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Preek van de bisschop met Sint Jan

Johannes predikte een doopsel van beke ring

Studeren
Mijn moeder wilde graag arts wor den. Als kind had 
zij al dat verlangen.
Maar in die tijd was het niet gebruike lijk dat meisjes 
kon den stu de ren, zeker niet in het agra risch milieu 
waar zij uit voortkwam en bovendien was stu de ren 
toen tame lijk duur.
Doordat de zuster die hoofd was van de school met 
mijn groot va der ging praten, mocht mijn moeder 
als een soort compromis naar de Mulo. Ze kon er een 
klas overslaan, want het schooltype sloot niet bij 
haar aanleg aan, maar arts wor den kon zij met die 
Mulo niet.

Anders dan gewild
In plaats van arts te wor den was zij al jong getrouwd 
met mijn vader en toen die jaren later een half jaar 
op bed moest liggen, leidde zij naast een druk gezin 
tevens een tuinders bedrijf met twaalf man personeel. 
Haar leven had een totaal andere loop gekregen, dan 
wat zij zelf had gehoopt of gedacht. Heel be grij pe lijk 
bleef lang het gevoel: Ik had arts willen wor den, ik 
had het verstand daarvoor, maar ik heb die moge
lijk heid niet gekregen.
U begrijpt dat zij haar kin de ren nooit van enige 
studie heeft af gehou den!

Bekering, essentieel…….
Het thema van het Sint Jans feest is dit jaar “Johannes 
predikt een doopsel van beke ring”.
Dat is een mooi en be lang rijk thema, want we heb
ben allemaal beke ring nodig. We zijn niet perfect! 
Dat weten we eigen lijk wel al vin den we het meestal 
ge mak ke lijker onze successen en pres ta ties in het 
licht te stellen dan onze misluk kingen en tekort ko
mingen te etaleren; we wor den liever goed gevon den 
en erg ge waar deerd dan dat we kri tiek krijgen en 
tekort schieten.
Toch is het besef dat we beke ring nodig hebben de 
grond slag voor het succes van iedere relatie, die tus
sen mensen onderling en van onze relatie met God. 
Zonder beke ring gaat het niet!

In de kerk
Die men se lijke nood aan beke ring vin den we sterk 
geaccen tu eerd door het feit dat we elke Mis beginnen 
met de belij denis van onze schuld en doordat we in 

de katho lie ke kerk het sacra ment van boete 
en ver zoe ning kennen, het sacra ment van 
de biecht. Dat sacra ment gaat niet alleen 
over beke ring, maar ook over de be vrij ding 
die je dan mag ervaren. We zijn niet vol
maakt, we zijn niet perfect, we hebben ver
ge ving nodig en een nieuw begin, steeds 
weer opnieuw.

Bekering is méér
Maar dat doopsel van beke ring dat Johannes 
predikte gaat over méér. Het gaat ook over 
de manier waarop we tegen het leven aan
kijken en tegen alles wat ons over komt. Wat 
wordt bij voor beeld onze weg als het allemaal 
nogal tegenzit, als het helemaal niet gaat 

naar onze wens? Mensen gaan daar heel ver schil lend 
mee om.

Even afstand nemen
Ik denk dat we allemaal weleens hebben mee ge maakt 
dat we een probleem, een taak, een toe komst als heel 
zwaar en moei lijk zagen, met moei lijk he den, 
overkome lijk groot en dat we er na een paar weken 
vakantie al weer anders tegen aan gingen kijken: het 

was toch niet zo zwaar en zo donker als we eerst 
had den gedacht, soms gaan moei lijk he den van zelf 
voorbij of moet je ze ook in de context zien of sta je 
er toch niet zo alleen voor. We kunnen dus met een 
andere blik naar dezelfde wer ke lijk heid kijken, ook 
dat is een soort van beke ring.

Een manier van kijken
We hoeven bij beke ring niet meteen alleen aan 
grote zon den te denken of zo, het gaat ook over de 
manier waarop we ons leven beleven, hoe we ernaar 
kijken. Soms moeten we ver an de ren, ons bekeren in 
de manier waarop we bij voor beeld naar ons eigen 
leven kijken.

Een weg voor de Heer
Waar ging het Johannes de Doper om? Een ander 
woord dat hij graag gebruikte was: “Maak de weg 
recht voor de Heer!” Ons inzicht moet zich vernieu
wen zodat de Heer over een gebaande weg naar ons 
toe kan komen! Het is een soort oproep om de weg 
naar je hart te openen.

