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Choral Evensong

‘Larense Matthäus Passion’ kiest opnieuw voor Engelse koortraditie

De Stichting Laren Klassiek is er opnieuw in 
geslaagd één van de beroemdste universiteitskoren 
van de wereld te engageren voor de jaarlijkse 
uitvoering van de Matthäus Passion van Johann 
Sebastian Bach in de Sint Jansbasiliek op 
Palmzondag 5 april om 14.30 uur.

Na het beroemde King’s College Choir  is het 
nu de beurt aan een eveneens vermaard  koor 
uit Cambridge: het Clare College Choir. Het 
gemengde koor bestaat uit circa 25 studenten met 
als hoofdfunctie het zingen van de diensten in de 

kapel van Clare College en het volgen van 
een persoonlijke studie in Cambridge. 

Daarnaast is er een intensieve koorpraktijk 
met concertreizen, radio-optredens en cd-
opnames. Sinds de oprichting van het 
koor in 1971 heeft het een internationale 
reputatie opgebouwd als een van de 
leidende universitaire koorgroepen ter 
wereld. 

Onder dirigent Graham Ross (sinds 2010) is 
de kwaliteit van het koor tot grote hoogte 
gestegen. In de afgelopen jaren maakte 

het koor concertreizen door Europa, Amerika, 
Azië en Australië.

Zij worden begeleid door het Tarisio Consort en 
met Wybe Kooijmans op orgel.

De solisten komen ook deze uitvoering weer uit 
binnen- en buitenland. 

Hubert Claessens zingt de Christuspartij, Mikael 
Stenbaek is de evangelist. Renate Arends doet de 
sopraan aria’s, Micheael Porter, de tenor aria’s 
en William Gaunt zingt de baspartij. Verder 
verleent de koorschool Midden Gelderland haar 
medewerking.

De Matthäus Passion vertelt het verhaal van de 
lijdensweg van Christus, met alle emoties die nog 
tot op de dag van vandaag gelden, zoals verraad, 
woede, angst en wanhoop. 

Bachs Matthäus Passion is een muzikaal bouwwerk 
dat zijn gelijke niet kent, zowel in schoonheid als 
in omvang.

Voor wie het meesterwerk voor het eerst meemaakt 
is het een overrompelende ervaring en maakt het 
oratorium een onuitwisbare indruk. 

Of zoals de vermaarde Bach-professor en dirigent 
Ton Koopman het formuleert: “Bach was een 
fantastisch schilder en architect, de Michelangelo 
van de muziek. In de Matthäus bereikt hij in alle 
opzichten zijn artistieke top.”

Kaarten kunnen besteld worden via de Nationale 
Theaterkassa 0900-9203 of via www.larenklassiek.nl 
De toegangskaarten zijn € 65,- (eerste rang) en  
€ 55 (tweede rang), inclusief programmaboekje 
en pauzedrankje. 



De Vastentijd
De zes weken voor Pasen worden aangeduid met twee namen: de 40-dagentijd 
en de vastentijd. Die twee benamingen hebben alles met elkaar te maken: 
Jezus is 40 dagen in de woestijn en die dagen brengt hij in vasten door.

Wij zijn het vasten als zodanig wat verleerd. leder voelt wel aan dat zo’n oude 
christelijke traditie een diepe zin moet hebben.
Maar welke dan?

Vasten is niet iets negatiefs, geen ontkenning van het lichamelijke, maar een 
weg om langs het lichaam tot geestkracht te komen.

Vasten maakt je levensinstelling helder en licht. De monnik Colliander zegt 
het zo: “Het maakt je gevoelig en meedogend, want het is een uitdrukking 
van liefde en bevrijding.”
Het vasten richt je aandacht immers op het eigenlijke. Om de weg die Hij 
zou moeten gaan te overwegen en om die weg vrij te kiezen, vastte Jezus die 
40 dagen en de Geest verlichtte Hem,

Vasten wordt steeds samen genoemd met bidden. Het verheft je geest tot 
God. Jezus zegt dat een kwade geest alleen met vasten en gebed kan worden 
overwonnen.

De oud - christelijke vaders zagen het vasten niet als een prestatie, maar als 
een weg tot gebed. Zij raden aan “met mate” te vasten. Het voedsel dat je wel 
gebruikt, wordt trouwens smakelijker en dankbaarder genoten.

