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Advent en Kerstmis 2022

“Reikhalzend kijken we uit naar de feestdagen en de 
vervulling van al onze wensen.” 
Deze zin vloeit niet uit mijn pen, maar uit die van het 
reclamebureau van een duur, deftig warenhuis. Het 
grootwinkelbedrijf speelt leentjebuur bij de bijbels-kerkelijke 
traditie. Als het erop aankomt weet het de bronnen van onze 
cultuur goed te vinden. Zouden de kerstaankopen al onze 
verlangens kunnen vervullen? Of is er nog méér te verlangen 
dan wat wij met onze pincode kunnen aanschaffen? “Zoals 
het hert dat reikhalst naar levend water, zo in verlangen 
smacht mijn ziel naar U, o God”. (psalm 42) 

Wij zijn begonnen aan een nieuw liturgisch jaar, dat geopend 
wordt met de Advent, het Latijnse woord voor ‘Komst’. Aan 
de hand van sint Jan de Doper en Maria verwachten wij de 
komst van Jezus in onze wereld, in ons leven en in ons hart.

Nu de dagen steeds korter worden ontsteken wij zondag na 
zondag een nieuwe kaars. Dit jaar bidden we met aandrang 
dat de duistere machten van deze wereld bedwongen worden 
en het licht van de menselijkheid, die de Zoon van God heeft 
aangenomen en ons geleerd heeft, weer een kans krijgt. 

Wij vieren Kerstmis, Geboorte van Jezus in Bethlehem. 
Wij vieren het grote feest van deze Mens, van Wie het 

evangelie getuigt dat Hij het Licht der wereld is. 
Laren is feestelijk verlicht en ook onze Basiliek, 
ook al houden we een beetje ons hart vast om de 
energierekening. 

Tegelijk denken wij aan de mensen in Oekraïne die van 
elektra, gas en soms zelfs van het water zijn afgesneden. 
Wanneer je je het probeert in te denken lopen de rillingen 
langs je rug.

In een deel van Europa woedt een brute oorlog en heel Europa, 
ja een belangrijk deel van de wereld is erbij betrokken. Onze 
wapens gaan naar Oekraïne en de mensen vluchten eruit, 
vooral de onafzienbare rijen vrouwen en kinderen. Geen 
vlucht naar Egypte maar naar andere landen in Europa en 
daarbuiten.

Het zijn de kinderen en de vrouwen die ons in deze dagen 
aankijken. In hun weerloze ogen zien wij de diepste betekenis 
van wat wij op Kerstmis vieren. Het kwetsbare Kind van 
Bethlehem laat ons zien wie God is. Hij deelt het leven van 
de mensen die door het handelen van de machtigen hun 
veilige woonplaats moeten verlaten. Voor Hem was geen 
plaats in de herberg. Voor Hem was het land niet veilig. 
Maria en Jozef moesten met het Kind vluchten naar Egypte, 
totdat Herodes, de gewelddadige heerser van die dagen, van 
het wereldtoneel was verdwenen.

Het Kerstfeest, dat onze korte winterdagen en lange nachten 
verlicht en verwarmt, kan ons hart verruimen. Veel mensen 
maken zich grote zorgen over de stand van ons land. Er 
zijn inderdaad massieve problemen. We mogen kritiek 
hebben op onze bestuurders, maar we kunnen ook voor hen 
bidden, dat zij wegen vinden die naar oplossingen leiden. 
We kunnen ook onze aandacht verleggen naar mensen en 
volken die zelfs de basale levensbehoeften niet bezitten. Het 
kan ons bescheiden maken en dankbaar voor alles wat wel 
lukt in onze samenleving. Het kan ons hart bereid maken 
om er te zijn voor de vluchtelingen en asielzoekers die naar 
onze westerse landen komen, op zoek naar een plaats om te 
schuilen, op adem te komen, weer mens te worden.
Weer mens worden. Dat voert ons naar de kern van het 
Kerstfeest: God deelt ons mensenbestaan, de Eeuwige wordt 
mens, uit liefde, uit mededogen en barmhartigheid voor 
alle mensen. Mogen wij Hem daarin volgen.

