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Bidden in onzekere tijden
Dierbare parochianen, het tweede boekje is uit: “Van Maria Lichtmis 
tot Pinksteren”. Het is opnieuw door Leo Fijen samengesteld met de 
hulp van een grote groep schrijvers. Samen met deze Klepel hebt u 
het ontvangen, in de hoop dat het u opnieuw troost en inspiratie zal 
bieden. Want het zal nog maanden duren voordat we weer met meer 
dan 30 mensen in onze basiliek zullen kunnen samenkomen. Meer 
dan ooit zijn we als gelovigen aangewezen op bidden in de huiselijke 
kring. Biddend zijn we verbonden met elkaar en weten we ons ook 
gedragen door God.

Vóór de Goede Week zal de volgende Klepel verschijnen, wanneer 
duidelijk geworden is hoe we het Paasfeest kunnen vieren. Het 
vaccinatie-programma dat nu vorm begint te krijgen is als licht aan 
de andere kant van de tunnel, uiteindelijk zal er groepsimmuniteit 
ontstaan. Voor velen kan het niet snel genoeg gaan, het duurt al zo lang. 

Kinderen verlangen naar school, jongeren naar hun vrienden, bruidsparen 
naar een verantwoorde datum voor hun huwelijksfeest, winkeliers willen open, 
verjaardagen, wanneer kunnen deze weer gevierd worden? 

Voorlopig vraagt deze tijd nog veel geduld en verantwoordelijkheidsgevoel. Het 
is niet anders. Laten we biddend met elkaar verbonden blijven.

	 pastoor	Vriend

De Vastentijd
Het begrip vasten betekent voor veel 
mensen zich onthouden van eten 
en drinken. Zij hebben daar reden 
toe, want het Evangelie verhaalt 
hoe Jezus de woestijn introk om 
daar veertig dagen te vasten. Door 
zijn “verleider” werd hij daar op 
alle mogelijke manieren op de proef 
gesteld. In navolging van Christus 
trokken vele kluizenaars met een 
mondvoorraad eten en drinken de 
wildernis in om te overleven. Maar 
wat betekent het begrip vasten voor 
ons in deze tijd?

“De mens leeft niet van brood 
alleen”, zegt Jezus in het Evangelie 
van Lucas tegen zijn verleider; 
“maar van alles wat uit de mond van 
God voortkomt”, voegt Mattheüs 
toe. Nemen wij Jezus’ woorden 
in ons op dan stuiten wij op een 
hele eigentijdse betekenis van het 
begrip vasten, die meer is dan zich 
onthouden van eten en drinken. 
In de vastentijd ondergaan wij een 
proces van onthechting die direct te 
maken heeft met ons eigen bestaan 
en de tijd waarin wij leven.

In de vastentijd zijn wij alert op 
alledaagse verleidingen die ons 
van ons hoofddoel: de weg van 
Christus, af leiden. Tijdens de 
vastentijd worden we opmerkzaam 
voor de verschillende schijngestalten van zinloosheid 
in ons eigen leven, zoals kortstondige behoeften 
aan zekerheid en de vele vormen van verslaving en 
verstarring. In de vastentijd proberen wij ons daaraan 
te onthechten om ons innerlijk vrij te maken.

We worden opmerkzaam voor zinloosheid en 
vernietiging om ons heen. Wij staan stil bij alle 
tijdelijke vormen van macht en onderdrukking; we 
hebben extra oog voor gerechtigheid van ieder mens; 

we maken ons zorgen om natuur en milieu, en de 
heelheid van de schepping.

Door ons vrij te maken van weerstanden -in onszelf en 
om ons heen- volgen wij de weg van Christus. Hij is de 
uitdrukking van een intens verlangen naar heelheid 
en harmonie en openbaart zich als wij ons zuiveren 
in een periode van vasten en beproeving. Deze weg 
vindt ook zijn uiteindelijke rechtvaardiging in de 
bevrijdende boodschap van de opstanding.
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Familie berichten 
Overleden
17 nov. Ria Janson-Schwirtz
  1 dec. Jan van der Hulst
  3 dec. Gijsbert Krijnen
  3 dec. Cornelia Majoor-Raven
27 dec. Tiny de Bont-Duurland
27 dec. Gerda Koelstra-Martin
  5 jan. Mien Freriks-Hobert
  7 jan. Theodorus van der Zee
10 jan. Johannes Behrens
12 jan. Marinus Knechten
13 jan. Nico Wikkerman
24 jan. Simon Schaap

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 zaterdag 6 februari t/m zondag 21 maart

Zaterdag 06 febr.  17.00 uur Eucharistie.
Zondag 07 febr. 5e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis.       
   14.00 uur Engelstalige viering

Zaterdag 13 febr.  17.00 uur Eucharistie.
Zondag 14 febr. 6e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis.
        