Vasten is een teken van solidariteit met de velen op deze aarde die to weinig 
te eten en te drinken hebben. De 40-dagenaktie doet een beroep op ons om die 
solidariteit ook daadwerkelijk te uiten door te geven wat wij als consumenten 
kunnen uitsparen.

Zo trekken wij met Jezus op naar het feest van Pasen 
pastoor Vriend

Als de laatste periode van het leven thuis blijven niet mogelijk/wenselijk is.
Het hospice biedt een warme plek, met 24 uur deskundige, betrokken zorg 
en verpleging, bijna zoals thuis. 

Gooierserf 126, 1276 KV Huizen, 035 - 7200710
info@hospicehuizen.nl
www.hospicehuizen.nl

Klepelbezorgers buiten Laren gezocht.

Wereldgebedsdag
Welkom, Sta op en ga!
Dit is het thema van de jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag die 
gehouden wordt op:
Vrijdag 6 maart 2020 van 19.00 tot 20.00 uur in de Schoter  Wakkerendijk 66 
in Eemnes. Wereldwijd bidden we op 6 maart in 183 landen voor Zimbabwe. 
Een groep vrouwen van verschillende kerken uit Zimbabwe hebben deze 
dienst samengesteld.

Het verloop van de dienst staat in een boekje, dit kost € 0,75. Het 
gelegenheidskoor van de Heilige Nicolaas parochie o.l.v van Wim van Geffen 
verleent de muzikale medewerking.
Tijdens de dienst wordt er een collecte gehouden voor verschillende projecten 
in Zimbabwe. Na afloop van de dienst kunnen we met elkaar napraten en 
een kopje thee/ koffie drinken.

U bent van harte uitgenodigd om deze dienst samen met ons te vieren.
Namens de werkgroep;

Gaby Beens en Jeltje Dijkstra.
035-5311508    035-5389349

Als u in Laren woont, wordt de 
Klepel bij u bezorgd door een van 
onze vrijwilligers. Maar er zijn 
ook parochianen die buiten Laren 
wonen en ons parochieblad ont-
vangen. Het merendeel daarvan 
woont in een van de omliggende 
gemeenten.

Omdat de portokosten voor ver-
zending steeds verder stijgen 
zoeken wij naar een alternatief 
voor de verspreiding. Mogelijk dat 
er parochianen zijn in met name 
Blaricum, Eemnes, Hilversum, Bus-
sum of Naarden, die bereid zijn om 
die bezorging 6 maal per jaar voor 
hun rekening te nemen. Misschien 

bent u een liefhebber van fietsen 
en kan die bezorging tijdens een 
fietsrondje worden meegenomen.

Bent u geïnteresseerd en eventueel 
bereid om dit te doen, neem dan 
vrijblijvend contact op met het pa-
rochiesecretariaat. Alvast hartelijk 
dank voor het meedenken.

Bestel uw huispaaskaars 2020 eenvoudig 
via het secretariaat van de parochie
Wilt u thuis ook over een paaskaars beschikken om op 
speciale momenten het licht in huis te hebben. Dan bieden 
wij u nu de mogelijkheid om een huispaaskaars te bestellen. 
Hebt u interesse geef dit dan door aan het 
parochiesecretariaat. Dat kan per post aan het adres Brink 33 
te Laren of per email: info@sintjanlaren.nl Vermeld daarbij 
uw naam en adres.
De huispaaskaars wordt geleverd in de afmeting van 25 cm 
(diameter 6 cm). Prijs: €  21,50 (incl. verzendkosten)

Om er zeker van te zijn dat u de kaars vóór Pasen in huis 
hebt, moeten wij ze uiterlijk op 1 maart bestellen. Uw 
bestelling ontvangen wij dus graag uiterlijk vóór die datum.
Er zijn ook grotere maten verkrijgbaar. Neemt u voor de 
bestelling daarvoor en met eventuele andere vragen, contact 
op met het parochiesecretariaat.



