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Veertig Dagen

Wanneer u deze Klepel ontvangt zijn wij nog enkele weken 
ver wijderd van Aswoensdag, 22 februari, het begin van de Veer
tig dagentijd. Aanvang van de eucharistieviering: 19.30 uur. 
Aswoensdag is een vasten en onthoudingsdag. In het 
evangelie van die dag nodigt Jezus ons uit tot gerechtigheid 
beoefenen, gebed en vasten. Ten teken van onze voorbereiding 
op Pasen worden wij die dag bestrooid met as: “gedenk, 
mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren…bekeer 
je en geloof het evangelie.”
Op de eerste zondag van deze voorbereidingstijd op Pasen 
horen wij het verhaal van Jezus die veertig dagen in de 
woestijn verbleef. 
Na zijn doopsel in de Jordaan zocht Jezus de woestijn op, 
de eenzaamheid, het gebed, vasten. Daar stelde de verleider 
Hem op de proef. 
In bijbelwoorden, in het Woord van God, vond Hij steun en 
houvast. Zo kon Hij aan de grote verleidingen weerstaan. 
“Hij werd bekoord om koning in plaats van knecht te zijn”. 
Zo zingt een van onze vastenliederen.
Leid ons niet in bekoring, breng ons niet in de beproeving.

Wij volgen Jezus veertig dagen van meer nabij, in de woestijn 
en later op zijn tocht naar Jeruzalem. Daar zal Hij trouw 
blijven aan zijn roeping. Velen begroetten Hem als koning. 
Maar zijn koningschap is zo heel anders dan dat van aardse 
heersers. Hij was koning in de gestalte van een knecht. 
Vanaf het Kruis zal Hij als een vorst de moordenaar die met 
Hem gekruisigd werd vergeving schenken en hem toegang 
verlenen tot zijn koninkrijk.

Veertig dagen lang bereiden wij ons voor op Pasen. Wij 
worden uitgenodigd sober te leven;  mensen die het minder 
goed getroffen hebben te laten delen in wat wij over hebben. 
Denk aan en doe mee met de Vastenactie.  Een tijd ook om 
ons toe te leggen op gebed, thuis en in de kerkgemeenschap. 
Een goede tijd om (weer) trouw te zijn aan de zondagse 
eucharistie of misschien ook wel door de week. Tijd ook voor 
verzoening, een biecht, het bijleggen van een oude twist, 

een zieke of eenzame te bezoeken. Zo zoeken we 
God en geven we Hem meer dan normaal een 
plaats in ons leven.

Jezus vond in de woestijn steun in de heilige Schrift. 
Dat kunnen wij ook doen. In deze veertigdagentijd 
nodig ik u weer uit voor vier bijbelbijeenkomsten, 
waarin wij ons bezinnen op de uittocht van Gods 
volk, de woestijntocht en het onderweg zijn naar 
het veelbelovende land. Oude verhalen uit het 
boek Exodus, die ook vandaag weer actueel zijn. 

Vier bijbelavonden over uittocht, woestijn en een 
veelbelovend land. Verhalen uit het boek Exodus.
Vier dinsdagen: 28 februari, 7 maart, 14 maart 
en 21 maart.

Plaats: Goede Herderzaal, de deur tussen de basiliek en de 
pastorie.
Aanvang: 19.30 uur (tot uiterlijk 21.30 uur). Graag even 
aanmelden.

Biechtgelegenheid in de kerk: elke zaterdag van 16.00  16.50 uur.

Een katholiek kado
Graag vraag ik uw aandacht voor een bijzonder ‘kado’.
De theoloog Ber Leurink en enkelen van zijn oud
medestudenten, onder wie ondergetekende, werken al enige 
tijd aan een bijzonder project, ‘Katholiek Kado.’

Wie zich daarop abonneert ontvangt, verspreid over het jaar, 
zes boxen in huis met mooie objecten, teksten en gebeden 
voor de grote feesten en gebeurtenissen in de loop van het jaar:
Advent, Kerstmis, Vasten, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, 
Allerheiligen en Allerzielen.
Een rijk bezit dat wel iets kost, maar ook heel veel geeft. 
Heel geschikt voor in uw gezin of het gezin van uw kinderen 
en kleinkinderen, voor op school en in de parochie. 
Mooi en zinvol om te geven en om te ontvangen. 
Zo kunnen u en/of uw kinderen en kleinkinderen zich aan 
de keukentafel verdiepen in ons geloof.
Hierbij ziet u ook de folder van Katholiek Kado. 

