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We verlangen allemaal naar vrede:

was die oorlog nu maar voorbij,

was ons conflict met die en die

nu maar eens opgelost en bijgelegd…

Je zou het zo graag willen,

maar de weg naar vrede is soms lang

en als iemand zich heeft verhardt,

wordt het moeilijk

om het eigen gelijk weer los te laten.

Je kunt een hand reiken, maar niet 

iedere hand wordt aangenomen.

Een misverstand, gekwetstheid 

en wederzijds onbegrip

kunnen gemakkelijk ontstaan

maar zijn niet zo gemakkelijk opgelost.

Als het over oorlog en vrede gaat

- in het groot en in het klein -

voelen we duidelijk onze eigen onmacht.

Laat daarom op deze Sint Jan

voor de afschuwelijke oorlogssituatie

in Oekraïne en andere landen

en voor de relaties tussen mensen onderling

onze bede zijn: Heer, geef vrede!

Johannes de Doper was een voorloper

op de weg naar de vrede.

 

De oude Zacharias, de vader van sint Jan,

bezong de geboorte van zijn zoon in een 

lofzang:

Johannes de Doper zou de weg banen voor 

de Heer

die de voeten van allen die in het duister 

zitten zou richten op wegen van vrede.

Het sint Jansfeest is dus een goede gelegenheid

om te bidden voor deze verscheurde wereld:

Goede God, laat ons en ieder mens

bezield zijn door vredelievende intenties

vergevingsgezind zijn,

verzoenend en mild als Jezus.

Laten we bidden, met en door Sint Jan:

Leid ons, Heer,

op de weg van de vrede!

 

+Johannes Hendriks

Bisschop van 

Haarlem-Amsterdam



Sint Jansfeest 2022
Beste parochianen,

Twee jaar pandemie heeft overal zijn sporen nagelaten. Daarom tijd om met nieuw elan naar buiten te treden. De oorlog in de Oekraïne 
en de daaruit voortvloeiende onzekerheid moet ons sterken om te getuigen van ons geloof en te bidden voor vrede.

Onze Sint Jansprocessie biedt daarvoor een uitstekende gelegenheid 
om met elkaar deze boodschap uit te dragen en daarom nodigen wij 
u uit om in het weekend van 25 en 26 juni met ons de geboortedag 
te vieren van onze patroon, de voorloper van Jezus, Johannes de 
Doper. Gelukkig mogen en kunnen wij  weer uittrekken
De diverse (bogen)comités zijn inmiddels gestart met de voor-
bereidingen. Alles wordt in het werk gesteld om er weer een feest 
van te maken.

Thema 2022:
Dit jaar heeft de pastoor gekozen voor het thema “Op de weg van de 
Vrede”, de laatste woorden uit de lofzang van Zacharias. 

Onkosten:
Onze 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. 

St Janskraam:
Op de zaterdag  (15.00 uur - 20.30 uur) vóór St. Jan en op de dag zelf 
(9.45 uur -16.00 uur) is de marktkraam voor de kerk. Ook dit jaar een 
ruime keus van o.a.; liturgische kaarsen, rozenkransen, wenskaarten, 
literatuur, geelwitte wimpels , geelwitte paraplu en de witte en rode 
St Janswijn. Prijs per fles € 9.50 of 3 voor slechts € 25,-. Door uw 
aankopen ondersteunt u ook de broederschap. Betalen met PIN-pas 
is mogelijk.

Collecte kerkhof:
De collecte is dit jaar voor het project van Pater van Wegen in Friers-
dale Zuid-Afrika. De pater blijft zich onverminderd inzetten voor dit 
project en verdient onze blijvende steun.

Voorbidders:
Wij zijn op zoek naar mensen die tijdens de processie samen met 
de processiegangers willen  bidden en  zingen. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij broedermeester Jet van Berchum 0683528290 of 
jets.van.berchum@live.nl.

