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Adventsactie voor de kinderen van Bethlehem
Laat de zon duurzaam schijnen over de kinderen van Bethlehem – Goedkope energie dankzij zonnepanelen - 
meer financiële ruimte voor onderwijs.

In Israël en de Palestijnse gebieden zijn de kosten van 
levensonderhoud, in het bijzonder van elektriciteit, de 
afgelopen jaren sterk gestegen als gevolg van de wereldwijde 
economische crisis, de hogere productiekosten en de 
toegenomen consumptie. Steeds meer lokale maatschappelijke 
organisaties op de Westelijke Jordaanoever bevinden zich in 
een financiële crisis waardoor zij hun exploitatiekosten, 
waaronder de elektriciteitskosten, niet meer kunnen betalen. 

Daarom beveelt Pontifical Mission aan om lokale 
Palestijnse kinderdagverblijven en kleuterscholen 
te helpen door het aanbieden van een alternatieve 
energievoorziening voor elektriciteit.
Zonnepanelen als alternatieve bron voor 
elektriciteit voor deze kinderopvang zullen de 
hoge elektriciteitsrekening met 50 à 70 procent per 
maand verminderen en bovendien het regelmatig 
uitvallen van de stroom voorkomen. Hierdoor 
verlagen de jaarlijkse kosten voor bedrijfsvoering 
en worden de kleuterscholen minder afhankelijk 

van donoren voor het dekken van deze kosten.
Dit zal de instellingen in staat stellen om een belangrijk 
bedrag te besparen dat gebruikt kan worden voor onderwijs 
en opvang. Door het plaatsen van zonnepanelen krijgen zij 
ook een betrouwbare, milieuvriendelijke oplossing voor de 
veelvuldige stroomstoringen.

Er zijn vier kleuterscholen en kinderdagverblijven in 
Bethlehem en omgeving uitgekozen om daar kostenefficiënte, 
duurzame en betrouwbare zonne-energiesystemen te 
installeren.
Het zonne-energiesysteem zal gratis 12 - 15kwh/per dag 
genereren. Dit is voldoende voor de verlichting en het gebruik 
van elektrische apparaten zoals een oven en een koelkast.
Ongeveer 500 kinderen en een aanzienlijk aantal medewerkers 
zullen profiteren van deze nieuwe voorzieningen.

Bovenaan pagina 2 vindt u een beschrijving van de 
geselecteerde kinderdagverblijven/kleuterscholen >



Internationale dag van de Rechten van de Mens 
10 december: Internationale Dag van de Rechten 
van de Mens. Amnesty werkgroep Blaricum, 
Eemnes en Laren voert daarom actie voor politieke- 
en gewetensgevangenen.
Dit jaar op 10 december is het 65 jaar geleden dat 
Eleanor Roosevelt de Universele Verklaring voor 
de Rechten van de Mens (UVRM) ondertekende; 
deze Universele Verklaring geldt nog steeds als 
algemene morele en juridische standaard. De 
UVRM is een verklaring die is aangenomen door 
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 
om de grondrechten van de mens te omschrijven 
en omvat niet minder dan 30 mensenrechten, 
die de basis zijn van vrijheid, gerechtigheid en 
vrede. Zoals u weet, worden de mensenrechten 
nog vaak niet gerespecteerd, daar willen we ons 

tegen blijven verzetten en met enige regelmaat 
met succes!

HELPT u ons mee? Hoe meer brieven/kaarten 
hoe meer gevangenen en regeringen bereikt 
worden. Kom dan naar een van onze jaarlijkse 
schrijfactiviteiten: 
U bent van harte welkom in:

Blaricum Bijvanck: dinsdag 10 december, 
Wijkcentrum De Malbak, van 10.00 — 12.00 uur; 
Laren: woensdag 11 december, Gemeentehuis 
Laren, van 20.00 — 21.30 uur. 
Blaricum Dorp: donderdag 12 december, 
Vitusgebouw, van 20.00 — 21.30 uur;
Op deze ochtend/avonden kunt u een kaart sturen 
aan politieke- of gewetensgevangenen en/of 
schrijft u een brief naar overheden. Amnesty zorgt 
voor voorbeeldbrieven en heeft kaarten om een 
groet te versturen. Ook is er een petitie, gericht aan 
president Poetin, over de vrije meningsuiting in 
Rusland en zal begin februari voor het begin van de 
Olympische Spelen in Sotsji worden aangeboden.
Graag tot ziens.