Zalig Kerstfeest. pastoor Nico van der Peet

Rembrandt, De vlucht naar Egypte, 1627

Kerstconcert Sint Jans Schola 
Op maandagmiddag 26 december zal in de 
Sint Jans Basiliek weer het kerstconcert ver-
zorgd door de Sint Jans Schola plaatsvinden. 
De Schola is verheugd dat deze jarenlange 
traditie - na het laatste kerstconcert in 2019 
- weer kan worden opgepakt. Zoals u zich wel-
licht nog wel herinnert brengt de Sint Jans 
Schola een afwisselend programma ten gehore. 

 Traditionele en ook minder bekende kerstmuziek, zowel 
ingetogen als juichend met onder andere muziek van 
Praetorius, Mendelssohn, Charpentier en Gruber. Ongeveer  
24 zangers zingen muziek door de eeuwen heen, bijgestaan 
door tenorsolist Peter-Paul Houtmortels en organist Bas 
Groenewoud. 
Het is de laatste keer dat dit concert onder de algehele 
 leiding staat van dirigent Hans Rikkert de Koe. Hierna 
draagt Hans het stokje over aan Bas Groenewoud. 

U bent van harte uitgenodigd voor dit concert. 
De kerk is open vanaf 13.30 uur. De aanvang van het 
 concert is om 14.00 uur. De toegang is vrij; na afloop is er 
een deurcollecte. Info: www.sintjansschola.nl



Kinderkerk
Voor het komende half jaar zijn de 
volgende gezinsvieringen gepland
 
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.
Deze 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 zingen.

ADVENT
Op zondag 27 november begint de advent. Dit is de periode vóór Kerst. De 
naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat “komst” betekent. 
In de adventsperiode kijken wij uit naar de geboorte van Jezus. Deze periode 
telt altijd vier zondagen. Op elk van die zondagen steken we een nieuwe kaars 
aan. Op de laatste zondag vóór kerst branden dan vier kaarsen.

Op zoek naar Jou!
Kerst is een feest dat veel mensen willen vieren in de kerk. Ook dit jaar zal er 
op kerstavond, 24 december, een gezinsviering zijn om 18.00 uur. 

Om het kerstverhaal tot leven te brengen zijn wij op zoek naar:
• Twee vertellers, die het kerstverhaal kunnen voorlezen
• Maria
• Jozef
• Een waard
• Een boer
• Engeltjes
• Vier herders 
• Drie koningen of koninginnen.

Doe jij mee? Laat het ons dan weten via een bericht aan kinderkerk@
sintjanlaren.nl. Met vragen mag je altijd Mieneke Bakker bellen 06-11285813. 
Er wordt uiteraard geoefend voor deze viering.

Eerste Heilige Communie
De Eerste Heilige Communieviering zal in 2023 zijn op zondag 16 april.
De voorbereidingen vinden plaats op de woensdagmiddag van 13.00 uur 
tot 14.30 en beginnen op woensdag 25 januari 2023. Vervolgens elke week, 
behalve in de krokusvakantie.
We gaan er vanuit dat uw kind in groep 4 zit van de basisschool.
U kunt u uw kind aanmelden via kinderkerk@sintjanlaren.nl, of via het 
aanvraagformulier:

Aanmelding Eerste Heilige Communie 2023

Naam  .......................................................................................................

Adres  .......................................................................................................

Geboortedatum  .......................................................................................................

Telefoon  .......................................................................................................

e-mail adres  .......................................................................................................