Eerste heilige Communie…wat de opvoeding van kinderen 
betreft
Een mooie groep van twaalf kinderen bereidt zich voor 
op de eerste heilige Communie. Een apostolisch getal. Wij 
proberen hen te laten voelen en ervaren wat het is een kleine 
apostel te worden van Jezus.
Onlangs las ik een artikel over een boek van de Italiaanse 
schrijfster Natalia Ginzburg (19161991), “De kleine deugden”, 
waarin zij schrijft over opvoeding. 
Enkele citaten: ”Wat de opvoeding van kinderen betreft, denk 
ik dat we hun niet de kleine maar de grote deugden moeten 
onderwijzen. Geen spaarzaamheid, maar vrijgevigheid en 
desinteresse in geld  (…) geen geslepenheid, maar openheid 
en waarheidsliefde; geen diplomatie, maar naastenliefde en 
zelfopoffering; geen streven naar succes, maar streven naar 
zijn en weten (…) Opvoeding is niet meer dan een bepaalde 
relatie tussen ons en onze kinderen, een bepaalde sfeer waarin 
gevoelens, instincten, gedachten opbloeien (…) De grote 
deugden kun je niet uit de lucht opsnuiven; ze zouden het 
voornaamste materiaal moeten zijn van de relatie met onze 
kinderen, het fundament van de opvoeding (…) Waar het ons 
bij de opvoeding om moet gaan, is dat kinderen nooit liefde 
voor het leven tekortkomen (…) De opkomst en ontwikkeling 
van een roeping vereisen ruimte en stilte: de vrije stilte van 
de ruimte. In onze band met de onze kinderen dient alles 
in hoofdlijnen aanwezig te zijn: het godsdienstig leven, het 
geestelijk leven…” (uit: Kwartaalschrift, nr. 4, 2022, pag. 2)

Tijdens de eucharistieviering op zondag 19 februari, 10.00 
uur, presenteren de eerste communicantjes zich aan onze 
gemeenschap. De Eerste Communieviering is op zondag 
16 april, 12.00 uur, op de zondag na Pasen, Beloken Pasen.

Een gezegende opgang naar Pasen gewenst!
pastoor Nico van der Peet



Kinderkerk
In de eerste klepel van het nieuwe jaar 
willen wij met nadruk de gezinsviering 
op 5 februari vermelden. Deze is in de 
vorige Klepel van de bladzijde gevallen, 
maar gaat zeker door!
Deze viering gaat over het zout van de 
aarde en het licht van de wereld en hoe 
we dit aan elkaar kunnen laten zien. 
Pastoor Nico van der Peet gaat voor in deze 
viering.
Het kinderkoor zingt en na afloop is er 
natuurlijk soep.

Op zondag 12 maart is de volgende gezinsviering. Deze zal in het teken staan 
van de Samaritaanse vrouw aan de bron.

Op woensdag 25 januari beginnen we weer met de eerste communie
voorbereiding. Er zijn 12 kinderen aangemeld en daar zijn we erg blij mee. 
We gaan er leuke woensdagmiddagen van maken. Op zondag 19 februari in 
de viering van 10.00 uur stellen de kinderen zich voor.
De data van de ouderavonden voor de eerste communie zijn iets gewijzigd. 
De eerste ouderavond is op 7 februari, de tweede op 21 februari en de derde 
op 28 maart.

Op zondag 12 februari is er een kinderwoorddienst, tijdens de viering van 
10.00 uur.
De kinderwoorddienst van 12 maart vervalt omdat op die zondag een gezins
viering is.

Op zondag 19 maart is er een peuterviering om 12.00 uur in de kerk. We 
bidden, lezen een bijbelverhaaltje, zingen en steken kaarsjes aan. Dit om 
kleine kinderen vertrouwd te maken met die grote kerk.

Wie kan en wil Palmpasen stokken maken?
Afgelopen jaren heeft diaken Veldhuis voor ons altijd de Palmpasen stokken 
gemaakt.
Twee stokken aan elkaar getimmerd zodat wij deze op palmzondag 2 april 
a.s. kunnen versieren met crêpepapier, chocolade eitjes en mandarijntje.

