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Wennen, Verdraagzaamheid, Allerheiligen, Allerzielen en verder

Op 16 november a.s., de dag die door Unesco is uitgeroepen 
tot Internationale dag van Verdraagzaamheid, zal in Laren 
het Monument voor Verdraagzaamheid worden onthuld door 
burgemeester Nanning Mol. Het kunstwerk is een ontwerp 
van de Larense kunstenaar Herold van den Berg en zal 
worden geplaatst in het plantsoen aan de Burgemeester van 
Nispen van Sevenaerstraat, hoek Molenweg. Ineke Hilhorst 
en Timo Smit zijn de initiatiefnemers van het monument.
Verdraagzaamheid. Zij is een kostbaar en schaars goed 
geworden. De lontjes zijn kort geworden, de standpunten 
verhard, de samenleving in groepen verdeeld die ieder in 
die eigen loopgraaf blijven.

Dat geldt ook voor de kerk. Er is verdeeldheid wereldwijd. 
Sommigen juichen de vernieuwingsagenda van paus 
Franciscus toe, anderen houden hun adem in of erger. 
De paus stelt plaatsen, mensen en volken die in de ogen 
van de machtigen marginaal zijn, in het centrum van de 
aandacht. Hij houdt vast aan de traditie van de kerk, maar 
waarschuwt tegen nostalgie en tegen een zich opsluiten 
in eigen bubbel. 
Verdraagzaamheid brengen we pas op als we naar de ander, 
de vreemde, de vreemdeling luisteren en proberen in zijn 
of haar schoenen te staan.
Ongeveer drie maanden geleden heeft de bisschop mij 
geïnstalleerd tot pastoor van onze parochie en tot rector 
van de basiliek. Elke dag weer verbaas ik mij en verheug ik 
mij over de majestueuze ruimte van ons kerkgebouw, de 
schoonheid ervan en de liefde waarmee talloze parochianen, 
onder wie veel vrijwillige medewerkers, zich inzetten voor 
de basiliek en voor onze parochiegemeenschap.
“Kunt u een beetje wennen in ons dorp na al die jaren in 
Amsterdam?” 
Mijn antwoord is steeds: ik had natuurlijk moeite om de 
grote stad los te laten, en vooral de vele mensen daar die 
mij zeer dierbaar zijn. Maar u hebt het mij gemakkelijk 
gemaakt om mij thuis te voelen in Laren. Vele parochianen 
hoop ik nog te leren kennen. Degenen onder u die ik al 
mocht spreken en ontmoeten hebben mij een zeer hartelijk 
welkom bereid. Ik voel me heel goed in Laren.

Nu gaan we richting Allerheiligen en Allerzielen, Advent en 
Kerstfeest. Hopelijk kunnen wij deze bijzondere tijd zonder 
beperkingen vieren. Wel zijn er nieuwe beperkingen: de 
oorlog in Europa, de energieschaarste, de inflatie en de 
toegenomen armoede. Daaraan zullen wij volop aandacht 
moeten schenken, opdat wij de komst van Christus in ons 
leven geloofwaardig kunnen vieren.
Jezus leert ons verdraagzaamheid. Hij heeft het Hem 
aangedane leed liever verdragen dan terug te vechten. Zo 
ging Hij de weg van de verzoening, die deze wereld menselijk 
en leefbaar kan maken. Laten wij Hem op die weg volgen.
“Verdraagt elkaar en vergeef elkaar, als de één tegen de 
ander een grief heeft…voeg hierbij de liefde, die de band 
van de volmaaktheid is”. 

pastoor Nico van der Peet

John Nava, Allerheiligen, Kathedraal Our Lady of the Angels,  
Los Angeles, detail

