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Advent is wachten. 
Wachten en verlangen totdat 
het eindelijk gebeuren gaat 
wat werd voorspeld in de 

profetenzangen: 
wachten tot God het woord 

vervult in daad.

Advent is luist’ren.
 Luist’ren en verlangen totdat 
de hemel lichtend opengaat 
en je omspoeld wordt door 

engelenzangen: 
luisteren, totdat je hart 

meezingen gaat.

Advent is komen. 
Komen met verlangen 

naar Bethlehem, waar God vlak 
bij ons staat en onze mond 

vervult met nieuwe zangen en 
waar geloof verandert in daad.

Advent is bidden. 
Bidden vol verlangen opdat 
Gods rijk van vrede komen 

gaat en Hij ons op de nieuwe 
aarde zal ontvangen waar 

ons verlangen in aanbidding 
overgaat.

Engelse koortraditie in Laren 
Opmaat naar kerstmis

Vorig jaar heeft de Bavocantorij van het Muziekinstituut 
van de Kathedraal van Sint Bavo te Haarlem voor het eerst 
een Festival of Nine Lessons and Carols verzorgd in onze 
Basiliek. Dat bleek een bijzonder groot succes en wordt 
dan ook dit jaar herhaald.

Dit Festival heeft een oude traditie en gaat terug naar de 
tijd van koning Hendrik de Achtste. Koren als Kings College 

en St. Johns zijn er mede beroemd door geworden 
en ieder jaar rond kerstmis te zien en te horen 
bij de BBC. Deze bijzondere lezingendienst, 
die afgewisseld wordt met prachtige Engelse 
Carols is inmiddels ook bij de Bavocantorij tot 
traditie verheven en al ruim 20 jaar trekt het op 

de vooravond van kerstmis zo’n duizend mensen naar de 
Kathedraal van Haarlem.

Dit jaar zal de Bavocantorij deze prachtige viering dus 
opnieuw verzorgen in onze eigen Basiliek, en wel op zondag 
16 december a.s. om 19.00 uur. De toegang voor deze viering 
is uiteraard gratis. Er is wel een deurcollecte na afloop.

Mocht u het volledige Kathedrale Koor willen horen, dan kan 
dat in uw eigen huiskamer. Het koor heeft enkele prachtige 
CD’s die na afloop van het concert achter in de kerk te 
koop zijn. Een mooi kado voor de naderende feestdagen. 
Voor meer informatie over het Muziekinstituut in Haarlem 
verwijzen wij u naar de website: www.koorschoolhaarlem.nl

Wij hopen velen van u op 16 december a.s. te mogen 
begroeten bij deze feestelijke opmaat naar kerstmis.

Advent



Het Neva-Ensemble 
uit St. Petersburg
Op zondag 30 december zal het Neva-Ensemble in 
de hoogmis van 9.30 uur de liturgische gezangen 
uit de Slavisch-Byzantijnse ritus ten gehore 
brengen. Jaarlijks zijn zij in ons midden met hun 
indrukwekkende bijdrage aan onze liturgie. U 
bent, als altijd, van harte uitgenodigd.

10 december 
Dag van de Mensenrechten
Amnesty-groep Blaricum, Eemnes en Laren voert 
actie voor gewetensgevangenen

Op 10 december bestaat de Universele Verklaring 
voor de Rechten van de Mens 64 jaar. Op deze 
belangrijke dag organiseert de Amnesty BEL-groep 
weer haar gebruikelijke schrijfavonden en voert 
actie voor de vrijlating van Ales Bialiatski (Wit-
Rusland) en Nasrin Sotoudeh (Iran). 

In Laren is de schrijfavond dinsdag 11 december 
in het Brinkhuis, van 20.00 – 21.30 uur.

Op deze avond stuurt u een kaart aan politieke 
gevangenen of schrijft u een brief naar overheden. 
Er liggen voorbeeldbrieven klaar en de Amnesty 
BEL-groep heeft kaarten om een groet te versturen. 
Tevens kunnen de aanwezigen een petitie tekenen 
voor de vrijlating van Ales Bialiatski en Nasrin 
Sotoudeh. Zo spreekt u zich één maal per jaar 
uit tegen schendingen van mensenrechten. Een 
mooie gelegenheid om uw stem te laten horen.