Nu diaken Veldhuis afscheid heeft genomen zoeken wij iemand die voor ons 
25 Palmpasen stokken wil en kan maken. Ik kan een voorbeeld komen  brengen 
als u dit wilt. Bij voorbaat alvast dank voor uw hulp.

U kunt mailen naar kinderkerk@sintjanlaren.nl of bellen met  
Mieneke Bakker 0611285813.

Choral Evensong
Op zondag 26 maart zal er in onze Basiliek weer een Choral Evensong plaats 
vinden.
Een Vocaal Ensemble van het Koorhuys o.l.v. Paul Snoek zal prachtige 
koorwerken brengen van o.a. Bruckner, Elgar en Snoek.
Pastoor van der Peet zal ons voorgaan in deze korte meditatieve en sfeervolle 
viering.
De Evensong start om 17 uur en er is een deurcollecte t.b.v. de kosten.

Van harte welkom!

Nog even Kerstmis…
Het kerstconcert op 26 december jl. stond voor de laatste keer o.l.v. van Hans 
 Rikkert de Koe. Het plezier straalde van de gezichten van de zangers af, het
geen het laatste concert door Hans geleid een extra dimensie gaf. Vanuit een 
goed gevulde Sint Jansbasiliek in Laren klonk een langdurig applaus. Aan 
het eind gaf Hans een kort overzicht van zijn muzikale carrière in de basiliek, 
waarbij hij iedereen bedankte voor de vele mogelijkheden die hij in deze kerk 
kreeg. Daarna gaf hij het dirigeerstokje over aan Bas Groenewoud. “Het is nu 
mooi geweest”, zoals hij zelf zegt.

De Sint Jans Schola is verheugd dat Hans Rikkert de Koe een waardige  opvolger 
krijgt en hoopt op tweede Paasdag wederom voor een groot publiek te  kunnen 
zingen.

Overdracht van het dirigeerstokje  Fotograaf Cees van der Weerd  

De kerststallenroute Laren was een succes
Op een klein berichtje in de Klepel van oktober is zo gezellig gereageerd. In 
eerste instantie mailde een belangstellende dat de oproep ook in Onderweg 
moest komen, het kerkblad van de Hervormde kerk.
Diegene meldde zich als eerste dat hij mee ging doen en dat hij dit in de 
straatapp ging zetten.

Daar kwamen gelijk reacties op. Zijn buurman wilde altijd al een maquette 
maken van zijn huis. Dat was nu gelukt en er stond maar een Mariabeeld in. 
Dat vond zijn vrouw te weinig en toen is zij verschillende kringloopwinkels 
afgegaan voor een kerstgroep. Zij heeft een prachtige Peruaanse groep ge
vonden en dat was een prachtig plaatje.

Ook andere reacties kwamen. Prachtige kerststallen stonden in tuinen en 
ook een bijna levensgroot gefiguurzaagd exemplaar. Heel mooi. In totaal  
20 adressen. En de QR code is 1700 keer bekeken. Als al deze mensen op weg 
zijn gegaan om de stallen te bekijken, moet het gezellig druk zijn geweest.

Bijzonder was dat mensen in hun 
buurtbieb een stalletje hadden 
geplaatst en die was binnen twee 
dagen weg. Oproepen geplaatst, 
maar geen reactie. Tot opeens op 
7 januari na afloop van de kerst
stallenroute het stalletje terug
geplaatst was. 

We hebben ontzettend plezier 
gehad om dit te organiseren en 
wij willen heel graag het volgende 
jaar de tweede route gaan houden. 
Timmer een kastje in elkaar. Zoek 
een vogelkooitje of een thee
kastje en maak daar een mooi 
stalletje van.

In oktober van dit jaar zal ik weer 
een oproep doen en er hebben 
zich al 6 nieuwe adressen gemeld.

Tot dan. Mieneke Bakker

Helpende handjes

Zoals u weet kan ook onze parochie altijd enthousiaste vrijwilligers 
gebruiken. Deze keer doen wij een nieuwe oproep aan parochianen ten 
behoeve van de bezorging van ons parochieblad de Klepel én voor de actie 
Kerkbalans. Een aantal van onze trouwe bezorgers heeft vanwege hoge 
leeftijd of om gezondheidsredenen het bezorgen moeten beëindigen. 
Reden van dit herhaalde verzoek.