Personele wisselingen
In de afgelopen maanden zijn er bijna tegelijkertijd vier 
veranderingen aangekondigd in de pastorale bezetting in 

de parochies van ons samenwerkingsverband 
Blaricum-Huizen-Laren. In de eerste plaats betrof 
dat het afscheid van pastoor Vriend, die na 41 
jaar pastoraat in Laren op het feest van Sint Jan 
zijn functie als pastoor heeft neergelegd wegens 
emeritaat. Pastoor Nico van der Peet werd op 
dezelfde dag geïnstalleerd tot nieuwe pastoor 
van de parochie Sint Jan-Goede Herder. 
Het emeritaat van pastoor Vriend was ook voor 
diaken Veldhuis aanleiding om na vele jaren van 
trouwe inzet voor de parochiegemeenschap van 
Laren van zijn emeritaat te gaan genieten. Met 
name in de laatste paar jaren is de diaken tot 
grote steun voor de pastoor geweest.
Daarnaast maakte onze bisschop Mgr.Hendriks 
bekend, dat pastor Andrea Geria na ruim 

zeven jaar in de parochie van Blaricum en Huizen 
werkzaam te zijn geweest, is benoemd tot pastoor in het 
samenwerkingsverband Westfriesland Z.O. Hij is inmiddels 
opgevolgd door pastor Javier Acuna, die verhuist van Zwaag 
naar de pastorie in Blaricum om samen met pastor Mikel 
Palic de pastorale zorg in de parochies van Blaricum en 
Huizen voort te zetten. Pastor Acuna neemt ook de taken 
van Andrea Geria over in de parochie van de H. Drie-eenheid 
(Bussum en Naarden). 

Tenslotte heeft Maurice Lagemaat, die zich ruim zes jaar 
heeft ingezet voor het jongerenpastoraat in onze parochies 
en in Hilversum, aangegeven een nieuwe functie te gaan 
vervullen als geestelijk verzorger in de Krijgsmacht voor het 
Korps Mariniers in het bisdom Rotterdam. Begin september 
namen we in een gezinsviering in Laren afscheid van hem.  
In goed overleg met het parochieverband Hilversum is 
inmiddels gestart met het zoeken naar een opvolg(st) voor 
hem.  Al met al een aantal belangrijke veranderingen in 
korte tijd in het kleine pastorale team, dat de spil is van 
onze parochiegemeenschappen. Het parochiebestuur is 
in de eerste plaats pastoor Vriend, diaken Veldhuis, pastor 
Geria en Maurice Lagemaat erg dankbaar, voor al die jaren 
waarin zij zich met hart en ziel hebben ingezet voor ons 
als parochianen. Wij wensen hen dan ook veel inspiratie 
en voldoening in de nieuwe fase van hun leven. Extra 
verheugd en dankbaar zijn wij voor de komst van de nieuw 
benoemde pastores, die het voorgaan in de parochies en 
het ondersteunen van de parochianen en anderen willen 
voortzetten. Het is een grote zegen, dat er nog steeds 
pastores bereid en beschikbaar zijn om te vertrekken van 
een vertrouwde omgeving en parochie, om samen met ons 
door het leven en soms moeilijke tijden, in geloof, verder 
te gaan. Wij heten hen als bestuur en parochies meer 
dan van harte welkom en zien uit naar een periode van 
inspirerende en vruchtbare samenwerking. 

Het parochiebestuur



Bericht van onze emeritus
Hartelijk kom ik u bedanken voor 
het prachtige afscheid dat u mij hebt 
gegeven. Het begon op de dag van Sint 
Jan, tijdens het sluitingslof. Bij het 
binnenkomen van de processie zag 
ik mijn opvolger pastoor van der Peet 
met het herderschepje. De pastorale en 
bestuurlijke verantwoordelijkheid in 
meer dan goede handen. Het moment 
dat onze bisschop kenbaar maakte dat 
hij mij benoemd had tot ere-kanunnik 
volgde er een zo langdurig applaus dat 
het mij overviel en ontroerde.

Dan komt de dag van het officiële afscheid, de volgende zondag. Temidden van 
mijn medebroeders in het priesterschap mocht ik voorgaan in de Eucharistie, 
met een dankbaar hart. Dierbare liederen werden gezongen.
Aan het einde van de viering sprak vicevoorzitter Vlak hartelijke woorden van 
dank namens de parochiegemeenschap, waarna de burgemeester het woord 
nam, met als verrassing de toekenning van de erepenning van de gemeente 
Laren. Het mocht zo zijn.
Maar gelijk moge duidelijk zijn dat niets tot stand kan worden gebracht zonder 
de inbreng van krachtige bestuursleden, de niet aflatende inzet van zoveel 
vrijwilligers, de hulp van deskundige adviseurs en de genereuze bijdragen 
van welwillende parochianen.
Tijdens de receptie in de tuin mocht ik velen van u ontmoeten. Eens te 
meer bleek met hoevelen er verbondenheid is gegroeid door de jaren heen, 
temidden van lief en leed.
Even hartelijk waren de vele brieven en mooie kaarten die ik mocht ontvangen. 
Heel veel dank voor dit alles. 
Als afsluiting de laatste regels van het slotlied tijdens de Eucharistieviering, 
het lied dat mij zo dierbaar is:
“Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht, de oogst ruist in de wind 
als psalmen in de nacht”.