Een goed contact
Mijn moeder had er dus best veel moeite mee dat zij 
haar toe komstdroom niet kon verwer ke lijken: zij 
had de gaven gekregen en de talenten om die roe ping 
als arts te gaan volgen, maar mensen hiel den haar 
tegen, ze mocht en kon daarom die weg niet gaan. 
Gelukkig had zij een goed contact met de kape laan 
die haar biecht va der en ook een goede gees te lijk 
leidsman was.
Kape laan van der Voort ging de diepte in en hielp 
haar met de situatie om te gaan, met andere ogen 
te gaan kijken, dat was haar doopsel van beke ring, 
al was het pas veel later dat zij ging zien dat het goed 
was: “Als ik arts was gewor den, had ik waar schijn lijk 
nooit mijn man ontmoet en deze, mijn kin de ren 
gehad. En ik heb mijn geloof bewaard”. Inner lijke 
aanvaar ding.

Het geschenk zien
Johannes preekte een doopsel van beke ring. Het ging 
erom een weg te berei den zodat de Heer bij ons, 
mensen, binnen kon komen. Dat vraagt om “even 
afstand nemen” om op een nieuwe, open manier 
naar de dingen te kijken. Het leven dat we hebben 
gekregen is een gave uit Gods hand, met alle 
 beper kingen, met de tegen slagen en met de mooie >



en vreug de volle kanten die daaraan vast zitten. Het leven is een 
geschenk van God, niet een leven zoals wij dat zelf had den gewild 
of gedacht, maar zoals ons dat is over ko men met alle dalen, valkui
len en hobbels,
met de bergen waar we tegen op zien, alles hoort erbij. 

Radertje……..
Dat leven is een gave, maar kun je het ook zo zien? Soms is dat niet 
ge mak ke lijk. Wie het leven als een gave ziet, kan tot ver trouwen, 
overgave komen. Want het behoort tot de weg die God met ons wil 
gaan. Veel hebben we niet in de hand en wat we zelf in de hand 
nemen is uit ein delijk niet altijd het beste, dat gaat niet altijd goed, 
want ons over zicht is beperkt,
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onze emoties zijn soms te sterk, ons inzicht is slechts men se lijk, we 
zijn radertjes in een veel groter geheel.

Een doopsel van bekering
Kun je je ermee verzoenen? Dat vraagt een doopsel van beke ring, 
een nieuwe blik, een ander hart, een nieuwe geest. Johannes zal 
zeggen: “Maak de weg recht voor de Heer”, de hobbels en kuilen 
wor den tot een rechte weg waarover God in je leven binnen komt. 
Johannes preekte dus een doopsel van beke ring en riep de mensen 
op de weg voor de Heer te berei den.
Dat is anders kijken naar wat ons over komt...



Pater Wijnand 60 jaar priester
Op 25 juni 1961 wordt pater van Wegen tot priester gewijd door 
mgr. Bekkers. Zijn opleiding heeft hij gevolgd bij de Oblaten van 
Franciscus van Sales. 
Aan de spiritualiteit van Franciscus van Sales ontleent hij zijn 
levensmotto: “Bloei op de plaats waar je geplant bent”. Dit motto 
is zijn inspiratie gedurende de 36 jaar in Zuid-Afrika.

Het is voorjaar 1963 wanneer hij in de Amsterdamse haven aan boord 
gaat van de Streefkerk die hem naar zijn missieland zal brengen.
De eerste statie is Rietpoort waar hij met Pater van de Berg 
verantwoordelijk is voor jongeren die aan het ouderlijk gezag zijn 
onttrokken. Hij woont er in een hok zonder enige voorziening.

Na anderhalf jaar volgt de verhuizing naar Keimoes, 700 km 
noordelijker, in het gebied van de Kalahariwoestijn. De kleurlingen 
werken er seizoensgebonden in de wijngaarden van de blanke boeren. 
Tien kilometer verderop ligt Friersdale, het uiteindelijke werkterrein 
voor de pater.
Zijn positie is moeilijk. Gewantrouwd door de boeren; de kleurlingen 
vragen zich af of hij wel één van hen is, echt bij hen betrokken.  
De apartheid maakt alles loodzwaar.

