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De Emmausgangers

Lucas 24, 13-35

Het gaat in het 24e hoofdstuk van 
Lucas over Kleophas en zijn vriend, die 
teleurgesteld op weg zijn gegaan naar 
Emmaus.

Ze waren met Jezus en de elf naar 
Jeruzalem meegegaan, omdat zij leefden 
in de verwachting dat Jezus het koninkrijk 
van hun vader David zou gaan herstellen.
Maar wat hun verwachtingen ook waren, 
dat het zo met Jezus zou aflopen dat 
hadden ze toch echt niet gedacht. Als 
een misdadiger hadden Romeinen hem 
gekruisigd en met de dood van Jezus, hun 
Meester, was ook in hen de hoop gestorven 
dat hun volk nog eens van het juk van de 
Romeinen zou worden bevrijd.
Toen ze Jezus hadden leren kennen was 
in hen de hoop gewekt dat deze man uit 
Nazareth hen die zo verlangde vrijheid zou kunnen geven. 
“In die hoop hadden zij geleefd”, zo zeggen ze letterlijk in 
het gesprek met Jezus.
Maar hun hoop vervloog en hun leven werd weer even 
uitzichtloos als in de tijd vóór dat zij Jezus hadden leren 
kennen. Hun weg naar Emmaus was troosteloos. Zij waren 
ontgoocheld, zonder nieuwe verwachtingen.
Deze begrijpelijke teleurstelling maakte hen gesloten en 
blind. Zij herkenden Jezus dan ook niet. Noch zijn voetstap, 
noch zijn stem. Niet zijn gebaren of de blik in zijn ogen. 
Niets van hun Meester herkenden zij in die vreemdeling, 
die zich daar op de weg van Jeruzalem naar Emmaus bij 
hen voegt.
Het is ontroerend om te zien hoe Jezus in de loop van het 
gesprek er in slaagt om de twee bij hun verdriet te brengen. 
Hij laat hen praten; Hij houdt zich een beetje van de domme 
om de leerlingen de ruimte te geven zich helemaal uit te 
spreken. Daardoor krijgen ze de gelegenheid om weer bij 
zichzelf te komen.
Toch is het niet zo dat Jezus met hem meepraat. Als de 
leerlingen uitgesproken zijn, maakt Hij hen juist een 
verwijt: traag van hart zijn jullie, jullie begrijpen het niet! 
En dan begint hij te spreken.
Hij neemt de teleurstelling van zijn leerlingen serieus. Hij 
zegt: “Moest de Messias niet lijden?” Dus ergens geeft hij 
de leerlingen gelijk, maar Hij laat hen ook verder kijken. 
En wel, zegt de tekst, door de Schriften uit te leggen.

Eens, helemaal aan het begin van zijn openbaar 
optreden, had Hij in de synagoge van Nazareth 
de boekrol geopend en voorgelezen uit de profeet 
Jesaja: “De geest des Heren is op Mij en Hij heeft 
Mij gezalfd om aan armen de Blijde Boodschap 
te verkondigen” (Lc. 4,18). En toen die woorden 

geklonken hadden zei Hij: “Heden is dit Schriftwoord in 
vervulling gegaan”(vs 21). 
Toen al had Jezus geprobeerd om aan de hand van de 
Schriften de mensen duidelijk te maken wie Hij was.
Welnu, als Jezus dus aan de twee ontgoochelde en bedroefde 
leerlingen onderweg alles uitlegt wat in de Schriften op 
het lijden van de Messias betrekking had, dan legt Hij – als 
je dat zo zeggen mag, zichzelf uit.
Hij deelt zichzelf opnieuw aan hen mee door hun hart 
ontvankelijk te maken voor hun eigen rijkdom, namelijk 
de traditie van hun heilige Schrift.
Hoezeer dus deze vreemdeling van buiten lijkt te komen, 
in feite doet Hij iets met hen van binnen. Zoals ze later 
zelf zullen zeggen: “Brandde ons hart niet in ons terwijl 
Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften opende?”
Nu zij hun Heer als het ware terug hebben gevonden in 
het begrijpen van de Schrift, herkennen zij Hem meteen 
in dat uitzonderlijke gebaar van het gebroken brood en 
de gedeelde beker. En dan verdwijnt met de laatste twijfel 
ook de afgeslotenheid van hun hart.
Nu kan Jezus uit hun ogen verdwijnen, zoals er staat, omdat 
zij in hun hart, waaruit de ontgoocheling verdwenen is, 
hun Meester nu ontvangen.

