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Marteldood van Sint Jan de Doper 

Gedenken
De Katholieke en de Orthodoxe Kerken gedenken jaarlijks 
op 29 augustus het martelaarschap van de heilige Johannes 
de Doper, die door onthoofding om het leven kwam. 
Deze gedachtenis gaat terug op de wijdingsdag van de kerk 
die gebouwd werd boven Johannes’ vermoedelijke graf in 
Sebaste (Samaria).

Voorloper
Johannes was de enige zoon van priester Zacharias en diens 
vrouw Elisabeth. Zij was onvruchtbaar, maar de aartsengel 
Gabriël kondigde Johannes’ geboorte aan.
Johannes de Doper is de voorloper van Jezus Christus. In de 
Evangeliën staat dat hij optrad als profeet in de woestijn van 
Juda. Daar predikte hij de komst van de Dag van de Heer. 
Daarom riep hij op tot bekering en boete, om deugdzaam 
te leven en eerbied te tonen aan God. Als teken daarvan 
konden mensen door hem gedoopt worden, wat hem zijn 
bijnaam opleverde. Johannes verkreeg veel volgelingen en 
werd het bekendst om zijn doping van Jezus bij de Jordaan. 
Volgens het Evangelie van Mattheüs weigerde Johannes 
aanvankelijk Jezus te dopen met de woorden: “Ik zou door 

u gedoopt moeten worden.”

Herodes Antipas
Ondertussen heerste Herodes Antipas, zoon van 
Herodes de Grote, over de streken Galilea en Perea 
als een viervorst van het Romeinse Rijk. Hij liet 
zich scheiden van zijn eerste vrouw om te kunnen 
trouwen met Herodias, de vrouw van zijn broer.
Johannes berispte Antipas vaak in zijn prediken, 
omdat het tegen Gods wet was om met de vrouw 
van zijn broer een relatie te hebben. Antipas 
werd bang, gezien het feit dat Johannes veel 
volgelingen had en dus een opstand zou kunnen 
oproepen.
De koning, een marionet dus van de Romeinse 
bezetter, besloot Johannes in de cel te gooien. Hij 

had hem eigenlijk willen doden, maar hij durfde dat niet, 
bang dat het volk dan in opstand zou komen. Bovendien 
luisterde hij graag naar de leer van de Doper. 

Onthoofding
Toen Salomé, de dochter van Herodias, op een dag de koning 
door haar verleidelijke dans had vermaakt, vroeg Herodes 
Antipas hoe hij haar zou kunnen belonen. 

Zij vroeg haar moeder wat ze moest doen. Herodias beval 
haar om te vragen om Johannes’ hoofd op een schotel, uit 
wraak voor zijn prediken tegen haar relatie met Antipas. 
“Ik wil dat u mij hier op een schotel het hoofd van Johannes 
de Doper geeft,”
De koning werd bedroefd, maar vanwege zijn eed en omwille 
van zijn gasten gaf hij het bevel om het haar te geven. En 
hij liet Johannes in de gevangenis onthoofden. Zijn hoofd 
werd op een schotel gebracht en aan het meisje gegeven, 
en zij bracht het naar haar moeder. 
Zijn leerlingen kwamen het lijk halen en ze begroeven 
het, en ze gingen Jezus op de hoogte stellen. Toen Jezus 
dat hoorde, week Hij met een boot uit naar een eenzame 
plaats om alleen te zijn. 

Verering
In oost en west wordt Johannes als een grote heilige vereerd.
In de Katholieke Kerk wordt zijn geboorte op 24 juni als 
hoogfeest gevierd.
Zijn marteldood wordt jaarlijks op 29 augustus herdacht, 
zowel in de Katholieke als de Orthodoxe Kerk.

Diaken H. Veldhuis

Afscheid Jongerenwerker 
Maurice
De afgelopen 7 jaren heb ik met veel plezier en inspiratie 
in de parochies van Laren, Blaricum en Huizen (en ook de 
regio Hilversum) voor het gezins- en jongerenpastoraat 
gewerkt. Maar na de zomervakantie is het voor mij tijd 
voor een nieuwe stap. Meerdere keren is er gevraagd of ik 
als aalmoezenier het legerbisdom wil komen ondersteunen 
en om verschillende redenen ben ik op die uitnodiging 
ingegaan. Vanaf 1 september mag ik als krijgsmacht 
aalmoezenier (legerpastor) bij het Korps Mariniers in 
Rotterdam beginnen. Daar mag ik de militairen pastoraal 
bijstaan en gaan waar zij gaan, qua patet orbis – zou wijdt 
de wereld strekt. 
Met veel dankbaarheid, voldoening en plezier kijk ik terug 
op de mooie tijd in Laren en omstreken. De vele kinderkerk-
activiteiten waren een feest om te organiseren net als de 
prettige samenwerking met de basisschool Binckhorst 
Sint – Jan, het regionale vormselproject, het opzetten 
van de navormsel/ jongerengroepen en de vele contacten 
met de jongeren, de jongerenreizen naar Taizé, Rome 
en de WereldJongerenDagen in Krakau. Kortom, veel om 
met dankbaarheid en voldoening op terug te kijken. Als 
jongerenwerker voor de parochies zal ik per september 
stoppen, maar helemaal weg zal ik niet zijn, want voor de 
maandelijkse gezinsvieringen kom ik graag met mijn gezin 
weer naar Laren gereden. 
Dank aan jullie/ u allen voor de prettige samenwerking en 
veel zegen gewenst!