Processiedeelnemers:
Het processieboekje is na afloop van het Openingslof op zaterdag en 
op zondag gratis te verkrijgen in de Sint Janskraam en achterin de 
basiliek. Een kleine vrijwillige bijdrage is zeer welkom. Deze kunt u 
in een van de grote groene bussen stoppen. Deze staan bij de uitgang 
binnen in de Basiliek.

Verkoop planten:
Op maandag 27 juni worden vanaf 7.30 uur op de Brink vóór de 
Basiliek de planten verkocht, die gebruikt zijn voor de diversen ver-
sieringen t.b.v. de processie.

Onderhoud kerkhof en graven:
De vrijwilligersgroep die er voor zorgt dat het kerkhof er verzorgd 
uitziet voor de processie, is ook dit jaar op zoek naar jonge gepensi-
oneerde 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 25 juni te doen en zoveel mogelijk 
verpakkingsmateriaal mee terug naar huis te nemen.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd over ons Larens Sint 
Jansfeest en wij wensen u mede namens alle vrijwilligers veel  devotie 
toe bij de vieringen rond onze patroon. We hopen u te ontmoeten 
op 25 en 26 juni. Meer info kunt u vinden op onze website  
www.sintjansprocessie.nl

Cees van der Weerd, secretaris, info@sintjansprocessie.nl 

De kinderkerk
  
Op 12 juni is de laatste 
gezinsviering van dit 
schooljaar. Het thema 
is nog niet bekend 
maar het belooft een 
mooie en gezellige 
 viering te worden, met 
hopelijk weer soep na 
afloop.
Het kinderkoor zal 
 zingen en tegenwoor-
dig zingen de kinderen 
niet alleen. Ze mogen 
ook op instrumentjes 
spelen.
Yvonne heeft voor ons 
koor verschillende lied-
jes met begeleiding 
door instrumentjes 
gemaakt, de kinderen 
zijn erg enthousiast.

Als u een kind heeft tussen de vier en twaalf jaar, wat graag zingt, 
is hij of zij van harte welkom op woensdagmiddag 1 of 8 juni om 
17.00 uur, om een keer te komen kijken. De repetitie duurt tot 18.00 
en is in de Goede Herderzaal van de kerk. ( de kleine deur tussen de 
kerk en de pastorie)

Op zaterdag 26 juni zal om 16.30 uur de Sint Jan speurtocht zijn. 
We gaan dan vanaf het kerkplein met de kinderen op zoek naar Sint 
Jan. Dit wordt speciaal, omdat om 17.00 uur de klokken het Sint 
Jansfeest gaan inluiden.

Om kwart over vijf sluiten wij af met wat lekkers.
De volgende dag mogen de kinderen natuurlijk mee als bruids-
meisje of jonker in de processie.
Hierover staat elders in deze klepel alle informatie.
 
Namens de Kinderkerk,
Mieneke Bakker 

Programma Sint Jan 2022

Zaterdag 25 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. Tijdens het lof 
worden de beide St. Jans liederen gezongen. De Cantorij staat 
o.l.v. Jim Berben. De Basiliek blijft open tot 20.30 uur.
20:00 uur: Rijtuigen rijden de processieroute.

Zondag 26 juni

7:00 uur: Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof. Celebrant 
is kapelaan Mikel Palic.
9:00 uur: Plechtige, Latijnse hoogmis in de Basiliek.
Hoofdcelebrant is pastoor Fennis.
Het koor Sint Jan Goede Herder staat o.l.v. Bas Groenewoud. 
Deze viering zal te volgen zijn via de livestream.
11:00  uur: Sint Jansprocessie. De processie vertrekt vanuit de 
Basiliek naar het Sint Janskerkhof.
12:15 uur: Eucharistieviering op het kerkhof. Hoofdcelebrant is 
Mgr. Hendriks, onze bisschop van het bisdom Haarlem-Amster-
dam.
De installatie van pastoor van der Peet zal tijdens deze viering 
plaats vinden.
13:15 uur: Vertrek van de sacramentsprocessie vanaf het kerkhof, 
terug naar de Basiliek.
14:30 uur: Afsluiting van de processie met sluitingslof. Deze 
viering zal ook te volgen zijn via de livestream.
 De feestelijkheden worden beëindigd door Drum- & Showband 
MCC met een aubade op het kerkplein.
16:15 uur: Sluiting van de Basiliek.