Zaterdag 20 febr.  17.00 uur Eucharistie.
Zondag 21 febr. 1e zondag van de 10.00 uur Hoogmis.
  40-dagentijd

Zaterdag 27 febr.  17.00 uur Eucharistie.
Zondag 28 febr. 2e zondag van de 10.00 uur Hoogmis.
  40-dagentijd  

Zaterdag 06 maart  17.00 uur Eucharistie.
Zondag 07 maart 3e zondag van de 10.00 uur  Hoogmis.   
  40-dagentijd    
    
Zaterdag 13 maart  17.00 uur Eucharistie.
Zondag 14 maart  4e zondag van de 10.00 uur  Hoogmis.
  40-dagentijd (zondag	Laetare)         
   14.00 uur Engelstalige viering

Zaterdag 20 maart  17.00 uur Eucharistie.
Zondag 21 maart 5e zondag van de 10.00 uur  Hoogmis.
  40-dagentijd  

Vieringen op uitnodiging
In het weekend zijn er eucharistievieringen op:
Zaterdag 17.00 uur, Zondag 10.00 uur
In verband met de geldende richtlijnen van het RIVM 
kunnen per viering slechts 30 personen worden toegelaten.
Voor elke viering geldt daarom helaas te allen tijde: op 
uitnodiging.
Wilt u een viering bijwonen, maar bent u nog niet eerder 
uitgenodigd, neem dan contact op met het parochie-
secretariaat, tel. 035-5382071.

De Interkerkelijke 40-dagenaktie 
Laren-Blaricum-Eemnes voert al 
45 jaar tijdens de 40-dagentijd 
actie binnen de BEL-gemeenten. 
Voor 2021 vragen wij uw 
steun voor een ambitieus 
ontwikkelingsproject in Nepal 
en een toiletgebouw voor een 
schooltje in Tanzania onder het 
motto: Bouwen aan een betere 
Toekomst.

Ontwikkelingsproject 
Bandar Jhula Nepal

De Stichting Child Welfare Organizaton Nepal (CWON)  heeft 
zich nu het lot aangetrokken van de inwoners van Bandar 
Jhula. Bandar Jhula ligt in de Madi-vallei, midden in de jungle 
van het Chitwan National Park, op de grens met India. 546 
families leven er onder zeer moeilijke omstandigheden, ver 
van de bewoonde wereld. Basisvoorzieningen, zoals schoon 
drinkwater, goede gezondheidszorg en scholing zijn voor 
hen niet beschikbaar. De dichtstbijzijnde 
stad met ziekenhuis is 86 km verwijderd en 
om deze te bereiken ben je met de bus al 6 
uur onderweg en vervolgens is het nog 1,5 
uur lopen. 
Graag willen wij eraan bijdragen, dat er meer 
waterpompen in dit gebied geïnstalleerd 
kunnen worden.

Naast persoonlijke hygiëne en gezond-
heidszorg, huizenbouw en meubel-makerij, 
is er ook grote behoefte aan trainingen op het 
gebied van duurzame landbouw en veeteelt.
De trainingen worden door 3 trainers 
gegeven aan 20 groepen van elk ten minste 50 
personen. Dit is een kostbare aangelegenheid, 

omdat het niet alleen om lesgeld en -materiaal gaat, maar 
ook dient er gezorgd te worden voor eten en drinken voor 
alle cursisten.

Een toiletgebouw voor het kleuterschooltje in Tanzania
In 2017 hebben wij de Stichting Mzee Kambee kunnen 
helpen om een kleuterschooltje te bouwen voor de kinderen 
uit het Masaai dorp Nadanya. Destijds is men echter, in 
hun enthousiasme om een schooltje te bouwen, vergeten 
om toiletten in het bouwplan op te nemen. De huidige 
voorzieningen zijn onvoldoende om het schooltje open te 
houden op de langere termijn. 

De Stichting Mzee Kambee vraagt ons nu of wij hen kunnen 
helpen, aangezien de lokale gemeenschap niet het geld en 
de middelen heeft voor een deugdelijk toiletgebouw.

Meer informatie: www.40-dagenaktie.nl
Bankrekening: NL72 RABO 0334 9515 93

De  Interkerkelijke 40-
dagenaktie Laren-
Blaricum-Eemnes voert al 
45 jaar tijdens de 40-
dagentijd actie binnen de 
BEL-gemeenten. 

Met uw steun zijn er vele 
mooie projecten in de 
derde wereld gerealiseerd. 

Voor 2021 vragen wij uw steun voor een ambitieus 
ontwikkelingsproject in Nepal en een 
toiletgebouw voor een schooltje in Tanzania onder 
het motto: 

       Bouwen aan een betere Toekomst. 

Ontwikkelingsproject Bandar Jhula Nepal 

De Stichting Child Welfare Organizaton Nepal (CWON) van, 
de uit Blaricum afkomstige, Nelleke Alders hebben wij in het 
verleden, met uw hulp, al een paar keer financieel kunnen 
steunen. Met deze bijdrage zijn al verscheidene 
ontwikkelingsprojecten in Nepal succesvol gerealiseerd. 
 
De Stichting CWON heeft zich nu het lot aangetrokken van 
de inwoners van Bandar Jhula. 
Bandar Jhula ligt in de Madi-vallei, midden in de jungle van 
het Chitwan National Park, op de grens met India. 546 
families leven er onder zeer moeilijke omstandigheden, ver 