Door deze ervaring werden Kleophas en zijn vriend andere 
mensen. En zij tonen dat in wat zij gaan doen: niet meer weg 
van Jeruzalem, maar op naar Jeruzalem. Zij willen weer bij 
de anderen zijn. Zij willen van hun belevenissen onderweg 
vertellen. En wat zullen ze verbaasd en blij geweest zijn, 
als ze daar in Jeruzalem precies horen wat ze zelf hadden 
meegemaakt. De Heer is waarlijk verrezen!
Het is als een bevestiging van hun ervaring, dat zij leerlingen 
zijn van de levende Heer. Amen

English Mass in the Basilica
Since November 2013, the Filipino-English 
Community Laren is organizing an English Mass. 
Started small in the 'koffiekamer', but with the 
increasing number of visitors the mass soon 

moved to the church, where now each month around 80 
people attend. The mass takes place on every 2nd Sunday of 
the month, except on April 19, and will start at 12:30. The 
schedule can be found on website http://fecl.webnode.nl .
After the celebration there is a social gathering with lunch 
in the ‘Jongerenruimte’ at the church plaza. Though of 
course everyone is welcome, english speakers are specially 
invited to participate!
For more information, please contact Hans de Valk, 
06-51629709 / feclaren@gmail.com.



Aan de keukentafel bij…

Vandaag zitten wij met Christian Klumm aan de 
keukentafel in onze jongerenruimte.

Christian, je bent onlangs al voorgesteld als de nieuwe 
penningmeester van ons parochiebestuur. Wij zouden 
het leuk vinden wat meer over je te weten. Waar kom 
je vandaan?
Ik ben geboren in Franken (Beieren) in een echte 
ondernemersfamilie als jongste van twee jongens 
en een meisje. Ik heb sinds 1991 in de logistiek 
gewerkt voor een Amerikaans bedrijf. In Bulgarije 
en Roemenië (1994-1996) heb ik voor de nieuw op 
te richten dochterondernemingen de operatie, 
boekhouding en IT geïmplementeerd. Daarna 
werd ik aangesteld als financieel directeur in 
Warschau, Polen en werd later daar Algemeen 
Directeur. Uiteindelijk ben ik in 2002 voor 
nog steeds hetzelfde bedrijf in van Polen naar 
Nederland gegaan samen met mijn Braziliaanse 
vrouw en oudste dochter.
We gingen in Laren wonen. Snel voelden wij ons 
thuis en ook zeer aangetrokken door de parochie. 
Een van de mooiste tradities is voor mij de Sint 
Jan processie die in mijn hart een vaste plek heeft 
ook omdat ik op Sint Jan ben geboren.
Later verhuisden wij richting Eemnes maar Laren 
blijft nog steeds ons middelpunt met o.a. onze 
vrienden en school en hockey van de kinderen 
want inmiddels zijn er nog een dochter en een 
zoon bijgekomen.

Hoe ben je in het parochiebestuur gekomen?
Vanwege het nieuwe samenwerkingsverband 
(met Blaricum en Huizen) en het aflopen van de 
acht jarentermijn van het zittende bestuur waren 
nieuwe mensen nodig. Door mijn katholieke 
opvoeding kom ik regelmatig in de kerk. Ik ken veel 
parochianen en heb hier ook privé contact mee. 