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

Oecumenische viering 
Zondag 20 januari 2013 om 11.00 uur in de Sint 
Jansbasiliek 

Op de eerste zondag van de Week van Gebed voor 
de Eenheid van de christenen (20-27 januari 2013) 
wordt in de basiliek een dienst van de gezamenlijke 
kerken van de BEL-dorpen gehouden. 
Thema van de viering is: “Wandelen met God”. 
Bij deze bijzondere viering gaan voor: C.J.N. Lavaleije, 
pastor van de Sint Vitusparochie in Blaricum en 
ds. J.G. de Bruijn, predikant van de Protestantse 
Gemeente Laren-Eemnes. Muzikale medewerking 
wordt verleend door de Blaricumse Dorpskerk 
Cantorij onder leiding van Anton Helmink.
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

Actie  2012/2013
Met het nieuwe jaar in aantocht is het voor 
het parochiebestuur weer tijd om aandacht te 
besteden aan de voorbereidingen voor de Actie 
Kerkbalans. Met de Actie Kerkbalans brengen 
wij de vraag om een financiële bijdrage voor 
onze parochiegemeenschap onder uw aandacht. 
Wij doen een beroep op uw vrijgevigheid, onze 
parochie financieel te ondersteunen, om de 
uitgaven die noodzakelijk zijn voor het goed 
functioneren van onze parochie te dekken. Wij 
rekenen ook nu weer graag op uw bijdrage. 

Heeft u nog niet bijgedragen aan de actie 2012? 
Dan vragen wij daarvoor uw speciale aandacht!

Het doel
Onze parochie wordt gedragen door een 
geloofsgemeenschap, 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 vanwege hun samenbindende 
functie binnen de Larense gemeenschap en ook 
vanwege de financiële opbrengst bij verhuur. 

Basiliek
Zoals u heeft kunnen waarnemen is er dit 
jaar hard gewerkt aan de restauratie van 
onze Basiliek. Voor een deel zijn de steigers 
al weer verwijderd en is het resultaat van de 
fraai gerestaureerde glas in lood ramen goed 
zichtbaar. Ook het inmiddels nagenoeg geheel 
van nieuwe dakpannen voorziene dak staat er 
weer strak bij. Dankzij het perfecte vakmanschap 
van aannemer BAM/Schakel & Schrale, glazenier 
Hagemeier én de bezielende begeleiding van 
architect Paul van Vliet wordt de Basiliek ons in 
het voorjaar van 2013 weer in een goede staat 
van onderhoud teruggegeven. Hierdoor zal in 
de komende jaren slechts regulier onderhoud 
nodig zijn. De restauratie wordt gefinancierd 
met onderhoudsvoorzieningen van de parochie, 
geld dat in de loop van vele jaren door onze 
parochianen, mede via de Acties Kerkbalans, 
bijeen is gebracht en zorgvuldig is beheerd. 
Dank zij uw financiële bijdragen in het verleden 
kunnen we onze Basiliek in een perfecte staat 
doorgeven aan de volgende generatie.
Naast uw bijdragen verkregen wij overheids-
subsidies, een donatie van de Stichting Behoud 
Sint Jansbasiliek, een bijdrage van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds en een bijdrage van het 
Skanfonds. 

Brinkhuis en gebouw Schering en Inslag
Dit jaar kwamen het nieuwe Brinkhuis en het 
gebouw Schering en Inslag na een grondige 
renovatie, en uitbreiding gereed. Beide gebouwen 
zijn minimaal 25 jaar aan de Gemeente Laren 
verhuurd en zijn inmiddels in korte tijd het 
sociaal-cultureel hart voor heel de Larense 
gemeenschap gaan vormen. De werkzaamheden 
aan deze gebouwen werden gefinancierd met 
onderhoudsvoorzieningen van de parochie en 
een geldlening van de gemeente Laren.
Zoals reeds eerder vermeld zullen de 
huurinkomsten een belangrijke bijdrage gaan 
leveren aan de toekomstige financiering van 
primair de parochiële activiteiten en het 
toekomstige onderhoud van de Sint Jansbasiliek. 
Wij hopen hiermede een sterk financieel 
fundament voor de toekomst te hebben gelegd.

Toch bijdragen
Helaas zijn de netto huuropbrengsten niet 
voldoende om alle kosten van onze parochiële 
activiteiten te dekken. Uw deelname aan de actie 
Kerkbalans blijft daarom van het grootste belang.
 
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 dienstbaarheid van zeer veel vrijwilligers 
een gezond beeld laat zien.

In onderstaand overzicht ziet u de werkelijke 
resultaten over de jaren 2010 en 2011. Ter 
vergelijking is de begroting 2011 opgenomen en 
natuurlijk de begroting 2012.

