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Door het donker hier gekomen,
aangetrokken tot het licht,
willen wij het Kind bezingen
dat op aarde vrede sticht.

In dit Kind staat het te lezen
hoe God zich ons allen dacht:
zie de toekomst, hier geboren,
voor het menselijk geslacht!

In dit Kind is vleesgeworden
hoe God ook het donker door
heel zijn goede schepping trouw blijft.
deze ster wijst ons het spoor!

Oude dromen, haast vervlogen,
uit een lang voorbije tijd,
zingen wij ons nieuw te binnen,
door de hemel begeleid.

En met allen die gegaan zijn
met de dromen van oudsher,
zoeken wij naar nieuwe wegen,
bij het lichten van de ster.

Zolang wij nog durven dromen, 
uitzien naar wat toekomst biedt,
zullen wij ons laten leiden
door dit Kind, dit licht, dit lied.

Sytze de Vries

Door het donker hier gekomen



Oecumenische viering
Op de laatste zondag (22 januari) van de Week 
van Gebed voor de Eenheid van de christenen 
(15-22 januari 2012) wordt om 11.00 uur in de 
Sint Jansbasiliek een dienst van de gezamenlijke 
kerken van de BEL-dorpen gehouden.

Thema van de viering is: “Als de graankorrel 
sterft…”.

Bij deze bijzondere viering gaan voor: pastoor 
J.J.M. Vriend en ds. J.G. de Bruijn,  predikant 
van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes. 
Muzikale medewerking wordt verleend door de 
Cantorij van de Protestantse Gemeente Laren-
Eemnes onder leiding van Saskia Kruysse.
Voor de kinderen zal er een kinderwoorddienst 
zijn en voor de hele kleintjes is er een crèche. Na 
afloop van de dienst is er koffie en limonade en 
is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
Wij hopen dat ook u er bij zult zijn!

Stuurgroep Oecumene BEL

Kerstactie
Ter gelegenheid van Kerstmis stuurt het Kerst-
actie-comité onze parochie-missionarissen een 
kerstwens en een attentie in de vorm van een boe-
kenpakket. Ook de parochianen van "St. Jan-Goede 
Herder", die langdurig ziek zijn, die het afgelopen 
jaar een dierbare hebben verloren en pa-rochianen 

van 75 jaar en ouder zullen een kerstwens en 
een attentie ontvangen. Achter in de kerk staan 
gedurende de kersttijd de groene bussen, waarin 
de kerstactie-envelop (die U in de Klepel vindt) 
kunt deponeren. U kunt ook Uw bijdrage storten 
op bankrekening nr. 33.49.03.815 bij de Rabobank 
Laren t.n.v. Kerstactie St. Jan-Goede Herder.
De werkgroep rekent ook nu weer op de 
mede¬werking van vele vrijwilligers bij het 
bezorgen van de kerstattenties.
Mocht U in onze parochie iemand kennen die 
aandacht behoeft, laat dit dan even weten aan 
het parochie-secretariaat. Tel. (035) 538 20 71. 
Hartelijk dank voor Uw medewerking.

Het Kerstactie-comite

Een stukje Cambridge in La-
ren: opmaat naar Kerstmis
De bekendste Engelse koorscholen zijn Kings Col-
lege en St. Johns College in Cambridge. 
In ons eigen bisdom hebben we met het Muziekin-
stituut van de Kathedraal van Sint Bavo te Haarlem 
de oudste Koorschool van Nederland. 
Uit het 120 leden tellende Kathedrale Koor is de 
Bavocantorij samengesteld die bestaat uit 30 gese-
lecteerde zangers die op het hoogste niveau zingen 
en regelmatig te gast zijn in Engeland. Kings en St. 
Johns zijn m.n.beroemd door het Festival of Nine 
Lessons and Carols dat ieder jaar op kerstavond 

door miljoenen mensen via de BBC wordt gevolgd. 
Deze lezingendienst die afgewisseld wordt met 
prachtige Engelse Christmas Carols is inmiddels 
ook bij de Bavocantorij tot traditie verheven.
Dit jaar zal de Bavocantorij deze prachtige viering 
verzorgen in onze eigen Basiliek, en wel op zondag 
18 december a.s. om 15.30 uur. De toegang voor 
deze viering is gratis, er is slechts een deurcol-
lecte na afloop.

Vanwege het jubileum heeft het koor een prachtige 
CD gemaakt met daarop het feestelijke Magnificat 
van Durante, het Hear my Prayer van Mendelsohnn 
en de beroemde Krönungsmesse van Mozart. De 
CD is op 18 december verkrijgbaar achter in de 
Basiliek en kost € 20,--, of is te bestellen via cd@
koorschoolhaarlem.nl  Een mooi kado voor de 
naderende feestdagen.