Peutervieringen.
Ook voor 2023 hebben we een drietal peuter/kleutervieringen gepland. 
Laagdrempelige vieringen vóór in de kerk met kaarsjes aansteken, een 
bijbelverhaal, liedjes en gebedjes. Vooral om kleine kinderen vertrouwd te 
maken met het kerkgebouw. 
Deze vieringen duren ongeveer 20 minuten en beginnen om 12.00 uur.
De data: 
22 januari - 19 maart -  7 juni

Kinderwoorddiensten
Op zondag 11 december beginnen we weer met de kinderwoorddiensten. 
Deze zullen zijn op de tweede zondag van de maand, tijdens de hoogmis 
van 10.00 uur.
Het is de bedoeling dat de kinderen het zondagsevangelie en de preek in een 
aparte ruimte op kinderniveau uitgelegd krijgen en na de preek - onder de 
offerande - de kerk weer binnen komen.

Festival of Lessons and Carols
Op zaterdag 17 december zal er om 19.30 uur 
in de basiliek een Festival of Lessons and Ca-
rols worden gevierd, geheel naar Engels voor-
beeld, m.m.v. het Groot Projectkoor  Vocaal 
Ensemble o.l.v. Paul Snoek. Pastoor van der 
Peet is voorganger. Een indrukwekkend 
geheel van lezingen rond het Kerstverhaal 
en prachtige Engelse koorzang. Een schitte-
rende  opmaat naar het Kerstfeest: Welkom!

Herdenking vliegramp Faro
Op 21 december is het 30 jaar geleden dat 56 mensen verongelukten bij een 
vliegtuigcrash op het vliegveld Faro in Portugal. Ter nagedachtenis hieraan 
zijn de deuren van onze basiliek op woensdag 21 december geopend van 
14.00 - 16.00 uur om het herdenkingsmonument te bezoeken, een lichtje aan 
te steken en een stille wake te houden.

Kerstactie 2022
Ter gelegenheid van Kerstmis stuurt het Kerstactie-comité onze parochianen 
van St. Jan-Goede Herder, die langdurig ziek zijn, het afgelopen jaar een 
dierbare hebben verloren en parochianen van 77 jaar en ouder een kerstwens 
met een attentie. Dit gebaar wordt door hen zeer gewaardeerd en zij voelen 
zich hierdoor verbonden met onze parochiegemeenschap.

Om dit te kunnen uitvoeren is er uiteraard geld nodig. Mede door het 
toenemend aantal ouderen in onze parochie neemt het aantal attenties 
jaarlijks toe.  Het comité hoopt daarom, dat u deze kerstactie van harte 
steunt met een bijdrage. 

U kunt uw bijdrage storten op NL53 RABO 0334 9660 00 t.n.v. St. Jan-Goede 
Herder onder de vermelding van “Kerstactie”. Wenst u uw bijdrage liever via 
een enveloppe te schenken dan kunt u deze deponeren in de speciaal daarvoor 
bestemde bussen in de basiliek of in de brievenbus van de pastorie. Bij deze 
Klepel ontvangt u daarvoor een enveloppe.

Kent u in onze parochie iemand die speciale aandacht verdient, meldt dit 
dan even aan het parochie-secretariaat. Tel. (035) 538 20 71. Alvast hartelijk 
dank voor uw bijdrage en medewerking.

Het Kerstactie-comité

Oecumenische viering op zondag  
22 januari 2022, om 11.00 uur  
in de Sint Jansbasiliek 
Op de laatste zondag van de Week van Gebed 
voor de Eenheid van de christenen wordt in de Sint 
Jansbasiliek een viering van de gezamenlijke 
kerken van de BEL- dorpen gehouden. 
Bij deze bijzondere viering gaan pastoor Nico van 
der Peet en ds. Jurjen Zeilstra, predikant van de 
Protestantse Gemeente Blaricum, voor. Na afloop 
van de viering is er koffie, thee en limonade en 
is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.  
U bent van harte welkom! 

Stuurgroep Oecumene BEL

Wereldzondag van de armen 
Zondag 13 november was het Wereldzondag van de armen. Pastoor van der 
Peet en de IPCI vonden dit een goed moment om een inzamelingsactie voor 
de Voedselbank te organiseren. Het hele weekend stonden er manden in de 
basiliek waar parochianen hun gaven in konden doen. De week erna stond er 
ook nog een mand in de Mariakapel voor diegenen die later nog wat wilden 
doneren. Hoe verrast waren wij door de grote hoeveelheid die gedoneerd is! 
De mensen van de Voedselbank waren ook erg blij! 
De producten zijn 
verspreid onder de 40 
gezinnen in Eemnes 
en Laren die hulp 
hard nodig hebben. 