Choral Evensong

Onderscheidingen 
St. Bavo

Op 1 december, tijdens het jubile-
umconcert, is aan onze dirigent 
van de Cantorij, Jim Berben, de 
diocesane onderscheiding St. Bavo 
uitgereikt. Dit vanwege zijn inzet 
en betrokkenheid bij onze parochie 
de afgelopen dertig jaar.

Op 1 januari was er een verrassings-
feest voor Mieneke Bakker-de Wit 
vanwege haar verjaardag.

Ook zij mocht de onderscheiding 
St. Bavo ontvangen voor haar jaren-
lange inzet voor de gezinsviering, 
de 1e H. Communie-voorbereiding, 
de post-communie catechese en het 
kinderkoor.

Jim en Mieneke feliciteren wij van 
harte met deze zeer verdiende on-
derscheidingen.

Stille omgang 2020
De stille Omgang vindt dit jaar plaats in de nacht van zaterdag op zondag 
21-22 maart.
Met velen volgen wij in processie de oude route, waarlangs vele christenen 
sinds het Eucharistisch mirakel van 1345 zijn gegaan.
In stilte biddend overwegen wij het thema van dit jaar: ‘De luisterende mens 
is aanwezig bij de ander’. (naar Augustinus)

Opgeven is noodzakelijk voor 15 maart 2020 i.v.m. het bestellen van de autobus.
Voor het busvervoer wordt een bijdrage gevraagd van € 19 per volwassene en 
voor jongeren tussen 16 en 18 jaar een bijdrage van € 13.

Wij beginnen onze bedevaart om 20.45 uur met de viering van de Eucharistie 
en het lof in de Vituskerk te Hilversum.
Na de koffie in het St. Annagebouw vertrekken we uiterlijk 22.45 uur naar 
Amsterdam.

Opgave en info bij mw. A. Kleijer, tel. 035-5382773, of anskleijer@hotmail.com

Kinderkerk.
Zondag 2 februari is er weer een gezinsviering om 11.30 uur.
Het thema van de viering is ‘Maria Lichtmis’.
In de viering is ruimte voor kinderen om te helpen, voor te lezen en om 
kaarsen aan te steken. 
Het zou leuk zijn als vele gezinnen met hun kinderen naar deze viering komen.

Dinsdagavond 4 februari is er kindercatechese van 18.45 tot 19.45 uur in 
de jongerenruimte van onze kerk. Iedereen uit groep 5-8 van de basisschool 
is van harte welkom. We kijken een video over een Bijbelverhaal en praten 
erover en maken werkbladen over het verhaal.

Zondag 9 februari tijdens de viering van 10.00 uur stellen de kinderen zich 
voor die dit jaar op 29 maart hun eerste heilige communie gaan doen.
Tijdens deze viering is er ook een kinderwoorddienst.

Zondag 1 maart is er een gezinsviering met als thema ‘spaar voor elkaar’ 
om 11.30 uur.

Dinsdag 3 maart is er catechese voor kinderen van groep 5 t/m 8 van 18.45  
tot  19,45 uur in de jongerenruimte.

Zondag 8 maart tijdens de viering van 10.00 uur is er een kinderwoorddienst.

Zondag 15 maart is er een om 11,30 uur weer viering voor peuters en kleuters 
met hun ouders, een zgn krabbelviering. Er worden kaarsjes aangestoken, 
liedjes gezongen en een Bijbelverhaal voorgelezen. Deze keer gaat het over 
het pad door de zee.

Op zondag 5 april is er tijdens de viering van 10.00 uur Palmpasen stokken 
maken. Alle kinderen zijn welkom zijn welkom om een Palmpasen stok te 
maken, die we aan het eind van de viering zullen laten zien in de kerk.

De voorbereiding van de eerste heilige communie is weer begonnen. We zijn 
begonnen met achttien  kinderen en vier begeleiders.
De eerste middag zijn we in de Goede Herderzaal gezamenlijk begonnen, 
waarna we in twee groepen uiteen zijn gegaan. De kinderen vonden het in het 
begin heel spannend, maar kwamen allemaal graag terug voor de volgende 
les. Het is ook weer erg leuk!!!
Maurice Lagemaat, Raguel Klumm, Marina Ferrante en Mieneke Bakker.