“Bloei waar je geplant bent”. De ervaring leert de pater dat je eerst 
ontworteld raakt en pas langzaam begint te wortelen, soms ben je 
wanhopig omdat je denkt nooit voet aan de grond te krijgen.
Eenmaal in Friersdale benoemd zijn de woonomstandigheden uiterst 
sober: twee hokken, zonder stromend water, zonder licht, een matras 
op de vloer.

Met hulp uit Keimoes wordt het kerkje vergroot; Nederlandse gevers 
maken de bouw van een kleine pastorie mogelijk. Het schooltje telt 
40 kinderen, Met Mandela deelt pater Wijnand de stelling: “Onderwijs 
is de toekomst van het land.” De leerlingen van de school wonen 
verspreid over een groot gebied. Met zijn vrachtwagentje haalt de 
pater ’s morgens de kinderen, om ze later weer thuis te brengen. 
Met veel hulp uit Nederland is de school uitgegroeid tot een met 
600 leerlingen. Ook High School onderwijs wordt er gegeven

Dan is er het kindertehuis om kinderen uit de uithoeken van de 
Kalahariwoestijn ook de kans op onderwijs te geven. Wanneer de 
pater om gezondheidsredenen terugkeert naar Nederland weet hij 
het onderwijs in de goede handen van de schooldirecteur Fanti. 

Vanuit Nederland organiseert Wijnand de bouw van nieuwe 
klaslokalen, de verbetering van de waterzuiveringsinstallatie, de 
actie voor zonnepanelen, het onderhoud en eventueel vervanging 
van de autobussen die de leerlingen vervoeren, de uitbreiding en 
inrichting van het kindertehuis.

“Bloei waar je geplant bent”. De bloei heeft rijke vruchten 
voortgebracht.

pastoor Vriend

Update coronaprotocol

De Neder landse bis schop pen zijn met een update gekomen 
van het protocol ‘Ker ke lijk leven op an der halve meter’. Nu er 
weer meer kan en mag in de maat schap pij als het gaat om 
corona, zien de bis schop pen ook moge lijk he den om de maat-
regelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.

Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwe zigen bij 
reli gi euze bij een komsten bepaald door de grootte van het kerk
ge bouw. Dat wil zeggen dat moet wor den uit ge re kend hoeveel 
personen maximaal op an der halve meter van elkaar in een kerk 
kunnen samen ko men (= de an der halve meter capaci teit). Dit 
geldt ook voor hu we lij ken en uit vaar ten. 
Gelo vi gen hoeven in de kerk geen mondkapje meer te dragen.

Ook op het gebied van koorzang is er iets meer ruimte gekomen. 
In plaats van vier mogen er maximaal twaalf koorzan gers zingen 
mits strikte voor waar den in acht wor den genomen. Volkszang 
blijft voorlopig nog niet toe ge staan en ook de bestaande 
hygiënemaat regelen blijven gehandhaafd. 

De bis schop pen zijn blij en dank baar dat er weer meer moge lijk 
is als het gaat om samen vieren. Ze spreken hun waar de ring uit 
voor de inzet van alle betrok ke nen in de pa ro chies die het steeds 
moge lijk hebben gemaakt en nog maken om de vie rin gen 
ondanks corona door te laten gaan. 
Ze blijven alert en voorzich tig en vragen de gelo vi gen mee te 
werken aan een gelei de lijke ver soe pe ling. Hoewel de situatie 
verbetert, is de pandemie nog niet ten einde en zorg vul dig met 
elkaar omgaan ook in tij den van ver soe pe ling, blijft be lang rijk. 

In de loop van au gus tus ver wach ten de bis schop pen met een 
nieuw bericht over de corona maat re ge len te komen.

De IPCI HBL bedankt u

De afgelopen tijd was een zware tijd voor veel mensen. De Caritas 
van onze parochies heeft gelukkig een aantal mensen kunnen 
helpen, al hadden we erop gerekend dat er een groter beroep zou 
worden gedaan op ons. Maar zoals de landelijke cijfers aangeven: 
1/3 van de mensen die recht hebben op bijstand, maakt er geen 
gebruik van. Mensen weten niet dat er zo’n regeling bestaat, of ze 
menen dat ze het zelf moeten rooien. 

En dan is het goed om te weten dat er instanties zijn, bij de overheid 
en ook bij de kerk, die mee kunnen denken en eventueel wat finan
ciële verlichting kunnen brengen. Dus maak het bekend waar het 
nodig is, wijs iemand in nood op deze mogelijkheden.