Voor de bezorging van de Klepel bent u zes keer per jaar ongeveer een half 
uurtje van uw tijd kwijt. De brieven voor de Kerkbalans kosten één keer 
per jaar maximaal een uur.

Hebt u er zelf geen tijd of mogelijkheid voor, wellicht kent u dan iemand 
anders die dit waardevolle werk wil doen. Voor beide oproepen kunt u zich 
aanmelden via het parochiesecretariaat.

Uw aanmelding wordt zeer op prijs gesteld!



Op weg naar Pasen 2023
Meditatieboekje van Aswoensdag tot Paaszondag

De veertigdagentijd geeft een leven met Jezus in het 
klein weer. Zesenhalve week lang loop je het pad van 
het leven. Daarop spreekt Jezus je aan, leer je jezelf beter 
kennen en wordt je de kracht gewaar die het verschil 
maakt tussen leven en dood.

‘Keer je om.’ ‘Les je dorst.’ ‘Maak je los.’ Deze en 
andere korte, bevrijdende oproepen nodigen uit om je 
reikhalzend uit te strekken naar wat vóór je ligt, naar 
een toekomst waarin alles anders zal zijn.

Op weg naar Pasen 2023 neemt je mee op een spirituele weg 
doorheen de veertigdagentijd. Dwars door de woestijn 
naar de verrijzenis die gloort aan de horizon. Dag voor dag 
biedt het boekje kleine stukjes die tot nadenken stemmen, 
aanzetten tot persoonlijke reflectie of uitnodigen tot 
gebed. Om zo de tijd van veertig dagen intens te kunnen 
beleven en de vreugde van Pasen diep te voelen.

Dinerclub
Voor alleenstaanden (65+) uit 
onze parochie is er een sfeervol 
diner in de Goede Herderzaal.

Data: zondag 19 februari en 
zondag 19 maart aanstaande. 
Aanvang 17.00 uur.

Wilt U zo’n, heerlijk en gezellig 
diner meemaken, dan kunt U zich 
aanmelden bij het parochiesecre
tariaat, tel. 0355382071 (ma.t/m 
do. van 9.00  13.00 uur), of bij 
Agnes van den Brink 
tel. 0654915667

U bent van harte welkom!

Het team van de dinerclub.

Heilig Vormsel
Wie 12 jaar is of ouder kan zich 
aanmelden voor de voorbe
reiding op het heilig Vormsel bij 
het secretariaat van de parochie, 
telefonisch op 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 aan
gepaste route.

pastoor N. van der Peet

Hoogmis via livestream te volgen
Oplettende internetbezoekers hebben het mogelijk al 
opgemerkt, maar sinds Kerstavond jongstleden worden 
de zondagse eucharistievieringen live uitgezonden.
Weliswaar hebben zich nog geen vrijwilligers aangemeld 
die belangstelling hebben in het verzorgen van die live
uitzending, maar via een tussenoplossing hebben we 
toch een en ander kunnen realiseren. Een van onze 
trouwe misdienaars kan namelijk met een tablet vanaf 
het altaar een aantal voorkeuzeposities van de camera 
bedienen. 

De livestream is te vinden op: www.kerkdienstgemist.nl. 
Op de openingspagina kiest u voor de provincie Noord
Holland en vervolgens voor Laren. Bij Laren krijgt u 
(vooralsnog) alleen de Sint Jansbasiliek als kerk met 
livestream te zien. Klik hierop en kies voor de viering 
die u wenst te zien. Een aantal vieringen kunt u ook later 
nog terugkijken.

Het bedienen op afstand met een tablet is natuurlijk 
niet ideaal, enerzijds omdat dit toch een afleiding vormt 
voor het werk van de misdienaar, maar anderzijds kan 
vanaf de tablet slechts één van de twee camera’s worden 
bediend. Het is daarom nog steeds onze grote wens om 
een groepje vrijwilligers te formeren dat samen de 
wekelijkse eucharistievieringen in onze basiliek wil 
verzorgen. Hoe groter de groep, hoe beter de zondagen 
onder elkaar kunnen worden verdeeld. 