Zondag 28 augustus

Herdenking marteldood Johannes de Doper.
10:00 uur: Eucharistieviering in de Sint Jansbaseliek.



Bruidjes, jonkers of kwastendrager 
 
Feestelijk kinderprogramma Sint Jansprocessie 2022. Wat fijn dat 
de processie weer door mag gaan! Ben jij ook bruidje, jonker of 
kwastendrager in de St. Jansprocessie? 

Alle meisjes maar ook stoere jongens vanaf 4 jaar zijn van harte 
uitgenodigd om als bruidje, jonker of kwastendrager mee te lopen. 

Aanmelden, een jurkje lenen of vragen? Stuur een email naar 
 bruidjes@sintjansprocessie.nl of neem contact op met Nilleke 
Hembrecht-van den Brink, tel: 06-41695249. 

Wij verwachten de bruidjes, jonkers en kwastendragers op Sint Jan, 
zondag 26 juni om 10.30 uur op het kerkplein. De bruidjes ontvangen 
op het kerkplein gratis een boeketje bloemen.

Familieberichten
Gedoopt
24 apr. Bibi Peters
  1 mei Ilse Degenkamp

Gevormd
  1 mei Ilse Degenkamp

Gehuwd
1 mei Dirk Vergeer en Ilse Degenkamp

Overleden
21 mrt. Bart van Walstijn
26 mrt. Margaret van Middelkoop-Tan
27 mrt. Johan van den Brink
29 mrt. Joséphine Lieberom-Jans
30 mrt. Ben Smet
31 mrt. Jan Arends
  2 apr. Hans de Graaf
  9 apr. Anna Resing-van Rosmalen
12 apr. Wim Bulters
16 apr. Anna van Thienen-van Kooten
18 apr. Gijs Majoor
26 apr. Rob Bouwman
16 mei Timo de Boer

Dinerclub
Op zondag 12 juni is er 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

Gezocht: Vrijwilligers livestream 
In onze kerk is recent de apparatuur aangesloten om vieringen 
via internet te kunnen uitzenden. Dat is met name van belang voor 
onze parochianen en andere belangstellenden voor wie het niet 
(meer) mogelijk is om naar de kerk te komen.

Om het mogelijk te maken dat die vieringen ook daadwerkelijk 
worden uitgezonden zoeken wij vrijwilligers. Als vrijwilliger help je 
mee bij het verzorgen van de livestreams van de vieringen in de Sint 
Jansbasiliek door het bedienen van een tweetal camera’s. Het gaat 
daarbij in beginsel om de wekelijkse vieringen op zaterdag om  
17.00 uur en op zondag om 10.00 uur. Daarnaast zijn er bij bij zondere 
gelegenheden ook vieringen op andere dagen of tijdstippen mogelijk. 

Ervaring is niet vereist, willen leren wel. Je wordt begeleid en krijgt 
om te beginnen ook een goede instructie. Hoe meer vrijwilligers 
zich aanmelden hoe makkelijker het zal worden om een schema te 
maken met alle vrijwilligers met indelingen op basis van beschik-
baarheid. 

Is dit iets voor jou? Wil je meer informatie? Neem dan contact op 
met het parochiesecretariaat via info@sintjanlaren.nl of 035-5382071.

Save the dates
In de vorige Klepel informeerden wij u al over het komende 
afscheid van pastoor Vriend en de installatie van zijn opvolger, 
pastoor Van der Peet. 

Ook diaken Veldhuis zal gelijktijdig met pastoor Vriend zijn 
werkzaamheden voor onze parochie beëindigen. In overleg 
met diaken Veldhuis is besloten om tijdens en na afloop van 
de Hoogmis op 1e Pinksterdag, 5 juni, bij zijn afscheid van 
onze parochie stil te staan.