Nieuwjaarsreceptie 
nieuwingekomen 
parochianen
Op zondag 15 januari zal er in de dagkapel 
van de Sint Jansbasiliek een nieuwjaarsrecep-
tie plaatsvinden na de mis van 11.30 uur. Het 
parochie¬bestuur zal dan in het bijzonder hen 
ontvangen die in 2011 lid van onze parochie-
gemeenschap zijn geworden.

Actie Kerkbalans 2011/2012
Zoals u van ons gewend bent, kloppen wij aan het 
begin van het nieuwe jaar bij u aan voor de Actie 
Kerkbalans, om een financiële bijdrage voor onze 
parochiegemeenschap te vragen. Wij doen een 
beroep op uw vrijgevigheid om onze parochie 
financieel te ondersteunen om de uitgaven die 
noodzakelijk zijn voor het goed functioneren 
van de parochie te dekken. Wij hopen ook nu 
weer op uw bijdrage te mogen rekenen.

Heeft u nog niet bijgedragen aan de actie 2011? 
Dan vragen wij daarvoor uw speciale aandacht!

Doelen
Onze parochie wordt gedragen door een geloofs-
gemeenschap, waar de grote momenten van het 
leven gevierd worden, waar liefde en verdriet 
die ieders leven doorkruisen, gedeeld worden. 
Veelal gebeurt dit in onze Sint Jansbasiliek. 
Maar ook de andere gebouwen van de parochie 
zijn belangrijk, omdat de geldelijke inkomsten 
daarvan belangrijk zijn voor onze parochie en 
vanwege hun samenbindende functie binnen de 
Larense gemeenschap. Daarom is het van belang 
deze gebouwen te bewaren voor de toekomst. 
Om dit te realiseren zijn in het afgelopen jaar 
twee grote projecten van start gegaan: de restau-
ratie van de basiliek en de renovatie en verbou-
wing van de Warrekam en Schering & Inslag, 
het zogenaamde WSI-project. Met de realisatie 
van het WSI- project verzekert de parochiege-
meenschap zich van een langdurige en zekere 
inkomstenbron om de kosten van de parochie 
ook in de toekomst mede te financieren.

Basiliek
Steigers zijn zowel in als rond de kerk gezet om 
de koepel, de dakvlakken en de glas-in-loodra-
men onder handen te nemen. De restauratie 
verloopt naar wens en ligt op schema. Voor het 
Sint Jansfeest moet de helft van de restauratie 
gerealiseerd zijn.
De werkzaamheden zijn gefinancierd met on-
derhoudsvoorzieningen van de parochie, over-
heidssubsidies en een donatie van de Stichting 
Behoud Sint Jansbasiliek.

WSI
De Warrekam wordt geheel gerenoveerd en 
uitgebreid om nadien het sociaal-cultureel hart 
voor heel de Larense gemeenschap te worden. 
Ook de bibliotheek zal in de Warrekam onderdak 

krijgen. Deze grootscheepse vernieuwbouw in 
samenwerking met de Gemeente Laren, zal in 
het voorjaar 2012 worden afgerond.
Het gebouw Schering & Inslag, dat bijna gereed 
is, wordt het centrum voor muziekonderwijs 
en de muziekverenigingen. Tevens komt er een 
kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. 
Deze werkzaamheden worden gefinancierd met 
onderhoudsvoorzieningen van de parochie en een 
geldlening van de gemeente Laren.
Zoals reeds eerder vermeld zullen de huurin-
komsten een belangrijke bijdrage gaan leveren 
aan de toekomstige financiering van primair de 
parochiële activiteiten en het toekomstige onder-
houd van de Sint Jansbasiliek.

In deze editie van de Klepel informeren wij u over de 
financiële positie van onze parochie. U krijgt hierdoor 
een goed inzicht in de parochiefinanciën die dankzij 
uw geweldige steun alsmede door de inzet en dienst-
baarheid van zeer veel vrijwilligers een gezond beeld 
laten zien.

In onderstaand overzicht ziet u de werkelijke resul-
taten over de jaren 2009 en 2010. Ter vergelijking 
is de begroting 2010 opgenomen en natuurlijk de 
begroting 2011.

