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Ton Koopman brengt alle zes cantates van het Weihnachtsoratorium 
in de Sint Jansbasiliek

 De beroemde barok-dirigent Ton Koopman brengt 
met zijn orkest van internationale topmusici, 
The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir dit 
jaar, op zondagmiddag 15 december ( 14.30 uur) 
het sfeervolle  Weihnachtsoratorium van Johann 
Sebastian Bach in de Sint Jansbasiliek. Volgens 
organisator Stichting Laren Klassiek een ideale 
voorbereiding op een sfeervol Kerstfeest. Het 
Weihnachtsoratorium van J.S. Bach vertelt in zes 
delen het verhaal van de geboorte van Christus. 
Oorspronkelijk werden die delen niet op één 
avond maar in zes kerkdiensten van Kerst tot 
Driekoningen uitgevoerd.  Meestal worden 
er in concertvorm vier cantates ten gehore 

gebracht, maar dit jaar voert Ton Koopman – heel 
uitzonderlijk- alle zes de cantates uit.
Naast het koor brengt deze exclusieve uitvoering 
in Laren internationale solisten: Yetzabel Arias 
Fernandez, sopraan; Franziska Gottwald, alt-
mezzosopraan; Tilman Lichdi, tenor en Klaus 
Mertens, bas.
Tickets voor het Weihnachtsoratorium kunt u 
bestellen via de Nationale Theaterkassa 0900-9203 
of via www.larenklassiek.nl  In de banken is het 
vrije zit.
De toegangskaarten zijn € 65,- (eerste rang) en   
€ 55 (tweede rang), inclusief programmaboekje 
en pauzedrankje. 

Kerstactie 2019

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 het aantal attenties jaarlijks 
toe. De werkgroep hoopt daarom, dat u deze  kerstactie van harte steunt met een gulle bijdrage. 
Wij willen dit initiatief graag blijven voortzetten.

Gedurende de Advents- en Kersttijd staan er 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 
NL53RABO 0334 9660 00 t.n.v. St. Jan-Goede Herder met de vermelding van “Kerstactie”.

Kent u in onze parochie iemand die aandacht verdient, b.v. eenzame ouder, meldt dit dan aan het 
parochie-secretariaat. Tel. (035) 538 20 71. 

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

 



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 streeft er naar verantwoord met uw 
bijdrage om te gaan. Daarom ben ik blij te melden dat 
ook in 2018 weer een kleine winst onder de streep staat.

Het resultaat 2018
Dit resultaat was mogelijk door hogere inkomsten, 
vooral opbrengsten van ons beleggingen en incidentele 
baten in 2018.

Een van de hoogtepunten van 2018 was de openingstelling 
van de Mariakapel van onze kerk. De restauratie en 

herinrichting van de kapel is onder andere mogelijk 
gemaakt door grote giften van enkele donateurs, 
waarvoor onze hartelijk dank.

Aan de andere kant waren er wel hogere kosten, vooral 
voor de gebouwen. Door de toenemende automatisering 
van processen werden de beheerskosten echter verder 
verlaagd.

Uiteindelijk heeft de parochie een kleine winst van  
€ 1.954 behaald die aan de eigen reserves wordt 
toegevoegd.

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

Lasten Begroting 2018 Definitief 2018 Definitief 2017

Persoonskosten € 229.000 € 227.217 € 233849

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

€ 114.500 € 142.700 € 99.326

Rente en lasten van schulden en fundaties € 2.500 € 2.422 € 2.516

Kosten erediensten en pastoraat € 36.500 € 37.120 € 35.685

Afdrachten van collectes voor derden € 62.000 € 51.239 € 79.602

Afdrachten aan het Bisdom € 66.200 € 66.816 € 66.816

Beheerkosten € 44.200 € 40.703 € 46.323

Voordelig saldo € 1.954 € 2.494

Totaal Lasten € 554.900 € 570.171 € 566.611

Baten

Begroting 2018 Definitief 2018 Definitief 2017

Bijdragen parochianen € 248.500 € 252.424 € 265.841

Opbrengst beleggingen € 301.000 € 310.350 € 298.129

Grafrechten etc.  

Incidentele baten/lasten  € 7.397 € 2.641

Nadelig saldo € 5.400 

Totaal Baten € 554.900 € 570.171 € 566.611

De begroting en het resultaat 2019
Uiteraard is het definitieve resultaat van 2019 nog niet 
bekend. Maar toch zijn wij in staat om op grond van 
de huidige beschikbare gegevens de ontwikkeling te 
voorspellen.

In 2019 zullen de inkomsten van de parochie fors lager 
uitvallen dan in 2018 en ook lager dan begroot.
Dit komt vooral door onverwacht veel lagere inkomsten 
van het kerkhof.

Aan de andere kant zijn er ook besparingen gerealiseerd. 
Desalniettemin verwachten wij voor 2019 wel een verlies. De 
definitieve resultaten zullen we volgend jaar met u delen.

De begroting 2020
De begroting 2020 is bij het ter perse gaan van deze 
Klepel nog niet gereed. Wel voorzien we nu al aan de 
ene kant hogere kosten voor de gebouwen (nu al bekend) 
en verwachten we minder inkomsten door de landelijke 
trend van steeds meer crematies i.p.v. begrafenissen.