Een van hun heeft mij voorgesteld om deze functie 
waar te nemen.
Ik beschouw dit als een grote eer.
Mijn functie is penningmeester en Paul Hofman 
hoofd onroerende zaken. Wij zullen beiden deze 
rollen ook in de samenwerkingsverband vervullen.
In Laren komt i.p.v. het huidige parochiebestuur 
een locatieraad waarin naast pastoor Vriend 
en Jozef Naorniakowski ook Joost Zwanikken, 
Sophie van de Pas, Enzo Chimienti en Maurice 
Lagemaat zitting hebben genomen. Dus er is een 
hele verjonging gaande.

Christian, je bent erg betrokken bij onze kerk, wat zou 
jij de jongeren willen meegeven?
Ik denk dat het heel belangrijk is jongeren bij de 
kerk te betrekken! We moeten meegaan met de 
tijdsgeest. We moeten weer aansluiting vinden. 
De kerk is toch niet alleen voor ouderen.

Zeker nu Franciscus paus is zie ik veel mensen 
positief over kerk en geloof spreken. Dit was een 
aantal jaren terug niet te denken.
Jongeren van nu zijn op zoek naar antwoorden 
en ik heb zelf kunnen ervaren hoe geboeid zij 
naar Maurice, onze nieuwe jongerenmedewerker 
hebben geluisterd vorig jaar bij de paasmeditatie.
Hij kan de nieuwe verbinding tussen school, hun 
en de kerk vormen en jongeren aanmoedigen om 
actief binnen de kerk een helpende hand uit te 
steken.

Als gastouder heb je samen met Arjan van Mazijk een 
afwijkend programma aangeboden aan de vormelingen. 
Wat was hiervan de reden en hoe hebben jullie dat 
vormgegeven?
Wij zochten naar meer verdieping van het 
vormselprogramma en wilden dat ze leren te 
bidden. Dat was wel een uitdaging. 
De jongeren van nu zijn niet meer dezelfde als tien 
jaar geleden. Wij hebben ze in contact gebracht 
met geïnspireerde mensen. We moeten hen meer 
betrekken bij onze parochie, juist na het vormsel. 

Jij ziet de toekomst dus positief in waar het jongeren 
en hun geloof betreft?
De jeugd ligt mij zeer na aan het hart. De 
contacten en bezieling van de jongeren zijn 
nodig voor het voortbestaan van onze kerk. Door 
ze meer te betrekken zullen ze er met plezier 
naar toe gaan en kunnen we een levend en jong 
parochiegemeenschap vormen.

Christian ik denk dat ik namens vele parochi-
anen spreek als ik je veel succes wens met het 
penningmeesterschap!

Tekst en foto Yvonne Telkamp

Digitale wereld!
Tegenwoordig communiceren de meesten van ons steeds makkelijker en 
sneller via mail.
Dat merken we ook op het secretariaat van de parochie.
Om de stroom aan informatie, vragen en wijzigingen in goede banen te leiden, 
hebben we daarom nieuwe mailadressen in gebruik genomen.
Hieronder vindt u een overzicht van de te gebruiken adressen:
- info@sintjanlaren.nl  :  alle algemene zaken voor de parochie , alle 

mails voor de pastoor
- ledenadmin@sintjanlaren.nl :  adreswijzigingen en vragen van en voor 

parochianen 
- redactie@sintjanlaren.nl :  informatie en artikeltjes voor het 

parochieblad
- bestuur@sintjanlaren.nl :  informatie en vragen voor het bestuur van 

de parochie

Vanaf nu wordt het oude mailadres sintjan@belkerken.nl niet meer gebruikt.
 

Herdenkingsconcert vrijdag 1 mei

Als opmaat naar Dodenherdenking wordt op vrijdagavond 1 mei in de 
Sint Jansbasiliek een herdenkingsconcert gehouden. Het concert wordt 
georganiseerd door de Stichting Koormuziek Laren i.s.m. Monuta De 
Jager uit Bussum.
Met de Roden Girl Choristers o.l.v. Sonja de Vries, sopraan Jeannette van 
Schaik, organist Sietze de Vries. 