Maurice Lagemaat
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De Ceremoniarius staat klaar met het 
Herdersschepje

Pastoor van der Peet bid de Geloofs
belijdenis 

Mgr. Hendriks overhandigt het 
Schepje, het symbool van de Herder

De nieuwe pastoor als Herder  
in de processie

Het omhangen van de Mozetta,  
als Rector van de Basiliek

Een nieuw begin
Zondag 26 juni, vroeg in de morgen, reed ik Laren binnen. Méér en 
fraaier dan ik had kunnen vermoeden was het dorp versierd, feeste-
lijk, betekenisvol en stijlvol. De Broederschap van Sint Jan, de bouwers, 
de comité’s hebben wonderen verricht.
De hoogmis van 9.00 uur, gecelebreerd door pastoor Eric Fennis, tot 
dan toe voor mij een Amsterdamse collega, is halverwege. Zo geruis-
loos mogelijk betreed ik de goed bezette Basiliek die in feesttooi is 
gehuld. Het koor zingt prachtig.
Koffie met de bisschop, met pastoor Vriend, met de burgemeester 
en zijn partner, de gastpriesters en de diaken. Dan trekt 11.00 uur 
de processie uit. Voor mij een nieuwe ervaring. Hier trekt niet alleen 
een groep katholieken door het dorp, hier leeft een hele dorpsge-
meenschap mee, meelopend of aandachtig aanschouwend aan de 
kant van de processieroute, sommigen staande of gezeten naast hun 
persoonlijk altaartje. Meermalen ontroert het me. Niet minder ont-
roeren me de kinderen, gekleed als voor een bruiloft, die dapper 
meelopen en door de moeders uitstekend zijn voorbereid.
De processie is méér dan het prachtige uiterlijke gebeuren. Onop-
houdelijk klinken gebeden, liederen, Schriftwoorden, de stem van 
de Heer, vertolkt door meerdere voorbidders en de velen die ant-
woorden. Een ware weg van gebed.
In het hart van de processie staat de eucharistieviering op het Sint 
Janskerkhof, een historische plaats. In deze opnieuw mooi gezongen 
heilige Mis heeft Mgr. Hendriks mij geïnstalleerd tot pastoor van de 
parochie - binnen het samenwerkingsverband met Blaricum en 
Huizen - en tot rector van de basiliek. Heel dankbaar ben ik hem 
voor zijn in mij gestelde vertrouwen en voor zijn sterkende woorden 
en gebeden.

Weer begeven we ons op weg, nu met de Heer in het allerheiligst 
Sacrament in ons midden. Zo trekt Gods volk sinds de dagen van 
Mozes door de woestijn van de tijd, op weg naar het goede, veelbe-
lovende land dat God voor zijn mensen wil.

Dan komt het einddoel in zicht, de Sint Jansbasiliek, het klokge-
beier komt dichterbij, de hoge kerk doemt op en stroomt vol tot de 
laatste plaats. Pastoor Vriend wacht ons op en begroet ons. De bis-
schop zingt de oeroude gebeden en zegent ons in naam van Hem 
die in de schaduw van Brood bij ons is. Weer een moment van ont-
roering: het zeer lange Sint Janslied dat tot mijn verbazing en 
 bewondering door velen geheel uit het hoofd wordt gezongen.

De grote feesttijd van Sint Jan werd de volgende twee zondagen 
voorgezet: het afscheid, op zondag 3 juli, van pastoor Vriend, die 
overvloedig de vruchten mocht zien van zijn trouwe arbeid voor de 
kerkgemeenschap en voor heel Laren, meer dan veertig jaren. Ten-
slotte mijn ‘eerste Mis’, op zondag 10 juli. Vieringen die opnieuw 
prachtig werden ondersteund door de koren.

Na zeventien jaar werken voor de parochie in Amsterdam-Noord, 
waar de parochianen mij een hartverwarmend afscheid bereidden, 
hebben de parochianen van Laren mij bijzonder vriendelijk en 
 bemoedigend ontvangen.

Graag blijf ik - met Gods wil - vele jaren met u optrekken. 
Hartelijk dank!

pastoor Nico van der Peet



Sint Jansprocessie 

Fotoreportages
Ter gelegenheid van de installatie van pastoor van der Peet tijdens 
het Hoogfeest van Sint Jan én van het afscheid van pastoor Vriend 
zijn fotoreportages gemaakt. De broederschap en het parochie-
bestuur hebben Joost Enkelaar opdracht gegeven beide festivitei-
ten op foto vast te leggen. De foto’s kunt u zien en (na)bestellen 
via links op onze website: www.sintjanlaren.nl 
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Zaterdag 23 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 24 juli 17e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang

Zaterdag 30 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 31 juli 18e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang.