Christian Klumm, penningmeester

Financiën van de Parochie 2018 t/m 2020

Festival of Lessons 
and Carols
Op zaterdag 21 december zal er 
om 19.00 uur in de 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 
m.m.v. organist Wybe Kooimans, 
Koperwerk en Dubbelkwartet. 
Een indrukwekkend geheel van 
lezingen rond het Kerstverhaal en 
prachtige Engelse koorzang. Ook is 
er ruimte voor samenzang.
Een schitterende opmaat naar het 
Kerstfeest: Welkom!

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 zaterdag 21 december 
van 14.00 - 16.00 uur om het 
herdenkingsmonument te bezoeken 
en een stille wake te houden.

Lambert (Clemens) Calis
Dinsdag 17 september kregen we 
het bericht dat pater Lambert 
Calis in woonzorgcentrum Aqua 
Viva te Nijmegen was overleden. 17 
September; het was de datum van 
zijn priesterwijding 30 jaar geleden 
en de kerkelijke gedenkdag van zij 
patroonheilige Lambertus.

Lambert, of Clemens, zoals hij in de 
familiekring heette, werd op 25 juli 
1940 geboren in Laren. Zijn opleiding 
tot onderwijzer begon hij in 1954 
bij de broeders van Oudenbosch. 
In 1959 werd hij daar novice met 

als kloosternaam Lambertus. Hij 
deed zijn professie op 15 augustus 
1960. Als onderwijzer werkte hij 
in Rotterdam, St. Willibrord en 
Nijmegen. Om gezondheidsredenen 
werd hij begin 1988 afgekeurd voor 
zijn werk aan school en ging hij 
terug naar Oudenbosch.
Daar werd het latente verlangen om 
priester te worden steeds sterker. 
Hij besloot naar Bovendonk te 
gaan voor de benodigde opleiding 
daartoe. Hij was inmiddels in 1994 
ingetreden in Karmel van Boxmeer. 
Hij ontving op 17 september 1999 

Oecumenische viering in 
de Sint Jansbasiliek 
Op de eerste zondag van de Week van 
Gebed voor de Eenheid van de christenen wordt in de 
Sint Jansbasiliek op zondag 19 januari 11.00 uur een 
oecumenische viering gehouden van de gezamenlijke 
kerken van de BEL- dorpen. 
Bij deze bijzondere viering gaan voor pastoor Jan Vriend 

en ds. Job de Bruijn, predikant van de Protestantse 
Gemeente Laren-Eemnes. Het thema is: ‘Gastvrij?
Muzikale medewerking wordt verleend door de Cantorij 
van de Dorpskerk van Blaricum onder leiding van Peter 
den Ouden en op het orgel speelt Hendrika Veerman.
Na afloop van de viering is er koffie en limonade en is er 
volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
U wordt van harte uitgenodigd voor deze viering!

Stuurgroep Oecumene BEL

in Nijmegen de priesterwijding. Hij 
werkte als basispastor en pastoor 
achtereenvolgens in Nijmegen en 
Zenderen.

Lambert was priester in hart en 
nieren. Het voorgaan in vieringen 
was zijn lust en zijn leven.
We mogen wel zeggen dat Lambert 
met zijn talenten heeft gewoekerd 
en voor veel mensen als broeder van 
Oudenbosch, als karmeliet, priester 
en vriend van grote betekenis is 
geweest.

Dinerclub

Op zondag 8 december en 
zondag 12 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



✂

EERSTE COMMUNIE 2020

In deze Klepel willen wij u informeren over de eerste Communievoorbereiding.
De eerste Communieviering is op zondag 29 maart 2020 in de viering van 
11.30 uur.

De kinderen beginnen op woensdag 8 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 7 januari, 11 februari en 10 maart 2019 
om 20.00 uur in de koffiekamer (Goede Herderzaal). 

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 

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 voorafgaand aan het Kerstfeest 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).

Het Neva-Ensemble uit St. Petersburg
Op zondag 29 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.

Kerstconcert Sint Jans Schola in de Sint-
Jans basiliek, 
2de kerstdag donderdag 26 december 14.00 uur

Graag willen wij u, traditiegetrouw, uitnodigen voor het Kerstconcert van 
de Sint Jans Schola op donderdag 26 december 2019 in de Sint-Jansbasiliek, 
Brink 31 te Laren. 
Een gemotiveerde koorgroep en organist Bas Groenewoud verlenen hieraan 
hun medewerking, het geheel staat onder leiding van Hans Rikkert de Koe. 
Een traditie zou geen traditie zijn zonder evergreens zoals het ‘Stille nacht’ 
en ‘Maria die zoude naar Bethlehem gaan’. Behalve deze stukken, zullen ook 
werken van o.a. Praetorius, Sweelinck, Mendelssohn en Monteverdi ten gehore 
worden gebracht, aangevuld met enkele stukken Gregoriaans.
Wij stellen het op prijs als u komt luisteren en u na afloop te kunnen ontmoeten. 
De kerk is open vanaf 13.30 uur; aanvang concert is 14.00 uur; de toegang is 
vrij. Na afloop is er een deurcollecte. 