Gezinsviering 31 mei
Op 31 mei om half twaalf hebben we weer een gezinsviering. Graag nodigen 
wij alle ouders met kinderen van onze parochie uit om naar deze gezinsviering 
te komen. Het zijn altijd gezellige vieringen die ongeveer 45 minuten duren. 
Met voor kinderen een gespeeld bijbelverhaal. Mochten er kinderen zijn 
die daar graag eens aan mee willen doen, dan mogen zij zich melden via 
mieneke.bakker@ziggo.nl.

Dinerclub
Op de zondagen 12 april en 17 mei is er voor oudere alleenstaanden (65+) 
uit onze parochie weer dinerclub in de koffiekamer van de pastorie.
Opgave: tel. nr. 035-5389706

Wil de Bruijn

VORMSEL HEILOO
zaterdag 23 mei

Het Vormsel is een belangrijk sacrament, dat het sacrament 
van het doopsel voltooit en waarmee de persoon de gave van 

de heilige Geest wordt geschonken

Dit jaar worden onze jongeren gevormd op de 
zaterdag voor Pinksteren, 23 mei om 15:00 uur, in 
de grote kapel van het heiligdom van Onze Lieve 
Vrouw (OLV) ter Nood in Heiloo.



l e Communie 2015

Hierbij nodigen wij alle parochianen uit voor de feestelijke eerste Heilige 
Communieviering op zondag 12 april a.s, om half twaalf in onze basiliek. In deze 
viering zullen 11 kinderen hun eerste Heilige Communie ontvangen.

Ieder woensdagmiddag komen we samen en hebben we het heel gezellig. 
Om vijf over half een komen de eerste kinderen al gelijk van school met hun 
broodtrommeltje om eerst even te eten en om 1 uur beginnen we met de lessen. 
We beginnen elke les met een meditatiemoment met muziek. Dat is in het begin 
voor veel kinderen erg moeilijk, maar wij willen ze vooral even een moment rust 
gunnen. Dan vertellen we een bijbel verhaal en gaan we het verhaal naspelen. 
Zo hebben de kinderen rond het meer gehold en op het meer geroeid en hebben 
zij samen met Jezus het kruis gedragen. Ook is er elke les een creatief moment 
voor het maken van een tekening of een stripverhaal. Een hele leuke middag is 
de rondleiding in de kerk van de pastoor. De kinderen krijgen dan alle mooie 
plekken in de kerk te zien en vooral het mooiste is de kluis en daar heeft de 
pastoor altijd een tovertruckje bij. 
Ook mogen de kinderen in de kerk eten en daar hoort een verhaal bij over wit-, 
bruin- en stokbrood, de matzes en het hostiebrood. Een van de laatste lessen 
gaat over het belangrijkste van de mis; het eucharistisch tafelgebed. Wij leren 
de kinderen dat als zij te communie gaan, dat Jezus dan heel dicht bij je is. Zo 
dichtbij dat je er warm en blij van wordt. 
Belangrijk vinden wij dat de kinderen bij ons een fijne tijd hebben en dat ze later 
in hun leven een blij gevoel hebben als ze aan hun eerste communietijd denken.”

Graag tot ziens op 12 april. Namens de werkgroep eerste communie, Tineke, en Mieneke.

Oecumenische viering gezamenlijke 
kerken in de BEL-dorpen
Op zondag 17 mei a.s. om 11.00 uur wordt in de Sint Vituskerk, Kerklaan, 
Blaricum een oecumenische viering gehouden. 

Jaarlijks worden er op initiatief van de Stuurgroep Oecumene BEL een drietal 
oecumenische vieringen georganiseerd. Een viering in Laren in de Gebedsweek 
voor de Eenheid, een viering in Blaricum in de tijd rond Pinksteren en 
een viering in Eemnes in de Vredesweek. Deze vieringen zijn plaatsen van 
ontmoeting voor gemeenteleden en parochianen van de kerken in onze dorpen.

Voorgangers tijdens de viering op 17 mei zijn diaken Andrea Geria (RK 
Vitusparochie Blaricum), 
ds. Arie de Boer (Protestantse Gemeente Blaricum) en ds. Ineke van de Kuil 
(Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Laren- Blaricum).

U bent van harte welkom!