Waar geld wordt uit gegeven, moet ook aanvulling komen. 
Er zijn een aantal mensen die kleine en soms grote bedragen ter 
beschikking stellen aan de IPCI. We zijn daar dankbaar voor. 
Wij willen iedereen die heeft bijgedragen aan onze Caritas bedanken. 
Mocht u iets willen bijdragen aan de zorg van de parochie voor de 
mensen in nood in onze omgeving, dan kunt u uw gift doneren op 
onderstaande bankrekening. 

Bankrekening: 
NL40 RABO 0308 4234 45 t.n.v. IPCI Blaricum Huizen Laren
Contact: ipcibhl@gmail.com
of via de voorzitter: 
Cuno Lavaleije  |  mail: cuno66@gmail.com  |  tel: 0358886946
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Kinderkerk
Kinderviering
Zondag 29 augustus, s’ middags om 15.00 uur (dus niet 
om 12.00 uur) is er een kinderviering in de kerk, met 
aansluitend een speurtocht. Dit zal in totaal ongeveer 
een uur duren.

Gezinsviering
Op zondag 19 september, is er om 12 uur weer een 
gezinsviering. 
Deze gezellige vieringen duren ongeveer drie kwartier. 

Eerste heilige communie
Op zondag 3 oktober, 12.00 uur, zullen de kinderen 
die zich hebben voorgesteld in de viering van 20 juni, 
hun eerste heilige communie doen.

Bereikbaarheid pastores
Wanneer u op de pastorie geen gehoor krijgt, belt u 
dan later nog eens, of anders, in dringende gevallen: 
0651714262 (Diaken Veldhuis)

Familieberichten
Gedoopt en gevormd
20 juni Lynn von Meijenfeldt
13 juni  Merel PetersMulder
Gedoopt
13 juni  Titus Peters
13 juni Pepijn Peters
Overleden
  6 juni Han van Halder
  6 juni Hans van Eembergen
  7 juni Adriënne HofsteeHamers
13 juni Laurentius de Wit
13 juni Joke BonnierWeber
23 juni Ad Koppel
24 juni Rudolf Brenninkmeijer
25 juni Henk Eggenkamp

Hospice Huizen 
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    0357200710
info@hospicehuizen.nl    www.hospicehuizen.nl

Vieringen Engelstalige liturgie
Zondag 08 augustus 14.00 uur
Zondag 12 september 14.00 uur

Collecten
67 feb.  € 310,
1314 feb.  € 635,
2021 feb.  € 675,
2728 feb.  € 500,
Collecten per bank € 160, (mrt.)
67 mrt.  € 560,
1314 mrt.  € 670,
2021 mrt.  € 580,
2728 mrt.  € 765,
Collecten per bank € 70, (apr.)
34 apr.  € 895,
1011 apr.  € 615,
40dagenactie € 1360, (Binckhorst St. Jan)
1718 apr.  € 490,
2425 apr.  € 500, Seminarie Vogelenzang
Collecten per bank € 100, (mei)
12 mei  € 940,
89 mei  € 665,
1516 mei  € 785,
2223 mei  € 980,
2930 mei  € 560,
Collecten per bank € 20, (juni)
56 juni  € 720,
1213 juni  € 585,
1920 juni  € 505,
2627 juni  € 1040,

Vieringen van zaterdag 17 juli t/m zondag 3 oktober
Zaterdag 17 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 18 juli 16e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis 

Zaterdag 24 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 25 juli 17e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis 

Zaterdag 31 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 01 aug. 18e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis 

Zaterdag 07 aug.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 08 aug. 19e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis
   14.00 uur Engelstalig viering

Zaterdag 14 aug.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 15 aug. Maria 10.00 uur Hoogmis 
  Tenhemelopneming  met de Broederschap 

Zaterdag 21 aug.  GEEN VIERING
Zondag 22 aug. 21e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis 

Zaterdag 28 aug. Lit. 22e zond dh. Jaar 17.00 uur Eucharistie
Zondag 29 aug. Marteldood  10.00 uur Hoogmis 
  Johannes de Doper  met de Broederschap 

Zaterdag 04 sept.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 05 sept. 23e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis 

Zaterdag 11 sept.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 12 sept. 24e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis 
    met de Broederschap 
   14.00 uur Engelstalige viering

Zaterdag 18 sept.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 19 sept. 25e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis 
   12.00 uur Gezinsviering

Zaterdag 25 sept.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 26 sept. 26e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis 

Zaterdag 02 okt.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 03 okt. 27e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis
   12.00 uur Eerste heilige communie