De apparatuur van de twee camera’s is vrij gemakkelijk 
te bedienen. Ervaring is daarom niet vereist, willen leren 
wel. Aanmelders krijgen een goede instructie en goede 
begeleiding.

Heb je belangstelling, aarzel dan niet en meld je aan via 
het parochiesecretariaat.

Kent u iemand in uw omgeving mogelijk ook niet 
parochiaan die misschien de geschikte persoon zou zijn 
voor deze functie, laat hem/haar zich dan aanmelden.

Veel dank alvast voor de genomen moeite. Met dit 
vrijwilligerswerk doe je parochianen die niet (meer) naar 
de kerk kunnen een groot plezier.

Preek pastoor 
na te lezen 

én te beluisteren 
via podcast

Op onze website www.sintjanla
ren.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 pod
casts naar onze website.

Bericht van de Franciscaanse beweging in Laren en omgeving
In 1223 vierde Franciscus van Assisi in Greccio het kerstfeest met een levende 
kerststal. 
Dit was het begin van de traditie van de kerststallen die nu wereldwijd nog 
in gebruik is. 
Een 800 jarige traditie is bijzonder en daarom willen we er in dit jaar op 
verschillende momenten bij stilstaan. 
Wanneer u het leuk vindt om mee te doen kunt u zich opgeven bij  
Vincent Hilhorst tel 0610104866 of bij Bep ten Berge tel 0294267855.

De data waarop we bijeen komen in Laren zijn zaterdag 22 april, zaterdag 30 
september en een nog nader te bepalen zaterdag in december. Tijdsduur: 
11.0015.00 uur. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd voor koffie of thee. 
Het definitieve programma is nog in ontwikkeling en laten we u weten bij 
aanmelding. De bijeenkomsten zullen worden gehouden in de Goede 
Herderzaal van de basiliek in Laren.

Vrede en alle goeds. 
Vincent Hilhorst

De uitgave Op weg naar Pasen is vanaf 15 februari 
2023 verkrijgbaar bij Berne Media, Abdijstraat 53, 
5473 AC Heeswijk. De kosten zijn € 6,95 (excl. € 3,95 
verzendkosten).
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Donderdag 02 febr.  Opdracht van de Heer 19.30 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij
  Maria Lichtmis

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

Dinsdag 07 febr.  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 11 febr.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 12 febr. 6e 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 18 febr.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 19 febr. 7e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij
    (De kinderen die hun 1e heilige communie
    gaan doen stellen zich voor)

Woensdag 22 febr. Aswoensdag 19.30 uur Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 25 febr.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 26 febr. 1e zondag van de 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
  40dagentijd

Zaterdag 04 maart  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 05 maart 2e zondag van de 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij
  40dagentijd  

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

Zaterdag 11 maart  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 12 maart  3e zondag van de 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
  40dagentijd  m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
   12.00 uur Gezinsviering
   14.00 uur Engelstalige viering

Zaterdag 18 maart  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 19 maart zondag laetare        10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
  4e zondag van de 
  40dagentijd  

Zaterdag 25 maart  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 26 maart 5e zondag van de 10.00 uur  Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
  40dagentijd  17.00 uur Evensong
    
De Goede week
Zaterdag 01 april  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 02 april Palmzondag 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
      

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 
November € 2.610,
Via QR code € 209,
Collecten per bank € 50, (dec)
December € 7.520,17
Kerst € 2.115, t.b.v. St. Friersdale
Via QR code € 473,27

Vieringenoverzicht

Engelstalige vieringen
Zondag 12 februari 14.00 uur
Zondag 12 maart 14.00 uur

Voor informatie: parochiesecretariaat (0355382071)

Biechtgelegenheid
Elke zaterdag is er tussen 16.00 en 16.50 uur biechtgelegenheid 
in de kerk.

Familieberichten
Overleden
25 nov. Elisabeth van der VossenKerssemakers
 Wim Bongers
28 nov. Noah Smit
30 nov. Jan Abeling
10 dec. Mary Cremersvan Seumeren
18 dec. Maria Kuijer
20 dec. Jan Onrust
25 dec. Ada RuijgrokKoster
26 dec. Cees Ederveen
  3 jan. Franciscus Roes
  8 jan. Johanna Smits
12 jan. Johannes Jongerden
13 jan. Johanna Pieperter Haar