Paasboekentafel
4 en 5 april
Boeken en geschenken tafel
De moeders van de ‘katechesekast’ hebben 
voor u een boeken- inspiratie- en cadeautjes-
tafel samengesteld met als thema PASEN. 

Aangeboden worden:

- boeken, cd’s, dvd’s met als thema Pasen 

- boeken en geschenken voor de Eerste 
Heilige Communie 

- boeken en geschenken voor het Vormsel

- rozenkransen, religieuze sierraden, 
beschermengeltjes, kinderbijbels, kaarsen

- literatuur voor jongeren en ouderen

• zaterdag 4 april voor en na de viering van 
21:00 uur

• zondag 5 april voor en na de viering van 
10:00 uur

Waar: 	 Achter in onze Sint Jans Basiliek

Info : 	 Uw aankopen worden feestelijk verpakt!
Het is mogelijk met Pin te betalen!!

Paasconcert Sint Jans Schola
Maandag, 2de paasdag, 6 april 2015; aanvang 15.30 uur, in de Basiliek in Laren 

“Christ the Lord is risen again”……! Pasen!
De Sint Jans Schola nodigt u uit voor het Paasconcert op tweede Paasdag 6 april 
in de Sint Jansbasiliek, Brink 31 te Laren. Naast het koor werken aan dit concert 
mee: Peter Leydekkers: trompet, Elma van den Dool: sopraansoliste; organist 
Bas Groenewoud en een instrumentaal ensemble. Er wordt muziek ten gehore 
gebracht van o.a. Mozart (Ave Verum en een kerksonate), Vivaldi (delen uit het 
Gloria), Händel en Pergolesi. 
Het geheel staat onder leiding van Hans Rikkert de Koe.
Aanvang van het concert is om 15.30 uur, de deuren zijn om 15.00 uur open. De 
toegang is vrij met een deurcollecte na afloop. Het concert belooft ook dit jaar 
weer veel luistergenot te geven met muziek door de eeuwen heen. Info: www.
sintjansschola.nl

Sint Jans Schola Pasen 2014, Foto: Bruno Wacker

Verslagje spelletjesmiddag op 7 februari

Onze vormelingen(Merel,Mattanja en Mijns) hebben in het kader van de Diacon-
Action een spelletjesmiddag georganiseerd. Na de nodige voorbereidingen was 
het dan zover. We mochten 14 dames en twee heren verwelkomen en ze laten 
genieten van een gezellige middag. Er is gekaart en gesjoeld. Er werd rummikub, 
Yahtzee en mens-erger-je-niet gespeeld. Merel, Mattanja en Mijns voorzagen onze 
gasten van een hapje en een drankje en speelden lekker mee. De middag hebben 
we zingend afgesloten aan de hand van karaoke. Hollandse liedjes die een ieder 
mee kon zingen omdat de tekst te zien was op het beeldscherm. Het was plezier 
voor jong en oud. Wij hebben genoten en zijn trots op onze vormelingen die 
zelf met dit idee kwamen.

Belinda en Gesina (gastouders van de vormselgroep)

Oecumenische Vesper april 2015
- Het Onze Vader -

Leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade"

De mens is gemakkelijk geneigd tot het kwade. Zonder moreel richtsnoer laten we 
ons snel in verzoeking brengen. Dat richtsnoer is Jezus die zich door Zijn leven, 
dood en verrijzenis ons het voorbeeld en de moed kan geven ons af te wenden 
van het kwaad en het goede na te streven. Wij bidden die kracht te krijgen in 
de Oecumenische Vesper van 26 april, om 19 uur in de Johanneskerk te Laren.

Voorganger: Mgr. J.A.O.L. Vercammen (Utrecht); Muzikale medewerking: zangeres 
en cellist; orgel: Joost Veerman.

WELKOM!