Lasten begroting 2011 2010 begroting 2010 2009

Persoonskosten  € 184.400  € 180.821  € 181.500  € 173.211

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

 € 158.800  € 200.575  € 171.600  € 240.779

Rente en lasten van schulden en funda-
ties

 € 7.000  € 8.045  € 5.800  € 7.109

Kosten erediensten en pastoraat  € 49.000  € 45.201  € 49.000  € 46.256

Afdrachten van collectes voor derden 
en afdrachten aan het Bisdom

 € 101.940  € 125.416  € 92.100  € 100.810

Beheerkosten  € 45.500  € 46.358  € 42.000  € 42.850

Voordelig saldo  € 5.062

 € 546.640  € 606.416  € 542.000  € 616.077

Baten Begroting 2011 2010 Begroting 2010 2009

Bijdragen parochianen  € 270.500  € 284.416  € 265.500  € 285.167

Opbrengst beleggingen  € 186.000  € 175.941  € 195.100  € 186 733

Grafrechten etc.  € 90.000  € 144.112  € 80.000  € 139.735

Incidentele baten/lasten  €  - 876  € 4.442

Nadelig saldo  €  140  € 2.823  € 1.400

 € 546.640  € 606.416  € 542.000  € 616.077

De begroting 2012
De begroting 2012 was bij het ter perse gaan van deze Klepel nog niet gereed. Wij verwachten echter geen grote 
wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren.

Het resultaat 2010
“Meevallers” uit de afgelopen jaren, uit welke hoofde dan ook, zijn als extra baten op de post “Voorzieningen” 
geboekt voor het onderhoud van de basiliek of het Sint Janskerkhof.

Ook over 2010 konden wij weer een extra bedrag toevoegen. Hierdoor werd het in 2011 mogelijk te starten met het 
grootschalig onderhoud van de basiliek en de gebouwen Warrekam en Schering & Inslag.

Jos G.M. Timmer, penningmeester



Tussentijdse Catechese. 
Bijeenkomst  14 december 
15.30 tot 16.45 uur
Dit bericht is voor alle kinderen die op de lagere 
school zitten en hun eerste communie hebben 
gedaan. In het verleden hadden wij op de eerste 
maandagavond van de maand een bijeenkomst.
Nu blijkt dat de avond toch wat lastig is,  gaan we 
een middag organiseren.
Op woensdag 14 december van half vier tot kwart 
voor vijf, zullen wij in de jongerenruimte een 
kerst-bijeenkomst houden. Die middag gaan we 
een kerstfilmpje kijken en een werkblad maken 
en zullen wij voor iets lekkers zorgen.   
We zullen de groepen in tweeen verdelen, groep 
5 en 6 samen en groep 7 en 8 samen.
Graag willen we weten wie er komt die middag.
Opgeven via mieneke.bakker@ziggo.nl.
Wij hopen dat er heel veel kinderen naar deze 
middag zullen komen.

Werkgroep catechese.

Kindje Wiegen 2011
Kerst is voor iedereen, ook voor de allerkleinsten! 
Op eerste Kerstdag is er voor de jongste kinderen 
zoals ieder jaar ‘Kindje Wiegen’ in de Sint Jansba-
siliek te Laren om 15.00 uur. Het geboorteverhaal 
van het Kindje Jezus wordt verteld en er worden 
bekende kerstliedjes gezongen. 
Na afloop van Kindje Wiegen is er gelegenheid om 
de Kerststal van dichtbij te bekijken. Iedereen is 
van harte welkom: kinderen, ouders, grootouders, 
vriendjes en vriendinnetjes. 

Het Neva-Ensemble uit  
St. Petersburg
Op zondag 22 januari zal het Neva-Ensemble in de 
hoogmis van 9.00 uur de liturgische gezangen uit 
de Slavisch-Byzantijnse ritus ten gehore brengen. 
Jaarlijks zijn zij in ons midden met hun indruk-
wekkende bijdrage aan onze liturgie. U bent, als 
altijd, van harte uitgenodigd.

Formulier voor de eerste heilige Communie

Naam:

Adres:

Geboortedatum:

Telefoon:

e-mail adres: 

Eerste Communie 2011
In deze Klepel willen wij u informeren over de 
eerste Communievoorbereiding.
De eerste Communieviering is op zondag 15 april 
2012 a.s. in de viering van 11.30 uur.

De kinderen beginnen op woensdag 11 januari 
in de jongerenruimte naast de St. Jansbasiliek 's 
middags van 13.30 tot 15.00 uur.
Het projekt bestaat uit 11 woensdagmiddagen. 

De ouderavonden zijn op 9 januari, 6 februari, 
5 maart en 2 april 2012, om 20.00 uur in de kof-
fiekamer (voorheen dagkapel).