Emeritus-pastoor Vriend

Kinderkerk
Het schema voor de Kinderkerk is klaar 
en voor het komende jaar is er weer het 
nodige gepland.

Allereerst de gezinsvieringen. 
6 november,   
27 november,
24 december (om 18.00 uur)
5 februari 
12 maart  
16 april
14 mei
4 juni 
In deze gezinsvieringen, die beginnen om 12.00 uur, zingt ons kinderkoor.
De vieringen worden op een kindvriendelijke manier verwoord en uitgelegd 
en kinderen mogen meehelpen met voorlezen, kaarsen aansteken en de tafel 
klaarmaken.
Kinderen vanaf 4 tot 12 jaar, die graag zingen of muziekinstrumentjes 
bespelen, zijn altijd welkom op ons kinderkoor. Wij oefenen op de woensdag 
van 17.00 tot 18.00 uur in de Goede Herderzaal en op de zondag wanneer er 
een gezinsviering is gepland mogen we dat in de praktijk brengen.

Eerste communie.
Op maandag 7 november zal er een informatie-avond zijn voor ouders van 
Eerste Communicanten om 20.00 uur in de kerk.
De Eerste Heilige Communieviering zal in 2023 zijn op zondag 16 april.
De voorbereidingen voor de Eerste Communie zullen zijn op de 
woensdagmiddag vanaf 13.00 uur tot 14.30 uur. We starten op woensdag 
25 januari 2023 en vervolgen dan elke week, met uitzondering van de 
krokusvakantie.
De Eerste Communie 2023 is bedoeld voor kinderen in groep 4 van de 
basisschool.
Als u uw kind wilt aanmelden stuurt u dan een bericht op  
kinderkerk@sintjanlaren.nl. In de volgende Klepel komt ook een 
aanmeldingsformulier. Als uw kind ingeschreven is in de parochie-
administratie, dan krijgt u begin november een uitnodiging thuisgestuurd.

Sint Maarten.
Op vrijdagmiddag 11 november zullen wij in de kerk Sint Maarten vieren. 
Om 17.00 uur verzamelen wij in de kerk om het verhaal van Sint Maarten 
te horen en daarna maken wij een wandeling langs verschillende adressen 
in het dorp waar wij een verrassing zullen krijgen. Eindtijd is rond zes uur.
U bent met uw kinderen van harte uitgenodigd mee te vieren.

Peutervieringen.
Ook dit jaar hebben we een viertal peuter-/kleutervieringen gepland. Dat zijn 
laagdrempelige vieringen vóór in de kerk met het aansteken van kaarsjes, 
een bijbelverhaal, liedjes en gebedjes.
Deze vieringen zijn vooral bedoeld om kleine kinderen vertrouwd te maken 
met het kerkgebouw. 
Deze vieringen duren ongeveer 20 minuten en beginnen om 12.00 uur.
De data zijn:
20 november
22 januari
19 maart
7 juni. 

Nieuwe beheerder Sintjanskerkhof. 
Mijn naam is Marco Out. Ik ben 
54 jaar, geboren en getogen in 
Bussum. Nu woon ik samen 
met mijn vrouw in Almere. 
Ik ben op 1 augustus dit jaar 
begonnen als beheerder van 
het Sintjanskerkhof, waar ik 
Arie Jongerden ben opgevolgd, 
die nu mag genieten van zijn 
welverdiende pensioen.

Sinds 2000 was ik in dienst bij 
de BEL-combinatie, waarvan de 
laatste twee jaar als beheerder 
van de Algemene Begraafplaats 
Laren. In die functie heb ik al de nodige ervaring opgedaan met het beheer 
en onderhoud van een begraafplaats.