Kerstactie
Ter gelegenheid van Kerstmis stuurt het Kerstactie-
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 Advents- en 
Kersttijd de groene bussen, waarin u 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

Kerstconcert van de Sint Jans Schola
Tweede Kerstdag, donderdag 26 december; 
aanvang 14.00 uur
Traditiegetrouw is er op 2e Kerstdag in de Sint 
Jan weer een Kerstconcert van de Sint Jans 
Schola. Solisten zijn Elma van den Dool: sopraan, 
Roderik Blom: tenor en Bas Groenewoud: orgel. 
Te denken valt aan muziek van Praetorius, Bach, 
Mendelssohn, Bruckner en Gruber. Zoals van de 
Sint Jans Schola bekend is zal er een afwisselend 
programma ten gehore gebracht worden, zowel 
ingetogen als juichend met traditionele en ook 
minder bekende kerstmuziek. Kortom, een mooie 
afsluiting van de Kerstdagen.
 De leiding is in handen van dirigent Hans Rikkert 
de Koe. U bent van harte uitgenodigd voor dit 
concert. Wij hopen u op 26 december te ontmoeten

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

Het Neva-Ensemble uit 
St. Petersburg
Op zondag 29 december zal het Neva-Ensemble 
uit St. Petersburg, in de hoogmis van 10.00 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.

Herdenking 
vliegramp Faro
Op 21 december 1992 verongelukten 56 men -
-sen bij een vliegtuigcrash op het vliegveld  
Faro in Portugal. Ter nagedachtenis hieraan  
is er een herdenkingsbijeenkomst in de  
basiliek van St. Jan op zaterdag 21 december 
van 14.00 - 16.00 uur. Het is een stille wake, 
zonder toespraken, waarbij stemmige muziek 
te horen zal zijn. 

Er zal een condoleance-register liggen en er 
zal een plek worden ingericht om persoonlijke 
teksten en of bloemen neer te leggen.

Iedereen wordt uitgenodigd aanwezig te zijn 
om zo van zijn betrokkenheid te getuigen.

Pastoor Vriend

Nieuwjaarsreceptie 
Parochianen
Op zondag 12 januari 2014 zal er in de 
dagkapel van de Sint Jansbasiliek een 
nieuwjaarsreceptie plaatsvinden na de mis 
van 10.00 uur.

Het parochiebestuur en de parochie ver-
gadering willen u dan graag ontmoeten om 
elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar 
te wensen. 

Een zalig Nieuwjaar dus.

Het jaar 2014 zal het jaar worden waarin 
wij ons voorbereiden op de toekomstige 
samenwerking met de parochies van Blaricum 
en Huizen.
Een bijzonder jaar dus.

Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten.

Het parochiebestuur en de parochievergadering. 

De geselecteerde kinderdagverblijven/kleuterscholen zijn:

*  Hortus Conclusus Kleuterschool te Artas
De zusters van het Hortus Conclusus klooster 
hebben een kleuterschool en een apotheek die 
diensten verleent aan de lokale gemeenschap. De 
kleuterschool biedt educatie aan ongeveer 100 
kinderen.

* Syrisch-Katholieke Kleuterschool te Bethlehem
De kleuterschool werd opgericht in 1930 op het 
grondgebied van de Syrisch-Katholieke kerk in 
Bethlehem en zorgt voor peuter- en kleuteronderwijs 
voor 35 kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar.