De kinderen waarvan wij weten dat ze in aanmer-
king komen voor de Eerste Communie (dat zijn 
8-jarigen of kinderen die in groep 4 van de basis-
school zitten) hebben van ons een brief gekregen.
Mocht het zo zijn dat u door welke omstandigheid 
ook, geen brief hebt ontvangen en toch uw kind 
mee wilt laten doen, wilt u dan zo vriendelijk zijn 
onderstaand formuliertje in te vullen en uiterlijk 
17 december a.s. in de brievenbus van de pastorie 
doen t.n.v. voorbereidingsgroep eerste Communie.

!

Kerstconcert van de Sint Jans Schola
Tweede Kerstdag, maandag 26 december; aanvang 14.00 uur

Jongerenviering 13 november groot succes! 
De jongerenviering die RKJ Laren op 13 novem-
ber had georganiseerd, was een groot succes. De 
jongeren die dit jaar de ‘Werkgroep JongerenVie-
ringen’ hebben opgericht, hebben deze viering 
helemaal zelf voorbereid. Een goed gevulde kerk, 
Pastoor Vriend die voorging en de muziek die werd 
verzorgd door het fantastische koor ‘Vamos’ van 
de Thomaskerk uit Huizen. Het thema van deze 
viering was de reis naar de Wereld Jongeren Dagen 
in Madrid die vijf jongeren van onze parochie in 
augustus gemaakt hebben. Esmee en Linda van 
RKJ Laren hadden het lied “Meet me at the World 
Youth Day” geschreven en ten gehore gebracht. 
Verder zong Linda nog het lied “Hold me tight” van 
haar tweede CD, waaraan ze hard aan het werk is.
Theo Lanphen had weer een enorm projectie-
scherm neergezet waarop foto’s van ‘Madrid’ te 

zien waren. Debbie en Esmee deden aan de hand 
van de foto’s verslag van de bijzondere gebeurtenis-
sen tijdens Wereld Jongeren Dagen. Na afloop was 
het gezellig druk achterin de kerk met een hapje 
en een drankje. De foto’s van het gebeuren zijn 
te zien op de website van RKJ Laren. De volgende 
jongerenviering staat alweer gepland: begin 2012!

RKJ Laren: KOM MAAR OP, ALS JE DURFT.
Linda de Valk, RKJ Laren -  website: www.rkjlaren.
nl -  e-mail: info@rkjlaren.nl

Kerstviering voor gezinnen met jonge kinderen
Vroeg op kerstavond, zaterdag 24 december om 
18.00 uur is er, speciaal voor de gezinnen met 
jonge kinderen, een viering van woord en gebed 
rondom het kerstverhaal, met veel zang van ons 
kinderkoor.
Op de vier zondagen ervoor begint al de advents-
tijd. Elke zondag gaat een kaarsje aan van de 
adventskrans, totdat alle vier de kaarsjes branden. 
We gaan op weg naar Kerstmis. Op de eerste 
zondag van de advent ( 27 november) hebben de 
kinderen tijdens de gezinsviering gehoord van 
het Licht waarop wij wachten.
Op school en tijdens de kleuterwoorddienst 

worden de verhalen verder verteld richting het 
Kerstfeest.
Ook is er voor thuis een prachtige adventskalen-
der, waardoor het Kerstfeest elke dag een beetje 
dichterbij komt.   

Nog voor het openen van het laatste deurtje is dan 
op kerstavond, zaterdag 24 december om 18.00 
uur is de feestelijke kerstviering. Wij nodigen alle 
gezinnen met hun honge kinderen uit om naar 
de kerstviering te komen.

Werkgroep gezinsviering.

“Ha, fijn! Er is weer een Kerstconcert van de Sint 
Jans Schola!” U kunt op 2e Kerstdag ’s middags 
heerlijk ruim ’n uur komen genieten van feeste-
lijke muziek in de sfeervolle Sint Jans Basiliek; 
het concert duurt tot plm. 15.15 uur. Als vocale 
solisten komen Elma van den Dool, tenor Albert 
Hermsen en bas Bernard Rikkert de Koe. Trompet-
tist Peter Leydekkers en organist Bas Groenewoud 
zullen van zich laten horen. Veel afwisseling in 
een programma van oud tot wat recenter: Gre-
goriaans, Rachmaninoff, muziek van Bach (een 
duet voor sopraan en bas solo) en Cornelius (tenor 
en koor); met ook een aantal vertolkingen van 
het Ave Maria die een verrassend onderdeel van 
deze middag vormen. Ook hoort U stukken voor 
trompet en orgel, orgel solo, koor a capella... te 
veel om in dit korte bestek allemaal op te noemen. 
Nieuwsgierig geworden? Kom dan vooral luisteren! 
We willen U van harte uitnodigen om ons concert 
te bezoeken en hopen dat U ook dit jaar weer in 
groten getale aanwezig zult zijn.