Ik ben nu al weer bijna twee maanden bezig en het voelt goed. Naast mijn 
werk als beheerder ben ik één ochtend in de week werkzaam in de tuin van 
de pastorie, waar ik het perfecte hovenierswerk van Timo Bouwman probeer 
voort te zetten.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om uw aandacht te vragen voor 
enkele praktische zaken:
Er worden nog té vaak spullen achter de graven achtergelaten. Dat is voor 
een aantal mensen een doorn in het oog en is ook niet toegestaan. We gaan 
hier beter op handhaven. 
Iets anders is dat we van de schaapherder op de Westerheide bericht ontvingen 
dat de plastic graflichtjes van het kerkhof worden meegenomen door vossen, 
die zowel inhoud als omhulsel proberen op te eten. Het verzoek is om de 
graflichtjes beter vast te zetten of in een echt windlicht te plaatsen. Zowel 
voor het milieu als voor de vossen een goede zaak.

Wie weet tot ziens op het kerkhof.

Bijbel lezen over oorlog en vrede.
Wij leven in maanden waarin op ons continent  een bloedige oorlog 
wordt uitgevochten. De gevolgen laten zich tot in ons dorp voelen: ook 
bij ons worden oorlogsvluchtelingen opgenomen.
Gelovigen bidden in deze tijd van oorlog meer dan ooit om vrede.

Daarnaast is het goed ook de heilige Schrift na te slaan over deze grote 
thema’s.
In vier bijeenkomsten op dinsdagavonden in november lezen en 
bespreken wij onder leiding van pastoor N. van der Peet bijbelteksten 
over oorlog en vrede.

Het gaat om de volgende vier avonden:
8 november
15 november
22 november
29 november
Aanvang: 19.30 uur. 
Afsluiting: uiterlijk 21.30 uur.
Plaats: de Goede Herderzaal, naast de basiliek.

Uw vrijwillige bijdrage voor koffie en thee is welkom.

U kunt zich aanmelden bij het parochiesecretariaat,
maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur.

Preek pastoor te beluisteren via podcast
Op onze website www.sintjanlaren.nl kunt u wekelijks de tekst van de 
preek van onze pastoor Nico van der Peet nalezen. Sinds half augustus 
is het tevens mogelijk om die preek van de pastoor te beluisteren via 
een podcast onder de titel “Stem uit de Sint Jan”. De podcasts komen 
tot stand in samenwerking met Dorpsradio Laren. Ga ook voor de 
link naar die podcasts naar onze website.



Vrijwilligersdag 2022
Op 10 juli verzamelde een groep van 150 vrijwilligers van onze parochie zich in de tuin van het Brinkhuis. Om inmiddels bekende redenen kon dit blijk van 
waardering voor de vrijwilligers de afgelopen jaren niet doorgaan, maar nu werden alle aanwezigen letterlijk in het zonnetje gezet. Een bijzonder woord 
van dank was er voor de afscheidnemende Bea Christenhuis en Sjef Dessens. Het werd een gezellig en geanimeerde middag. Hierbij enkele foto’s om dat te 
onderstrepen.

Afscheid Timo Bouwman
Heel precies weet Timo het zelf ook niet meer 
te herinneren, maar het moet toch zeker wel 
20 jaar geleden zijn dat hij voor het eerst in de 
tuin van de pastorie aan de slag ging. Hij heeft al 
die jaren veel werk verzet om de tuin er telkens 
weer op en top te laten uitzien. Vele jaren werkte 
hij samen met Jan Fakkeldij, die ook vaak in de 
pastorietuin te vinden was.
Ondanks dat Timo nog in prima conditie verkeert 
heeft hij al een tijdje geleden aangegeven zijn 
werkzaamheden voor de parochie te willen 
beëindigen. De pastorietuin zal voortaan worden 
bijgehouden door de beheerder van ons kerkhof.

De parochie is Timo veel dank verschuldigd. Als dank voor zijn jarenlange 
inzet is hem, samen met zijn vrouw en beide zusters een lunch aangeboden 
en werden ook enkele passende geschenken overhandigd. Timo bedankt! 
Het ga je goed.

