten stappen. 

Indien u belangstelling heeft kunt u 
zich van te voren opgeven om zeker 
te zijn van een plaats in een rijtuig. 
U kunt een plaats bespreken door te 
bellen of te mailen. Aan deze tocht 
zijn geen kosten verbonden.
U kunt bellen naar 035-5310653 
liefst tussen 18.00u. en 19.00u. 
Mailen kunt u naar 
mariannebon@zonnet.nl

Vermeld in de mail om hoeveel 
personen het gaat en uw telefoon-
nummer. 

Indien een persoon moeilijk instapt 
verneem ik dit graag zodat, indien 
mogelijk, rekening gehouden wordt 
met het type rijtuig.
Tot ziens op 22 juni, 

Stef Bon, Broedermeester.

Foto: Hans van Goozen
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Familie berichten

Gedoopt
24 mrt. Florentine Vredegoor
20 apr. Safaa Patros 
11 mei Aydinn Farenshorst

Gehuwd
06 apr. Armijn Spreitzer en Esther Hoeve

Overleden
19 mrt. Gerardus Calis
19 mrt. Bep Bon
24 mrt. Wil van Roomen-Wikkerman
28 mrt. Ben Resing
30 apr. Herman van der Veen
06 mei Anny Vos-Silvester 
14 mei Trees Bouwman-van Kooten

Opbrengst Collecten
16-17 mrt. € 550,--
23-24 mrt. € 600,--
30-31 mrt. € 520,--
06-07 apr. € 1.240,--
13-14 apr. €  675,--
20-21 apr. € 1.965,--
20-21 apr. €   3.451,85 (40-dagen-actie)
27-28 apr. € 420,--
04-05 mei € 585,--

Vieringen werkdagen
Maandag 09.00 uur.
Woensdag 19.00 uur.
Vrijdag 09.00 uur.
Behalve: Woensdag 12 juni
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 juni en zondag 7 juli 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 8 juni 16.30 uur
zaterdag  6 juli  16.30 uur

Vieringen Engelstalige liturgie.
Maandag 9 juni  14.00 uur
Zondag 7 juli  14.00 uur

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

Vieringen van zaterdag 01 juni t/m zondag 14 juli

Zaterdag 01 juni  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 02 juni 7e zondag van Pasen 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 

Dinsdag 04 juni  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan
      
Zaterdag 08 juni  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 09 juni Hoogfeest 
  van Pinksteren 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
  
Maandag 10 juni 2e Pinksterdag 10.00 uur Eucharistie

Woensdag 12 juni   Geen viering

Zaterdag 15 juni  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 16 juni Heilige Drie-eenheid 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 

Patroonfeest van Sint Jan
Zaterdag 22 juni  19.00 uur Openingslof  m.m.v. de Cantorij
Zondag 23 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
   12.00 uur Hoogmis op het kerkhof 
   13.00 uur Processie met aansluitend sluitingslof 

Zaterdag 29 juni  17.00 uur Eucharistie 
Zondag 30 juni 13e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met zang
      
Dinsdag 02 juli  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 06 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 07 juli  14e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang 
   14.00 uur Engelstalige-viering

Zaterdag 13 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 14 juli 15e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang

Oecumenische viering gezamenlijke kerken in de BEL-dorpen
Op zondag 2 juni a.s. om 11.00 uur wordt in 
de Sint Vituskerk, Kerklaan, Blaricum een 
oecumenische viering gehouden. 
Jaarlijks worden er op initiatief van de 
Stuurgroep Oecumene BEL een drietal 
oecumenische vieringen georganiseerd. 
Een viering in Laren in de Gebedsweek 
voor de Eenheid, een viering in Blaricum 
in de tijd rond Pinksteren en een viering 
in Eemnes in de Vredesweek. Deze 

vieringen zijn plaatsen van ontmoeting 
voor gemeenteleden en parochianen van 
de kerken in onze dorpen.
Voorgangers tijdens de viering op 2 juni 
zijn ds. Marnix van der Sijs (Protestantse 
Gemeente Blaricum) en een van de pastores 
van RK Vitusparochie (Blaricum).
U bent van harte welkom!

Stuurgroep Oecumene BEL