De eerstvolgende Choral Evensongs 
zullen plaatsvinden op de zondagen 
2 februari en 29 maart, aanvang 
17.00 uur. 
De muzikale leiding is wederom 
in handen van Paul Snoek, m.m.v. 
Wiebe Kooijmans, orgel.
Op 2 februari is de minimale be-
zetting:7 sopranen, 6 mezzo’s en 
7 alten.
Op  29 maart: 5 sopranen, 4 mezzo’s, 
5 alten, 4 bassen en 4 tenoren.

We zullen een prachtig en toegan-
kelijk programma samenstellen.

De Evensongs zijn uiteraard vrij van 
entree, maar er is wel een deurcol-
lecte. 
Kijkt u op www.paulsnoek.nl voor 
meer informatie over de data en 
het bezoeken of meezingen in het 
Projectkoor Choral Evensongs.
Van harte welkom!

Paul Snoek



Colofon

De volgende Klepel verschijnt op 

woensdag 25 maart 2020. 

Kopij graag aanleveren vóór

donderdag 9 maart 2020 bij het 

secretariaat van de parochie: 

Brink 33, 1251 KT Laren of per 

email: redactie@sintjanlaren.nl
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Vieringen werkdagen 
Maandag 09.00 uur. 
Woensdag 18.30 uur aanbidding, waarna om 19.00 uur 
de H. Mis. 
Vrijdag 09.00 uur.

40-dagen aktie
De 40-dagenaktie-werkgroep laat weten een artikel over 
de veertigdagen-aktie te zullen aanleveren voor de Klepel 
van april-mei.

Dinerclub
Op zondag 23 februari en zondag 22 maart 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

Bereikbaarheid pastores
Wanneer u op de pastorie geen gehoor krijgt, belt u dan la-
ter nog eens, of anders, in dringende gevallen: 06-51714262 
(Diaken Veldhuis)

Biechtgelegenheid: 
zaterdag  15 februari   16.30 uur
zaterdag  28 maart   16.30 uur

Vieringen van zaterdag 1 februari t/m zondag 5 april

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
   11.30 uur Gezinsviering

Dinsdag 04 febr.  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 08 febr.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 09 febr. 5e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij    
    m.m.v.de Broederschap van Sint Jan
     (De kinderen die hun 1e heilige communie 
    gaan doen stellen zich voor)
   14.00 uur Engelstalige-viering

Zaterdag 15 febr.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 16 febr. 6e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn

Zaterdag 22 febr.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 23 febr. 7e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Woensdag 26 febr. Aswoensdag 19.30 uur Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 29 febr.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 01 maart 1e zondag van de 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
  40-dagentijd 11.30 uur Gezinsviering

Dinsdag 03 maart  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 07 maart  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 08 maart 2e zondag van de 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij en   
  40-dagentijd  de Broederschap van Sint Jan
   14.00 uur Engelstalige-viering

Zaterdag 14 maart  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 15 maart  3e zondag van de 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
  40-dagentijd

Zaterdag 21 maart  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 22 maart 4ee zondag van de 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij
  40-dagentijd (zondag laetare)  

Zaterdag 28 maart  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 29 maart 5e zondag van de 10.00 uur  Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
  40-dagentijd  
   11.30 uur Gezinsviering; 1e heilige Communie

De Goede week
Zaterdag 04 april  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 05 april palmzondag 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

Familie berichten 
Overleden
09 nov. Mary Ederveen-Zoon
15 nov. Geurt van den Broek
22 nov. Christa Beekmans-Schleyer
25 nov. Kees Verweij
 Maria Witteveen-van Lotringen
27 nov. Pastoor Nico de Gooijer
30 nov. Jan Briels
 Guus Wijnberg
10 dec. Lambertus Bon
23 dec. Emiel van Aken
25 dec. Johanna van Aken-Duurland
31 dec. Lies Hoogma
13 jan. Ad den Blanken

Opbrengst Collecten
09-10 nov. € 620,--
16-17 nov. € 690,--
23-24 nov. € 610,--
30-01 dec. € 610,--
07-08 dec. € 735,--
14-15 dec. € 495,--
21-22 dec. € 1125,--
Kerst € 4725,--
28-29 dec. € 475,--

Vieringen Engelstalige liturgie.
Zondag 09 februari 14.00 uur
Zondag 08 maart 14.00 uur

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