* Salesiaanse Zusters Kindergarten (Cremisan) te Beit Jala
Deze school van de Salesiaanse Zusters biedt onderwijs 

dat gebaseerd is op de Salesiaanse spiritualiteit, aan 
ongeveer 160 kansarme Bethlehemse kinderen.

* Lifegate Rehabilitation te Beit Jala
Sinds 1989 biedt Lifegate aan naar schatting 200 
lichamelijk gehandicapte Palestijnse kinderen 
en jongeren onderwijs en revalidatie evenals 
beroepsopleidingen.

We hopen van ganser harte dat dankzij uw royale 
ondersteuning de zon duurzaam kan schijnen over 
de kinderen van Bethlehem, de stad waar onze 
Verlosser werd geboren.

Dank u wel en een Zalig Kerstfeest!



Kerstviering voor gezinnen met jonge kinderen.

Vroeg op kerstavond, dinsdag 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 samenzang en 
zang van ons kinderkoor.
Op zondag 1 december begint 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 1 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.

Boekentafel voor Advent en Kerst

De gezellige- en ook meditatieve tijd om elkaar cadeautjes te 
geven breekt weer aan. We bereiden ons in deze periode voor 
op de vreugdevolle komst van Jezus met Kerstmis.

Met veel plezier richten wij ook dit jaar de boeken- 
en geschenkentafel in. Een tafel boordevol nieuwe 
boeken, cd’s, dvd’s, knutselplaten enz., voor jong 
en oud.

Advent 2013
In de Adventstijd is het goed om ons voor te 
bereiden om het Kerstfeest.

Op de tafel is veel keuze in Adventskalenders, 
(voor thuis en in de schoolklas), boeken om voor 
te lezen en Adventskaarsen.

Een aanrader is het rijk geïllustreerde, inspirerende 
lees- en meditatieboekje voor de Advents- en 
Kersttijd, uitgegeven door de Abdij van Berne en 
voor dagelijks gebruik.

Kerstmis 2013
Blij zijn we met 
een mooie selectie 
v a n  r e l i g i e u z e 
kerstkaarten, cd’s en 
dvd’s.
U vindt prachtige boeken 
die kunnen helpen om het kerstverhaal aan de 
kinderen te vertellen. De boeken zijn voor alle 
leeftijden. Maar ook rozenkransen, kerststalletjes, 
etc.
Een bijzonder boek is ‘Voor wie woorden zoekt’ 
van de schrijfster en vrijwillig vormingswerkster 
Kris Gelaude.
In dit boek staan woorden van dankbaarheid, 
bemoediging, van blijdschap, vertrouwen, klein- 
en groot verdriet.
Kris Gelaude geeft inspiratie voor kleine – en 
grote momenten in ons leven. Woorden voor het 
schrijven van een toespraak, kaart of brief. Dit 
boekje is prachtig geïllusteerd.

Wanneer is de “boeken- geschenkentafel”?
In het weekend van zaterdag 30 november a.s. 
voor en na de viering van 17.00 uur en zondag 
1 december a.s. voor en na de viering van 10.00 
uur en daarna voor en na de gezinsviering van 
11.30 uur.

U vindt de boekentafel bij de “katechesekast” 
achter in de kerk. 

Wij hopen u bij de boekenkast te ontmoeten, iedereen 
is van harte welkom!

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 2014
In deze Klepel willen wij u informeren over de 
eerste Communievoorbereiding.
De eerste Communieviering is op zondag 6 april 
2014 in de viering van 11.30 uur.

De kinderen beginnen op woensdag 15 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 14 januari, 
11 februari en 11 maart 2014, 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 in de brievenbus 
van de pastorie doen, of versturen naar; Parochie 
St. Jan – Goede Herder, Brink 33, 1251 KT Laren 
NH, t.n.v. voorbereidingsgroep eerste Communie.
Liesbeth Wolbers, Tineke van der Weerd en 
Mieneke Bakker.

!