Zoals te doen gebruikelijk is de leiding in handen 
van dirigent Hans Rikkert de Koe.
U bent allen van harte uitgenodigd!
Kerk open om 13.30 uur;  aanvang concert is 14.00 
uur; de toegang is vrij. 
Na afloop is er een deurcollecte.
www.sintjansschola.nl

40 jaar in de kerkmuziek
Op het jaarlijkse Ceciliafeest heeft Jim Berben, diri-
gent van onze cantorij de gouden onderscheiding 
ontvangen die behoort bij het 40 jarig jubileum.
Jim zet zich al 40 jaar in voor de kerkmuziek en 
meer dan de helft van deze periode is hij verbon-
den aan onze kerk.
Hij wordt speciaal gewaardeerd voor zijn inzet 
voor de Nederlandse liturgie.
Wij, de cantorij en de parochiegemeenschap 
willen hem met deze blijk van waardering van 
harte feliciteren.   

foto koor: Bruno Wacker
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Vieringen van zaterdag 10 december t/m zondag 5 februari

Zaterdag 10 dec.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 11 dec. 3e zondag vd Advent 09.30 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
  Zondag Gaudete  m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
   11.30 uur  Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij 

Zaterdag 17 dec.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 18 dec. 4e zondag vd Advent 09.30 uur Hoogmis met Nederlandse gezangen
   11.30 uur Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij 

Vrijdag 23 dec..  09.00 uur Geen viering

Zaterdag 24 dec. Kerstavond 18.00 uur Gezinsviering van Woord en Gebed
   20.30 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij
   24.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn

Zondag 25 dec. 1e Kerstdag 11.30 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn 
    m.m.v. de Cantorij
   15.00 uur Kindje wiegen

Maandag 26 dec. 2e Kerstdag 10.00 uur Eucharistie   
  Heilige familie 
Woensdag 28 dec.  19.00 uur Geen viering

Zaterdag  31 dec. Oudjaar 17.00 uur Eucharistie met samenzang

Zondag 01 jan. Nieuwjaar (Maria Moeder van God)
   11.30 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn 
    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 09.30 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn  
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
   11.30 uur Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 14 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 15 jan. 2e zondag d.h. jaar 09.30 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen 
   11.30 uur Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 21 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 22 jan. 3e zondag d.h. jaar 09.00 uur Hoogmis m.m.v. Het Neva Ensemble uit St. Peters-
burg
   11.00 uur Oecumenische viering van Woord en Gebed

Zaterdag 28 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 29 jan.  4e zondag d.h. jaar 09.30 uur Hoogmis met Nederlandse gezangen
   11.30 uur Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Woensdag 01 febr.  19.00 uur Geen viering

Donderdag 02 febr. Maria Lichtmis 19.00 uur Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Vrijdag 03 febr.  09.00 uur Geen viering

Zaterdag 04 febr.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 05 febr.  5e zondag d.h. jaar 09.30 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
   11.30 uur Eucharistie (Gezinsviering)

Gedoopt
25 sept. Gina Kuipers
25 sept.  Cecilia Lakeman
20 nov. Stijn den Blanken
20 nov. Saar den Blanken
20 nov. Valentijn Kuiper
27 nov. Leon Calis

Overleden
25 sept. Joop Klinkhamer
5 okt. Corrie de Vos - Mulder
26 okt. Bertus Gieskens
12 nov. Edmund (Mun) Meuwissen
20 nov. Johanna Calis – de Leeuw
21 nov. Toos van de Pas - Kox

Collecten
24-25 sept. € 659,90
1-2 okt. € 416,31
1-2 okt. € 275,-- Wereldmissiedag v.d. Kinderen
8-9 okt. € 948,64
15-16 okt.  € 792,22
22-23 okt. € 115,-
22-23 okt. € 1305,47 Wereldmissiedag
29-30 okt. € 954,25
5-6 nov. € 1398,74
12-13 nov. € 566,44
Jongerenviering € 380,61 t.b.v. “Geef een kans”
19-20 nov. € 630,04

Biechtgelegenheid: 
zaterdag  17 december 16.30 uur
zaterdag  21 januari 16.30 uur

Kleuter Woorddiensten
Zondag 18 december  11.30 uur.
Zondag 08 januari 11.30 uur
Zondag 29 januari 11.30 uur

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

Vieringen werkdagen
Maandag 09.00 uur
Woensdag 18.30 uur aanbidding, waarna om 19.00 uur de H. Mis
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.

Dinerclub
Op de zondagen 11 december en 22 januari 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