Namens de voedsel-
bank en de IPCI heel 
hartelijk dank voor 
uw gulle gaven.



Van de penningmeester
In deze editie van de Klepel informeren wij u over de 
financiële positie van onze parochie. U krijgt hierdoor 
een goed inzicht in de bronnen en de bestedingen van 
de parochiefinanciën. Het parochiebestuur streeft er 
vanzelfsprekend naar verantwoord met uw bijdrage om 
te gaan. Daarom ben ik blij te melden dat wij, ondanks 
moeilijke omstandigheden en uitdagingen in 2021 een 
klein overschot hebben geboekt. Voor 2022 verwachten 
wij slechte een beperkt tekort, dankzij onze kostenfocus 
én hogere inkomsten van de begraafplaats.

Het resultaat 2021
Na de lockdowns en de (gedeeltelijke) kerksluiting van 
2020 – een periode waarin wij geen collecte-opbrengsten 
konden ontvangen - mochten wij in 2021 weer wel 
inkomsten realiseren vanuit de collecten én uit een 
klein aantal substantiële donaties. We hebben daarnaast 
wel baat gehad van hogere inkomsten uit beleggingen.
Wat de kosten betreft waren wij in 2021, net zoals in 2020, 
genoodzaakt om meer in onze gebouwen te investeren. 
Om het in context te plaatsen: voorgaande jaren lagen 
de uitgaven aan onderhoud voor gebouwen onder het 
gemiddelde. Inmiddels zijn we een inhaalslag begonnen 

om het zo noodzakelijke onderhoud op peil te brengen. 
Uiteindelijk hebben wij het jaar 2021 met een klein 
overschot kunnen afsluiten.  

De begroting 2022
De verwachting is dat het resultaat over 2022 niet beter 
zal dan dat van 2021. De opkomst onder parochianen 
is nooit volledig hersteld na de coronadaling in 2020. 
Daarnaast kunnen wij niet opnieuw rekenen op grote 
donaties zoals in 2021. Aan de andere kant verwachten 
wij weer een goed jaar voor de begraafplaats en hopen 
dat dit de overige negatieve effecten kan compenseren.

Nogmaals bedankt aan al onze parochianen voor uw 
generositeit in deze moeilijke tijden. Wij beseffen dat 
afgelopen periode voor niemand makkelijk is geweest, 
reden waarom wij extra dankbaar zijn voor uw  bijdrage 
aan en inzet voor onze parochie. We hebben uw steun 
hard nodig om te kunnen investeren in onze parochie, 
zodat we onze missie in de komende jaren kunnen 
blijven voortzetten.

Marek Troszczynski van Genderen, penningmeester

BATEN 2022 (BUDGET) 2021 (DEFINITIEF) 2020 (DEFINITIEF)

Bijdrage parochianen 216.700 252.216  231.599 

Opbrengst beleggingen 325.000 318.983  309.161 

Incidentele baten/lasten

Nadelig saldo 8.256

TOTAAL BATEN  549.956  571.200  540.761 

LASTEN

Persoonskosten 249.500 208.064  213.149 

Kosten en voorzieningen voor 
basiliek, pastorie, begraafplaats, 
overig onroerend goed en 
beleggingen