Choral Evensong op 30 oktober

In 2019 startte het Koorhuys een mooie en gewaardeerde traditie van Choral 
Evensongs in onze basiliek, maar Corona heeft daar een aantal jaren een rem 
op gezet. Inmiddels kunnen we de draad weer oppakken!
De eerste van deze nieuwe serie is op 30 oktober met medewerking van een 
geselecteerd Vocaal Ensemble onder leiding van Paul Snoek. Pastoor van der 
Peet zal voorgaan. 
De Choral Evensong start om 17 uur en duurt ongeveer 40 minuten.
Een prachtige viering vol fraaie koormuziek, reflectie en gebed: U bent van 
harte welkom!

Utrechts Byzantijns Koor zingt op 30 oktober

Op zondag 30 oktober zal om 10.00 uur weer een viering volgens de 
Byzantijnse ritus worden gehouden in onze basiliek. Deze viering zal 
muzikaal worden ondersteund door het Utrechts Byzantijns koor (UBK).
Op 9 februari 2021 was het 70 jaar geleden dat het UBK werd 
opgericht ter voortzetting van een Grieks-Katholiek seminaristenkoor 
van de Byzantijnse Kapel in Culemborg, bestaande uit gevluchte 
priesterstudenten uit Oekraïne.
Het UBK is één van de oudste Byzantijnse koren in Nederland en heeft 
daarbuiten ook een flinke reputatie opgebouwd met optredens van 
Rome tot de VS en Canada.  
In samenwerking met de huidige Katholieke Vereniging voor 
Oecumene, zingt het UBK op uitnodiging van parochies liturgieën 
volgens de Byzantijnse ritus. Zo wil het een bijdrage leveren aan de 
gemeenschapszin tussen Christenen van Oost en West. Daarnaast zingt 
het koor concerten waar zowel religieuze gezangen als Oekraïense 
wereldlijke liederen vertolkt worden. 
Sinds 2017 staat het koor onder leiding van de Oekraïense dirigente 
Iryna Yestakhiivna Gorvanko.
U bent van harte uitgenodigd om deze viering op 30 oktober bij te wonen.

Kerststallen
Met heel veel plezier gaan 
wij de laatste jaren met onze 
kinderen en kleinkinderen 
langs in Baarn waar vanaf 
18 december tot 6 januari 
allerlei kerststallen staan 
opgesteld; gewoon bij huizen 
en in tuinen en zichtbaar 
vanaf de weg. Via een website 
is een routebeschrijving te 
verkrijgen. 

Vorig jaar deden al bijna 300 gezinnen mee en op één avond of middag 
kan je al dat moois bekijken.
De kerstallenroute in Baarn kent een grote variatie: antieke 
kerststallen, schilderijen, kinderkerststallen, wandkleden enzovoort. 
En bijna allemaal in een glazen huisje, kastje of zelfs oude stoofjes. 
 
Al jaren bedenken wij dat het leuk zou zijn om dit ook in Laren te doen, 
natuurlijk (nog) geen route met 300 stallen, maar om te beginnen zou 
een kleine route met een aantal kerststalletjes al heel erg leuk zijn.
Bij ons op het Hendrikalaantje 16 in Laren zal in ieder geval een 
kinderkerststal te bezichtigen zijn. Via kinderkerk@sintjanlaren.nl  
zou ik heel graag horen wie ook een kerststal buiten kan neerzetten. 
Bij voldoende aanmeldingen maken we dan een route die voor iedereen 
te verkrijgen zal zijn. Bent u even enthousiast als ik? Ik ben benieuwd.

Mieneke Bakker.
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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     
 
Zaterdag 15 okt.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 16 okt. 29e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis, m.m.v. de Cantorij
 
Zaterdag 22 okt.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 23 okt. 30e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
 
Zaterdag 29 okt.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 30 okt. 31e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis, m.m.v. Utrechts Byzantijns koor  
 
Dinsdag 01 nov. Allerheiligen 19.30 uur Hoogmis, m.m.v. de Cantorij
 
Woensdag 02 nov. Allerzielen 19.30 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
 
Zaterdag 05 nov.  17.00 uur Eucharistie   
Zondag 06 nov. 32e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis, m.m.v. de Cantorij
   12.00 uur Gezinsviering      
 