Dinsdag 02 aug.  21.30 uur  Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 06 aug.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 07 aug. 19e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang 

Zaterdag 13 aug.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 14 aug. Maria Tenhemelopneming 10.00 uur  Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
   14.00 uur Engelstalige viering

Zaterdag 20 aug.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 21 aug. 21e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis, m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 27 aug.  17.00 uur Eucharistie 
Zondag 28 aug. Marteldood Johannes de Doper 10.00 uur Hoogmis, Gregoriaans gezongen.
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 03 sept.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 04 sept. 23e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis, m.m.v. de Cantorij
   12.00 uur Gezinsviering

Dinsdag 06 sept.  21.30 uur  Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 10 sept.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 11 sept. 24e zondag d.h. jaar 10.00 uur  Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
   14.00 uur Engelstalige viering

Zaterdag 17 sept.  Geen viering
Zondag 18 sept. 25e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis, m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 24 sept.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 25 sept. 26e zondag d.h. jaar 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

Zaterdag 01 okt.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 02 okt. 27e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis, m.m.v. de Cantorij
   12.00 uur Gezinsviering

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

Zaterdag 08 okt.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 09 okt. 28e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan 
   14.00 uur Engelstalige viering

Bereikbaarheid pastoor
Wanneer u op de pastorie geen gehoor krijgt, belt u 
dan later nog eens, of anders, in dringende gevallen: 
06-12830757 (Pastoor Van der Peet)

Vieringen Engelstalige liturgie
Zondag 14 augustus 14.00 uur
Zondag 11 september 14.00 uur
Zondag 09 oktober 14.00 uur
Voor informatie: Rien Franken 06-53150539

Kinderkerk
Gezinsviering
Op zondag 4 september en 
zondag 2 oktober, is er om 12 
uur weer een gezinsviering. 
Deze gezellige vieringen duren  
ongeveer drie kwartier. 

Biechtgelegenheid
Met ingang van zaterdag 13 augustus, zal er iedere 
zaterdag, voorafgaande aan de viering van 17.00 uur, 
vanaf 16.00 uur, gelegenheid zijn om te biechten.

Op verhaal komen met 
 Franciscus van Assisi
Op zaterdag 13 augustus organiseert de Franciscaanse 
Beweging een bijeenkomst met verhalen over 
Franciscus van Assisi. We luisteren naar verhalen over 
Franciscus en mensen zoals hij. Verhalen over en van 
hem zijn de bron van waaruit we de franciscaanse 
spiritualiteit herleven en actueel maken. Verhalen 
kunnen bemoedigen en inspireren. Kom het ervaren 
tijdens deze verhalenmiddag! 
Praktische informatie: Datum: zaterdag 13 augustus. 
Tijd: 11.00-13.00 uur. Locatie: de jongerenruimte van 
de basiliek St. Jan, Brink 31, Laren Kosten: vrijwillige 
bijdrage voor de koffie of thee Aanmelden: via 
vincenthilhorst88@gmail.com    Vincent Hilhorst

Vormsel 2022
Op zaterdagavond 18 juni was de vormselviering voor 
onze parochie en regio in de Thomaskerk in Huizen. 
Bisschop Hendriks ging voor in de eucharistieviering 
waar 7 jongeren dit jaar het sacrament van het  
H. Vormsel mochten ontvangen. Vanwege de derde 
lockdown en Corona crisis was de voorbereiding 
en catechese kort en krachtig, met zowel online als 
gewone live bijeenkomsten. Met een mooie viering 
tot besluit.             Maurice Lagemaat

Familieberichten
Gedoopt
15 mei Jesse Eggenkamp
26 mei Bo den Blanken
19 juni Anne-Sophie ter Wee
Gevormd
18 juni Alexander Dekker
18 juni Amy Johannesma
Gehuwd
18 juni Matthijs Wirtz en Juliette Poppe
Overleden
16 mei Timo de Boer
26 mei Willibrord Frequin
18 juni Jos Verver
  1 juli Alphons Geerts

Vieringen werkdagen
Met ingang van dinsdag 16 augustus zullen de 
vieringen op werkdagen weer gaan plaatsvinden.  
De viering op maandag zal in het vervolg op dinsdag 
zijn. Dinsdag 09.00 uur. Woensdag 18.30 uur 
aanbidding, waarna om 19.00 uur de Eucharistie. 
Vrijdag 09.00 uur. 

Aan alles komt een eind
Dit was de allerlaatste Klepel die ik mede tot stand  
mocht brengen. Het ga u goed.
Hartelijke groet, diaken Henk Veldhuis

Vieringen zaterdag 23 juli t/m zondag 09 oktober