137.400 195.100  172.627 

Rente en lasten van schulden en 
fundaties

2.500 2.086  2.185 

Kosten eredienst en pastoraat 23.100 25.173  23.300 

Afdracht van collectes voor derden 20.000 25.430  25.308 

Afdrachten aan het Bisdom 68.956 79.768  67.320 

Beheerkosten 48.500 34.999  34.635 

Voordelig saldo 0 581,51  2.237 

TOTAAL LASTEN  549.956  571.200  540.761

Gebeden rond 
de kerststal - van 
donker naar licht
Onder hoofdredactie van Leo 
Fijen heeft uitgeverij Adveniat/
Halewijn weer een bundel met ge-
beden en bezinningsteksten het 
licht doen zien, voor het najaar, 
de advent en kerstmis. Bekende 
en minder bekende auteurs  
-onder wie ondergetekende-  
hebben een bijdrage geleverd. 
Uw parochie biedt u deze bun-
del aan als klein geschenk bij 
gelegenheid van het komende 
kerstfeest, voor momenten van 
gebed en overweging, alleen of 
als gezin. Voor de parochianen 
buiten Laren ligt een exemplaar 
gereed bij het secretariaat van 
de pastorie.
Wij zien uit naar het komende 
Kerstfeest, waarop wij, na twee 
corona-jaren, gelukkig weer 
kunnen samenkomen in onze 
Sint Jansbasiliek. Hopelijk kan 
dit kerstgeschenk bijdragen aan 
de vreugde van dit feestseizoen.

pastoor Nico van der Peet

Heilig Vormsel
In het nieuwe jaar begint de voor-
bereiding op het heilig Vormsel.

Wie 12 jaar is of ouder kan zich 
aanmelden bij het secretariaat 
van de parochie, telefonisch of 
per mail.
Maak werk van je geloof en doe 
mee.

Ook volwassenen die het heilig 
Vormsel nog niet hebben ont-
vangen kunnen zich aanmelden. 
Voor hen volgen we een aange-
paste route.

pastoor N. van der Peet

Ton Koopman brengt Messiah van G.F.Händel
De Stichting Laren Klassiek is er opnieuw in geslaagd 
een concert in de basiliek te organiseren dat de bezoeker 
ervan een goede voorbereiding kan brengen voor het 
kerstfeest. 
Dit jaar kunt u op zondagmiddag 11 december vanaf 
15:00 uur genieten van G.F.Händels klassieke meester-
werk uit de ‘Messiah’, het grootse oratorium over het 
leven van Jezus. 
Twee uur lang schitterende barokmuziek vol virtuoze 
aria’s en prachtige koormuziek. Händels Messiah wordt 
onder leiding van de vermaarde dirigent Ton Koopman 
in Nederland slechts één keer uitgevoerd samen met het 

internationale Amsterdam Baroque Orchestra & Choir 
en beroemde solisten als de sopraan Elisabeth Breuer, 
de countertenor Maarten Engeltjes, de tenor Tilman 
Lichdi en de bas Andreas Wolf.  ‘Messiah’ is van eenzelfde 
klasse en emotionele zeggingskracht  als de Matthäus 
Passion van Bach. 

De toegangskaarten zijn € 67,50 (eerste rang) en € 57,50. 
U ontvangt een programmaboekje en pauzedrankje.  
In de banken is het vrije zit. U kunt reserveren via  
www.larenklassiek.nl of via de Nationale Theaterkassa 
0900-9203.
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Zaterdag 03 dec.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 04 dec. 2e zondag vd Advent 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
   14.00 uur Engelstalige viering

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

Zaterdag 10 dec.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 11 dec. Zondag Gaudete
  3e zondag vd Advent 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij en de Broederschap  
    van Sint Jan

Zaterdag 17 dec.  19.30 uur Festival of Lessons and carols
Zondag 18 dec. 4e zondag vd Advent 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

Zaterdag 24 dec. Kerstavond 18.00 uur Gezinsviering
   21.00 uur Nachtmis m.m.v. de Cantorij en de 
    Broederschap van Sint Jan
   24.00 uur Nachtmis met meerstemmig gezongen Latijn
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Zondag 25 dec. 1e Kerstdag 11.30 uur Dagmis met meerstemmig gezongen Latijn
    m.m.v. de Cantorij
   15.00 uur Kindje wiegen