Hoera, het is Pasen!
Op Eerste Paasdag na afloop van de viering van 10.00 uur, 
mogen de kinderen paaseieren zoeken in de tuin van de pastorie.
Tijdens de H.mis zal er een kleuterwoorddienst worden gehouden. 
Hiervoor kunt u zich aanmelden bij 
Linda Huijsmans, tel. 035-5415839 (p.en.l.huijsmans@versatel.nl)



Colofon

Vieringen zaterdag 04 april t/m zondag 07 juni
Zaterdag 04 april Paaszaterdag 21.00 uur Paaswake m.m.v. de Cantorij
Zondag 05 april Verrijzenis vd Heer 10.00 uur  Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

Maandag 06 april 2e Paasdag 10.00 uur Eucharistie

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

Zaterdag 11 april   17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 12 april 2e zondag van Pasen 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij
   11.30 uur 1e heilige communie (Gezinsviering)
 
Zaterdag 18 april  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 19 april 3e zondag van Pasen 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
   12.30 uur Viering Engelstalige liturgie

Zaterdag 25 april  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 26 april 4e zondag van Pasen 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
  
Zaterdag 02 mei  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 03 mei 5e zondag van Pasen 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn 

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

Zaterdag 09 mei  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 10 mei 6e zondag van Pasen 10.00 uur Hoogmis m.m.v. Het Klein Byzantijns Koor
    en de Broederschap van Sint Jan
   12.30 uur Viering Engelstalige liturgie

Woensdag 13 mei  Geen viering

Donderdag 14 mei Hemelvaart van de Heer 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen 

Vrijdag 15 mei  Geen viering

Zaterdag 16 mei  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 17 mei 7e zondag van Pasen 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 

Zaterdag 23 mei  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 24 mei Hoogfeest van Pinksteren 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn 

Maandag 25 mei 2e Pinksterdag 10.00 uur Eucharistie

Zaterdag 30 mei  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 31 mei Heilige Drie-eenheid 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij
   11.30 uur Eucharistie (Gezinsviering)
  
Dinsdag 02 juni  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 06 juni  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 07 juni Sacramentsdag 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
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Het volgende nummer van 

de Klepel verschijnt op 4 juni 

2015. Kopij graag inleveren 

vóór 21 mei op het secretari-

aat van de parochie: Brink 33, 

1251 KT Laren of per email:  

redactie@sintjanlaren.nl.

Vieringen Engelstalige liturgie
Zondag 19 april 12.30 uur
Zondag 10 mei 12.30 uur

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

Biechtgelegenheid
zaterdag 11 april  16.30 uur
zaterdag 09 mei 16.30 uur
zaterdag 23 mei 16.30 uur

Kleuter Woorddiensten
Zondag 05 april 10.00 uur
Zondag 19 april 10.00 uur
Zondag 17 mei 10.00 uur
(1e Paasdag: 5 april, eieren zoeken in de tuin van de Pastorie)

Voor informatie over de Kleuter Woorddiensten, kunt u 
contact opnemen met mw. Linda Huijsmans, tel. 035-5415839.

Vieringen werkdagen
Maandag 09.00 uur.
Woensdag 19.00 uur.
Vrijdag 09.00 uur.

N.B.  Wanneer er op woensdag een huwelijksinzegening of uitvaart 
plaats vindt, komt de viering van 19.00 uur te vervallen. Dit wordt 
in het weekeinde bij de mededelingen vermeld.

Gedoopt
11 januari  Floris Vlaanderen
8 februari  Sabina Dhondt
8 februari  Melissa Dhondt
1 maart  Floortje Den Blanken-Bergers
1 maart  Joep Den Blanken

Overleden
  Theo Opmeer
19 januari  Wilhelmus Dijkman
26 januari  Jan van den Brink
27 januari  Alie ten Kroode-Schothorst
4 februari  Wilhelmus Willard
5 februari  Julia van Pampus
22 februari  Helena Duurland-Inderhees
7 maart  Mia de Boer-Duurland

Collecten
17-18 januari € 383,15
24-25 januari € 644,60
31 jan-1 febr. € 734,56
07-08 februari € 568,05
14-15 februari € 626,70
21-22 februari € 823,21
28 feb.- 1 maart € 909,21
7-8 maart 15 € 800,31

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)