Lasten begroting 2012 2011 begroting 2011 2010

Persoonskosten  € 192.544 	 €	 172.274 	 €	 184.400 	 €	 180.821

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

	 €	 156.900 	 €	  197.802 	 €	 158.800 	 €	 200.575

Rente en lasten van schulden en 
fundaties

	 €	   7.000 	 €	 7.177 	 €	   7.000 	 €	 8.045

Kosten erediensten en pastoraat 	 €	 52.500 	 €	 54.631 	 €	 49.000 	 €	 45.201

Afdrachten van collectes voor derden en 
afdrachten aan het Bisdom

	 €	 106.940 	 €	 106.891 	 €	 101.940 	 €	 125.416

Beheerkosten 	 €	 54.500 	 €	 66.081 	 €	 45.500 	 €	 46.358

Voordelig saldo 	 €	 1.616 	 €	 1.372 	 €	

	 €	 572.000 	 €	 606.228 	 €	 546.640 	 €	 606.416

Baten Begroting 2012 2011 Begroting 2011 2010

Bijdragen parochianen 	 €	 256.500 	 €	 258.932 	 €	 270.500 	 €	 284.416

Opbrengst beleggingen 	 €	 185.500 	 €	 205.166 	 €	 186.000 	 €	 175.941

Grafrechten etc. 	 €	 130.000 	 €	 142.130 	 €	 90.000 	 €	 144.112

Nadelig saldo 	 	 	 	 €	 140 	 €	 2.823

	 	 €	 572.000 	 €	 606.228  	 €	 546.640 	 €	 606.416

De begroting 2013
De begroting 2013 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 2011
Het verschil in de post persoonskosten tussen 2010 - 2011 en begroting 2012 is het gevolg van een ontvangen 
verzekeringsuitkering i.v.m. langdurige ziekte van een inmiddels gelukkig weer geheel herstelde medewerker.
In 2010 werd er een collecte voor derden gehouden met een bijzonder hoge opbrengst. Dat verklaart de hoge post 
‘afdrachten van collectes voor derden’ in dat jaar. Als gevolg daarvan is ook de post ‘bijdragen parochianen’ hoger 
dan gebruikelijk.
“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.

Jos G.M. Timmer, penningmeester



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 
adventstijd. Elke zondag gaat een kaarsje aan 
van de adventskrans, totdat alle vier de kaarsjes 
branden. 
We gaan op weg naar Kerstmis. 
Tijdens de gezinsviering op 9 december horen de 
kinderen over Maria en Elisabeth.
Op school en tijdens de kleuterwoorddienst 
worden de verhalen verder verteld richting het 
Kerstfeest.

Zaterdag 24 december om 18.00 uur is de feestelijke 
kerstviering. Wij nodigen alle gezinnen met hun 
jonge kinderen uit om naar de kerstviering te 
komen.

Werkgroep gezinsviering.

Kerstboekentafel 8- en 9 
december 2012
Kerstmis is een tijd van inkeer. Tussen alle 
bedrijven door, te midden van de drukte voor 
Kerst, halt houden.
Jezelf de vraag stellen wat er in je leeft en waar 
je naar verlangd.
Wij willen u daar graag mee helpen… Geef u 
naasten, uzelf in deze geschenkentijd een mooi 
boek, DVD of CD.
 
In het weekend van 8 en 9 December a.s. is er 
wederom in onze kerk bij de Katechesekast een 
‘Kerstboekentafel’.
Hierop vindt u prachtige boeken, die u kunnen 
helpen het Kerstverhaal aan uw (klein)kinderen 
te vertellen.
 
Ook voor u zijn er kleine geschenken te vinden, 
waaronder: mooie CD’s, DVD’s, een mooi lees- 
en meditatieboekje: “Op weg naar Kerstmis”, 
rozenkransen, sfeervolle kaarten en nog veel meer. 
Zoals knutsel-, kleur- en stickerplaten!
 
WANNEER? In het weekend van 8 en 9 December 
2012, voor en na de vieringen van zaterdag 17.00 
uur en zondag 9.30 uur en special voor en na de 
gezinsviering van 11.30 uur.

Wij nodigen u van harte uit!