Zaterdag 12 nov.  17.00 uur Eucharistie   
Zondag 13 nov. 33e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
   14.00 uur Engelstalige viering
 
Zaterdag 19 nov.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 20 nov. Christus, Koning van het heelal 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
 
Zaterdag 26 nov.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 27 nov. 1e zondag vd Advent  10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij
   12.00 uur Gezinsviering
 
Zaterdag 03 dec.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 04 dec. 2e zondag vd Advent 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

Engelstalige vieringen
Zondag 9 oktober 14.00 uur
Zondag 13 november 14.00 uur

Voor informatie: Rien Franken 06-53150539

Dinerclub
Op de zondagen 9 oktober en 13 november wordt 
voor alleenstaanden (65+) uit onze parochie een diner 
aangeboden in de Goede Herderzaal bij onze basiliek.
De aanvang van het diner is om 17.00 uur.
Wilt u eens zo’n smakelijk en gezellig diner 
meemaken, meld u dan aan bij Agnes van den 
Brink: 035-5383983.

Biechtgelegenheid
Op iedere zaterdag, voorafgaande aan de viering van 
17.00 uur, is er vanaf 16.00 uur gelegenheid om te 
biechten.

Familieberichten
Gedoopt
17 jul. Edward Hewitt
14 aug. Thea Lookman
16 sep. Emily van Kordenoordt
18 sep. Isaac Stainthorpe

Gevormd
17 jul. Edward Hewitt

Gehuwd
  3 sep. Ruben en Anne Kruijt-van Heesewijk
16 sep. Mike en Asih van Kordenoordt-Soutisni

Overleden
19 jul. Johannes Blom
 Simon Schoen
20 jul. Johanna Albers
24 jul. Leonardus Duivenvoorde
 Adriana Bakker-Wiegers
28 jul. Lucia van Engelen-Schulte
  6 aug. Marieke Broekman-de Wit
 Antonius van der Eyden
  7 aug. Anna Baltussen-Hopster
17 aug. Johannes Blaauwgeers
12 sep. Gerardus van Schagen

Vieringen op werkdagen
Op de hieronder vermelde werkdagen zijn er 
Eucharistievieringen. Zolang het weer het toelaat en 
de temperatuur in de kerk nog redelijk aangenaam is, 
worden die vieringen in de basiliek gehouden. Daarna 
in de Goede Herderzaal.

Dinsdag 9.00 uur Eucharistie
Woensdag 18.30 uur Aanbidding met aansluitend   
 Eucharistie
Vrijdag 9.00 uur Eucharistie
In Mariamaand oktober zal er voorafgaand aan 
de vieringen op dinsdag en vrijdag (8.45 uur) 
rozenkransgebed zijn.

Vieringen van zaterdag 8 oktober tot en met zondag 4 december

Bedankt voor de bloemen
Een parochiane die anoniem wil blijven schonk ons 
bloemen, als versiering voor het altaar. Twee zondagen 
genoten wij van deze pracht. Een goed idee, een royaal 
gebaar, waardoor de belangrijkste plaats in de kerk extra 
wordt geaccentueerd en God geëerd. 
Een gebaar dat navolging verdient.
Mocht u graag bloemschikken dan bent u van harte 
welkom u aan te melden, zodat we een bloemengroep 
kunnen vormen die de versiering van de basiliek ter hand 
kan nemen. Meld u aan bij het secretariaat.

pastoor Nico van der Peet

Kinderwoorddiensten.
In verband met de corona pandemie zijn 
de kinderwoord-diensten een tijdje uit 
beeld geweest.
Onze pastoor wil hier graag weer mee 
beginnen. Als er mensen zijn die een kinder-
woorddienst met de kinderen zouden 
willen doen, zien wij uw aanmelding graag 

tegemoet via een berichtje op kinderkerk@sintjanlaren.nl.
Dit mogen vaders en moeders zijn, maar ook oma’s en opa’s 
zijn van harte uitgenodigd.
Het is de bedoeling dat de kinderen het zondagsevangelie en de 
preek in een aparte ruimte op kinderniveau uitgelegd krijgen 
en ná de preek onder de offerande de kerk weer binnengaan.

Namens de kinderkerk,
Mieneke Bakker