Kinderkerk
In de gezinsviering van 1 december om 11.30 uur is het thema: Hoe word je Sint.

Op zondag 8 december is er tijdens de mis van 10.00 een kinderwoorddienst 
waar het verhaal wordt verteld wat bij die zondag hoort.
Ook op zondag 12 januari 2020 is er tijdens de viering van 10.00 uur een 
kinderwoorddienst.

Gezinskerstviering.
Vroeg op kerstavond (dinsdag 24 de-
cember 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 kerst-
viering 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   

Vieringen Engelstalige liturgie.

Zondag 8 december 14.00 uur
Zondag 12 januari 14.00 uur

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

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)

Misintenties voor Kerstmis
Wilt u de namen van uw overleden familieleden genoemd hebben tijdens 
een van de vieringen met Kerstmis of Oud en Nieuw, geeft u uw intentie dan 
tijdig door aan het parochiesecretariaat, bij voorkeur vóór 22 december. U 
kunt dit schriftelijk doen, per post of ook per email aan: info@sintjanlaren.
nl. Ook telefonisch doorgeven is natuurlijk mogelijk: 035-5382071.



Colofon

De volgende Klepel verschijnt 

op 29 januari 2020. 

Kopij graag aanleveren vóór

13 januari 2020 bij het secre-

tariaat van de parochie: Brink 

33, 1251 KT Laren of per email: 

redactie@sintjanlaren.nl
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Familie berichten
Gedoopt
20 okt. Mads ter Wee 
3 nov.  Elodie Triesschijn
9 nov. Moos van Kreij

Gehuwd
28 sept. Ivo van de Pas en Lieke Heerze

Overleden
21 sept. Frits Distelblom
6 okt. Henny Hilhorst
8 okt.  Angela Vroom-van Beers
10 okt. Leo van Dijk
14 okt.  Wilhelmina Puijk-Fokker
14 okt.  Maria van Garderen-van de Laar
17 okt.  Maria Vlug-Fecken
20 okt.  Tich van der Leelie
1 nov.  Thony van der Wardt
2 nov. Wim Huisman
6 nov.  Marthy Hecker-Schaap
10 nov. Corrie Berkemeijer-Veraa
11 nov  Geertruida Blom-Schaap

Vieringen werkdagen 
Maandag 09.00 uur.
Woensdag 18.30 uur aanbidding, waarna om 19.00 uur 
de H. Mis.
Vrijdag 09.00 uur.
Behalve op maandag 23 december, vrijdag 27 december en 
maandag 30 december.

Vieringen van zaterdag 30 november t/m zondag 2 februari

Zaterdag 30 nov.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 01 dec. 1e zondag vd Advent  10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij
   11.30 uur Gezinsviering

Dinsdag 03dec.  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 07 dec.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 08 dec. 2e zondag vd Advent 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen 
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
   14.00 uur Engelstalige-viering

Zaterdag 14 dec.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 15 dec. Zondag Gaudete
  3e zondag vd Advent 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 

Zaterdag 21 dec. Geen H. Mis 19.00 uur Christmas Carols
Zondag 22 dec. 4e zondag vd Advent 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

Maandag 23 dec.  Geen viering.

Dinsdag 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

Woensdag 25 dec. 1e Kerstdag 11.30 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
    m.m.v. de Cantorij     
   15.00 uur Kindje wiegen

Donderdag 26 dec. 2e Kerstdag 10.00 uur Eucharistie

Vrijdag 27 dec.  Geen viering.

Zaterdag 28 dec.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 29 dec. Heilige Familie 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. Het Neva Ensemble 
    uit St. Petersburg

Maandag 30 dec.  Geen viering.

Woensdag 01 jan. Nieuwjaar 11.30 uur  Nieuwjaarsviering met meerstemmig gezongen 
    Latijn m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 04 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 05 jan. Openb. des Heren 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn

Dinsdag 07 jan.  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 11 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 12 jan. Doop vd Heer 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij en
    de Broederschap van Sint Jan
   14.00 uur Engelstalige-viering

Zaterdag 18 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 19 jan.  2e zondag d.h. jaar 09.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
   11.00 uur Oecumenische viering

Zaterdag 25 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 26 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 01 febr. Opdracht van de Heer  17.00 uur Eucharistie met samenzang 
Zondag 02 febr.  Maria Lichtmis 10.00 uur  Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
    en Lichtritus
   11.30 uur Gezinsviering

Opbrengst Collecten
14-15 sept. € 520,--
21-22 sept. € 990,--
28-29 sept.  € 1130,-- t.b.v. J. Bosco
5-6 okt. € 545,--
12-13 okt. € 905,--
19-20 okt. € 780,-- t.b.v. Pakistan
26-27 okt. € 680,--
2-3 nov. € 1170,--

Biechtgelegenheid: 
zaterdag   07 dec.  16.30 uur
zaterdag   14 dec.  16.30 uur
zaterdag    11  jan.  16.30 uur