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

Kerstmis is alweer in aantocht. Een tijd van 
bezinning, die aanvangt met een gang naar de 
kerk om het feest van Christus’ geboorte te vieren. 
Als het buiten koud wordt en we verlangen naar 
licht en sfeer is koormuziek de kortste weg naar 
ons hart. Op tweede kerstdag is er traditiegetrouw 
weer de mogelijkheid om in de basiliek te komen 
luisteren naar de Sint Jans Schola. Wij bieden  
U een mooi programma. De Sint Jans Schola wordt 
versterkt door een klein instrumentaal ensemble, 
bestaande uit strijkers, fluiten en fagot. Gert Muts 
zal orgel spelen. U hoort muziek uit de Messe 
de Minuit van Charpentier, er worden stukken 
uitgevoerd van Mozart, Bach, Fauré, a capella 
stukken van Poulenc en anderen. Sopraan is Elma 
van den Dool. U hoort ook het Stille Nacht. 
Komt U ook dit jaar weer luisteren? 

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  

Kinderberichten
In de advent hebben we voor kinderen een aantal 
belangrijke informatie.
•  Op de woensdagmiddagen van 17.00 tot 18.00 

oefent het kinderkoor de liedjes voor de 
Kerstviering. Wie met kerstmis mee wilt zingen 
is van harte welkom.

•  Op de website www.belkerken.nl/sintjan 
staat onder adventskalender een verhaal met  
24 afleveringen van 1 december tot en met  
25 december. Een mooie voorbereiding op het 
Kerstfeest. 

•  De gezinsviering in de advent is zondag  
9 december om half twaalf. Het thema van deze 
viering is Maria en Elisabeth.

•  Tijdens de vieringen in het weekend van  
8 en 9 december zal er een grote boekentafel 

Kindje Wiegen 

Kerstmis is voor iedereen, ook 
voor de allerkleinsten! 
Op eerste Kerstdag is er voor 
jonge kinderen zoals ieder 
jaar ‘Kindje Wiegen’ in de 
Sint Jansbasiliek 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. 

Formulier voor de eerste heilige Communie

Naam:

Adres:

Geboortedatum:

Telefoon:

e-mail adres: 

Eerste Communie 2013
In deze Klepel willen wij u informeren over de 
eerste Communievoorbereiding.
De eerste Communieviering is op zondag 14 april 
2013 a.s. in de viering van 11.30 uur.

De kinderen beginnen op woensdag 16 januari 
in de jongerenruimte naast de St. Jansbasiliek 
's middags van 13.00 tot 14.30 uur. Het project 
bestaat uit 11 woensdagmiddagen. 

De ouderavonden zijn op dinsdagavond 15 januari, 
12 februari, 12 maart en 9 april 2012, om 20.00 
uur in de koffiekamer (voorheen dagkapel).

De kinderen waarvan wij weten dat ze in aanmerking 
komen voor de Eerste Communie (dat zijn 8-jarigen 
of kinderen die in groep 4 van de basisschool 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 
1 januari a.s. in de brievenbus van de pastorie 
doen t.n.v. voorbereidingsgroep eerste Communie.
Liesbeth Wolbers, Tineke van der Weerd en 
Mieneke Bakker.

!

te bewonderen zijn met veel cadeautjes met 
betrekking tot de advent en kerst.

•  Op dinsdag 11 december is er van 18.45 tot 19.45 
uur kindercatechese in de jongerenruimte van 
de kerk. Thema die avond is Kerstmis.

•  Op woensdagmorgen 12 december om 8.45 
uur is er in onze St.Jans basiliek een advents-
schoolviering. Alle kinderen, leerkrachten 
en ouders van de larense basisschool de  
Binckhorst-St.Jan zijn welkom. 

•  Op maandag 24 december is er om 18.00 de gezins-
kerstviering. Alle gezinnen met jonge kinderen 
zijn van harte welkom in deze viering waarin het 
kerstverhaal wordt uitgebeeld door kinderen en 
waarin we veel kerstliedjes zullen zingen.

•  Op eerste kerstdag om 15.00 uur is er voor 
de allerkleinsten en hun ouders en/of opa’s 
en oma’s het Kindje Wiegen. Ook een mooie 
gelegenheid om met de kinderen de prachtige 
kerststal van de kerk te bekijken.

Nieuwjaarsreceptie 
parochianen
Op zondag 1 januari zal er in de dagkapel van 
de Sint Jansbasiliek een nieuwjaarsreceptie 
plaatsvinden voor alle parochianen na de mis 
van 10.00 uur. 