Maandag 26 dec. 2e Kerstdag 10.00 uur Eucharistie

Zaterdag 31 dec. Heilige Familie 17.00 uur Eucharistie
Zondag 01 jan. Nieuwjaar 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
    m.m.v. de Cantorij

Dinsdag 03 jan.  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 07 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 08 jan. Openbaring des Heren 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
   14.00 uur Engelstalige viering

Zaterdag 14 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 15 jan. 2e zondag d.h. jaar 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

Zaterdag 21 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 22 jan.  3e zondag d.h. jaar 09.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij
   11.00 uur  Oecumenische viering

Zaterdag 28 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 29 jan.  4e zondag d.h. jaar 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
      
Donderdag 02 febr.  Opdracht van de Heer
  Maria Lichtmis 19.30 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 04 febr.  17.00 uur Eucharistie 
Zondag 05 febr.  5e zondag d.h. jaar 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij

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

Familieberichten
Gedoopt
  9 okt. Kjeld Gijzel
30 okt. Amélie Bekker
Overleden
  8 aug. Jaap Grob
23 sep. Alfred Tak
28 sep. Cornelia Bleekemolen-Salfischberger
  1 okt. Robert van Straaten
  2 okt. Zuster Andrée Julienne
  4 okt. Ludovica Vlasman-Elshof
14 okt. Maria ten Kroode-van Uum
15 okt. Elisabeth Ligter-Kaarsgaren
16 okt. Anneke Hendriks-Zieltjens
20 okt. Johannes Koenders
21 okt. Lamberta Beijen-Meijer
23 okt. André Jacobs
26 okt. Nico Duurland
15 nov. Wim Kuijer
17 nov. Saskia Scholten-Peek

Vieringen op werkdagen
Op de hieronder vermelde werkdagen zijn er Eucharistie-
vieringen in de Goede Herderzaal van onze basiliek.
Dinsdag 9.00 uur Eucharistie
Woensdag 18.30 uur  Aanbidding met aansluitend 

Eucharistie
Vrijdag 9.00 uur Eucharistie

Collectenoverzicht 
medio september-medio november
Collecten per bank  € 160,--
Kerkcollecten € 5.490,-
Via QR-code € 361,50

Vieringen van zaterdag zaterdag 3 december t/m zondag 5 februari

Engelstalige vieringen
Zondag 11 december 14.00 uur (in de jongerenruimte)
Zondag 8 januari 14.00 uur
Zondag 12 februari 14.00 uur
Voor informatie: Rien Franken (06-53150539)

Dinerclub
Na mooie diners het afgelopen kwartaal met veel enthousiaste 
deelnemers, informeren wij u graag dat de dinerclub opnieuw 
enkele heerlijke diners zal organiseren voor alleenstaanden 
(65+) uit onze parochie en wel op de navolgende data:
18 december, in het teken van Kerstmis;
15 januari, in het teken van het Nieuwe Jaar;
19 februari, in het teken van Carnaval.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Het diner start om 
17.00 uur in de Goede Herderzaal.
U bent van harte welkom. Aanmelden kan via het parochie-
secretariaat, tel. 035-5382071.

Namens het gehele team van de dinerclub.

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. Ook is 
het 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.

Reis naar Israël
Hebt u interesse in een reis naar Israël en Palestina met ds. 
Jurjen Zeilstra? We zijn in overleg met het reisbureau Pro-
mised Land om in de periode na Pinksteren 2023 een reis te 
organiseren. Er wordt bewust op gelet dat deze reis zowel voor 
mensen die al eerder in Israël waren als voor mensen die voor 
het eerst gaan interessant zal worden. Als doelgroep denken 
we aan leden van de Dorpskerk, maar ook parochianen van 
de RK-parochies St. Vitus en St. Jan en leden van de Ontmoe-
tingskerk en andere belangstellenden zijn welkom. Geeft u 
zich voorlopig vrijblijvend op bij ds. Zeilstra (zeilstar@xs4all.
nl). In januari wordt een definitieve deelnemerslijst vastgesteld.

Ds. Jurjen Zeilstra  - predikant te Blaricum