Op zondag 26 juni tijdens de viering op het Sint Janskerkhof 
zal onze bisschop Mgr. Hendriks de nieuwe pastoor installeren. 

Zondag 3 juli staat de feestelijke hoogmis om 10.00 uur geheel 
in het teken van het afscheid van pastoor Vriend, die dat uur 
de celebrant zal zijn. De nieuwe pastoor zal de predicatie hou-
den. Na afloop van die hoogmis is er gelegenheid om op infor-
mele wijze tijdens een receptie in de Goede Herderzaal en de 
pastorietuin pastoor Vriend te groeten en kennis te maken met 
de nieuwe pastoor. 

Op zondagmiddag 10 juli zal er een gezellige bijeenkomst zijn 
in het Brinkhuis voor de vrijwilligers, die de afgelopen jaren 
vanwege de pandemie niet bij elkaar zijn geweest. Zij zullen 
daarvoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Zowel de 
emeritus als de nieuwe pastoor zullen aanwezig zijn.

Meer uitgebreide informatie over al deze bijzondere data en 
ook over de wijze waarop u kunt bijdragen aan het afscheids-
cadeau voor onze pastoor, treft u aan in een specials nieuwsbrief 
die aan alle parochianen zal worden toegezonden.



Colofon

De volgende klepel verschijnt  

op woensdag 13 juli

Kopij graag aanleveren vóór 

maandag 27 juni bij het 
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Brink 33, 1251 KT Laren of per  
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Vieringen zaterdag 4 juni t/m zondag 17 juli

Zaterdag 04 juni  17.00 uur Eucharistie
Zondag 05 juni Hoogfeest van Pinksteren 10.00 uur  Hoogmis met meerstemmig 

gezongen Latijn

Dinsdag 07 juni  21.30 uur  Vesper met de Broederschap van 
Sint Jan

Zaterdag 11 juni  17.00 uur Eucharistie
Zondag 12 juni Heilige Drie-eenheid 10.00 uur Hoogmis, m.m.v. de Cantorij
   12.00 uur Gezinsviering
   14.00 uur Engelstalige viering

Zaterdag 18 juni  17.00 uur Eucharistie
Zondag 19 juni Sacramentsdag 10.00 uur Hoogmis, m.m.v. de Cantorij

Patroonfeest van Sint Jan
Zaterdag 25 juni  19.00 uur Openingslof  m.m.v. de Cantorij
Zondag 26 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
   12.15 uur  Hoogmis op het kerkhof, m.m.v. 

beide koren
   13.15 uur  Processie met aansluitend 

sluitingslof 

Zaterdag 02 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 03 juli  14e zondag d.h. jaar 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de beide koren en 

de Broederschap van Sint Jan

Dinsdag 05 juli  21.30 uur  Vesper met de Broederschap van 
Sint Jan

Zaterdag 09 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 10 juli 15e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang
   14.00 uur Engelstalige viering

Zaterdag 16 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 17 juli 16e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang

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). 
Vanaf 2 juli: in dringende gevallen: 06-12830757 
(Pastoor Van der Peet)

Vieringen Engelstalige liturgie
Zondag 12 juni 14.00 uur
Zondag 10 juli  14.00 uur

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

Collecten
12-13 mrt. € 650,--
Via QR code € 37,--

19-20 mrt. € 965,--
Via QR code € 15,--

26-27 mrt. € 710,--
Via QR code € 11,--

Collecten per bank  € 50,-- (mrt.)

2-3 apr. € 905,--
Via QR code € 136,50

9-10 apr. € 925,--
Via QR code € 47,50

16-17 apr. € 2185,-- (40-dagen-actie)
16-17 apr. € 1350,-- 
 (40-dagen-actie Binckhorst)
Via QR code € 100,50

20 apr. € 335,-- (Oekraïne Giro 555)
23-24 apr. € 580,--
Via QR code € 17,--

30-1 mei € 570,--
Via QR code € 13,--

Collecten per bank  € 50,-- (apr.)

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