Oecumenische viering op 
zondag 19 januari 2014  
om 11.00 uur in de 
Sint Jansbasiliek 

Op de eerste zondag 
van de Week van Gebed 
voor de Eenheid van de 
christenen (19-26 januari 
2014) wordt in de basiliek 
een viering van de gezamenlijke kerken van de 
BEL-dorpen gehouden. 
Bij deze bijzondere viering gaan voor: pastoor 
J. Vriend en ds. J.G. de Bruijn, predikant van de 
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes. Muzikale 
medewerking wordt verleend door het koor van 
de H. Nicolaaskerk in Eemnes.
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

om 11.00 uur in de 
Sint Jansbasiliek 



Colofon

Vieringen van zaterdag 30 november t/m zondag 02 februari

Zaterdag 30 nov.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 01 dec. 1e zondag vd Advent 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
   11.30 uur Eucharistie (Gezinsviering)

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

Zaterdag 07 dec.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 08 dec. 2e zondag vd Advent 10.00 uur   Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn 

m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 14 dec.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 15 dec. Zondag Gaudete
  3e zondag vd Advent 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 21 dec.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 22 dec. 4e zondag vd Advent 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

Maandag 23 dec.  09.00 uur Geen viering.
   
Dinsdag 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

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

Donderdag 26 dec. 2e Kerstdag 10.00 uur Eucharistie

Vrijdag 27 dec.  09.00 uur Geen viering

Zaterdag 28 dec.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 29 dec. Heilige familie 10.00 uur  Hoogmis 
    m.m.v. Het Neva Ensemble uit St. Petersburg

Maandag 30 dec.  09.00 uur Geen viering.

Dinsdag 31 dec. Oudjaar 17.00 uur Eucharistie met samenzang

Woensdag 01 jan. Nieuwjaar  11.30 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
  H.Maria moeder van God  

Vrijdag 03 jan.  09.00 uur Geen viering

Zaterdag 04 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 05 jan. Openb. des Heren 10.00 uur  Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn

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

Zaterdag 11 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 12 jan. Doop van de Heer 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 18 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 19 jan. 2e zondag d.h. jaar 09.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij
   11.00 uur Oecumenischeviering. 

Zaterdag 25 jan.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 26 jan.  3e zondag d.h. jaar 10.00 uur  Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn

Zaterdag 01 febr.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 02 febr.  Maria Lichtmis
  4e zondag d.h. jaar 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij en het kinderkoor
  (voorstellen van de kinderen die hun 1e heilige communie gaan doen)
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Gedoopt
21 sept. Lily-Hélène Willems
13 okt. Roëll Köhler
20 okt. Quinten Köhler
3 nov. Berend Frank

Overleden
8 okt. Lajos Kalános
8 okt. Thea Wijnne – Maarschalkerweerd
10 okt. Truus Stam – Bon
11 okt. Johanna Buenen
21 okt. Jaap Zoon
3 nov. Hans de Leeuw

Collecten
7-8 sept. € 1.110,15
14-15 sept. € 730,49
21-22 sept. € 636,23
28-29 sept. € 737,91
5-6 okt. € 613,22
12-13 okt. € 1.277,29 t.b.v. St. Solidariteit Panama
19-20 okt. € 600,17
26-27 okt. € 961,19
2-3 nov. € 1.006,79
9-10 nov. € 605,47

Vieringen Filipino-English  
Community Laren.
Zondag 08 december 12.00 uur
Zondag 05 januari 12.00 uur

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

Kleuter Woorddiensten
Zondag 15 december  10.00 uur
Zondag 05 januari 10.00 uur
Zondag 26 januari  10.00 uur

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

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)

Biechtgelegenheid: 
zaterdag  14 december 16.30 uur
zaterdag  21 december 16.30 uur
zaterdag  18  januari  16.30 uur

Dinerclub
Op de zondagen 22 december en 26 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

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 verval-
len. Dit wordt in het weekeinde bij de mededelingen vermeld.