Colofon

Vieringen van zaterdag 08 december t/m zondag 03 februari

Zaterdag 08 dec.  17.00 uur Nederlands gezongen Eucharistie 

Zondag 09 dec. 2e zondag vd Advent 09.30 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen 
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
   11.30 uur Eucharistie (Gezinsviering)

Zaterdag 15 dec.  17.00 uur Eucharistie met samenzang

Zondag 16 dec. 3e zondag vd Advent 09.30 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
  Zondag Gaudete 11.30 uur  Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij  
   19.00 uur Festival of Nine Lessons and Carols

Zaterdag 22 dec.  17.00 uur Eucharistie met samenzang

Zondag 23 dec. 4e zondag vd Advent 09.30 uur Hoogmis met Nederlandse gezangen
   11.30 uur  Geen viering

Maandag 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
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

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

Woensdag 26 dec. 2e Kerstdag 10.00 uur Eucharistie

Vrijdag 28 dec.  09.00 uur Geen viering   

Zaterdag 29 dec.  17.00 uur Eucharistie met samenzang

Zondag 30 dec. Heilige familie 09.30 uur Hoogmis m.m.v. Het Neva Ensemble uit St. Petersburg
   11.30 uur  Geen viering

Maandag  31 dec. Oudjaar 17.00 uur Eucharistie met samenzang

Dinsdag 01 jan. Nieuwjaar  11.30 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn 
  H.Maria moeder van God  m.m.v. de Cantorij

Woensdag 02 jan.  19.00 uur Geen viering

Vrijdag 04 jan.  09.00 uur Geen viering

Zaterdag 05 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang

Zondag 06 jan. Openbaring des Heren 09.30 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn  
   11.30 uur Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 12 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang

Zondag 13 jan. Doop van de Heer 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen 
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
   11.30 uur Geen viering 

Zaterdag 19 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang

Zondag 20 jan. 2e zondag d.h. jaar 09.00 uur Hoogmis met Nederlandse gezangen
   11.00 uur Oecumenische viering van Woord en Gebed

Zaterdag 26 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang

Zondag 27 jan.  3e zondag d.h. jaar 09.30 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
   11.30 uur Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 02 febr. Maria Lichtmis 17.00 uur Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Zondag 03 febr.  4e zondag d.h. jaar 09.30 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
   11.30 uur Eucharistie (Gezinsviering)
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ma.t/m do. van 9.00-12.30 uur
telefoon: 035 - 538 20 71
fax: 035 - 533 07 40

Pastoraat:
J.J.M. Vriend, pastoor
Brink 33, telefoon: 035 - 538 20 71
H. Veldhuis, diaken
telefoon 06 517 142 62

Kerk-/Gezinsbijdragen:
Parochie St Jan - Goede Herder
Brink 33, 1251 KT Laren NH.
telefoon: 035 - 538 20 71
ma.t/m do. van 9.00-12.30 uur
banknummer: 33.49.05.397

Internet: 
www.belkerken.nl/sintjan
e-mail sintjan@belkerken.nl

Het volgende nummer van  

de  K lepel  ver sc h ijnt  op  

6 februari 2013. Kopij graag 

inleveren vóór 14 januari op  

het secretariaat van de parochie: 

Brink 33, 1251 KT Laren of per 

email: sintjan@belkerken.nl.

Gedoopt
18 nov.  Brian Vos
18 nov.  Dominique Vos
25 nov.  Jules Westland

Overleden
25 okt.  Johanna Bitter – van Vlerken
25 okt.  Joop Stokkermans
6 nov.  Yvonne Efdé-van den Berg
7 nov.  Johannes van Thoor
11 nov.  Dermot Mc. Dermott

Collecten
20-21 okt.  € 1.699,84 t.b.v. Panama
27-28 okt.  € 905,88
3-4 nov.  € 1.304,75
10-11 nov.  € 876,06

Het secretariaat zal i.v.m. vakantie gesloten zijn van vrijdag 
21 december t/m zondag 6 januari 2013.
Gelieve de misintenties voor de Kerstvieringen vóór 
woensdag 19 december op te geven bij mevr. R. de Haas 
(tel.nr. 035 – 5382071, ma.- do. tussen 9.00u en 12.00u.)

Biechtgelegenheid: 
zaterdag  08 december 16.30 uur
zaterdag  15 december 16.30 uur
zaterdag  22 december 16.30 uur
zaterdag  12 januari 16.30 uur

Kleuter Woorddiensten
Zondag 16 december  11.30 uur
Zondag 06 januari 11.30 uur
Zondag 13 januari 11.30 uur
Zondag 27 januari 11.30 uur

Voor informatie over de Kleuter Woorddiensten,  
kunt u contact 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 9 december en 13 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
 

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)


