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Bisschoppelijke Vastenaktie Roemenië
Wij willen naar school!
Voor dit Adventsactie-project blijven we relatief
dicht bij huis. In het Europese Roemenië leven
veel zigeuners, Roma genaamd. In de hoofdstad
Boekarest zitten veel Roma vast in een vicieuze
cirkel: ze leven in diepe armoede, ze volgen
geen onderwijs en ze moeten bedelen voor hun
eten. Tienerzwangerschappen, afwezige vaders
en discriminatie zijn aan de orde van de dag.
Omdat ze niet of nauwelijks onderwijs hebben
gevolgd, is het vrijwel onmogelijk een baan te
vinden. Bedelen en ‘de straat’ zijn dan vaak de
enige opties. Bovendien heeft ook in Roemenië
de crisis toegeslagen.
Xavier de Carmantrand zet zich met een team
vrijwilligers in voor de Roma in het zuidelijk deel van
Boekarest. De wijk waarop zij zich richten, is berucht om
zijn geweld, armoede, diefstal en drugshandel. De huizen
in de wijk zijn ronduit slecht. Sommige mensen leven zelfs
in krotten.
Xavier de Carmantrand en zijn team zorgen ervoor dat
de Roma-kinderen naar school kunnen. Ze betalen voor
de schoolmaterialen, zoals schriften en pennen en de
kosten voor een warme maaltijd, tussen de middag. Dit

team begeleidt de kinderen bij hun huiswerk, waardoor
zij hun school willen afmaken. Daarmee hebben zij een
beter toekomstperspectief.
Vanuit Adventsactie willen we het werk van Xavier de
Carmantrand en zijn team steunen met € 30.000.
Hebt u de beschikking over een computer, dan kunt u
veel meer lezen én zien over dit project op onze website
www.adventsactie.nl. Daar ziet u ook hoe u dit project
kunt steunen.

Herdenking vliegramp Faro

Support our fight for human rights

Op 21 december 1992 verongelukten 56 mensen bij een vliegtuigcrash
op het vliegveld Faro in Portugal. Ter nagedachtenis hieraan is er een
herdenkingsbijeenkomst in de basiliek van St. Jan op zondag 21 december van
12.00 - 14.00 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/bloemen neer te leggen.
Iedereen wordt uitgenodigd aanwezig te zijn om zo van zijn betrokkenheid
te getuigen.
Pastoor Vriend

Nieuwjaarsreceptie parochianen
Er zijn twee gelegenheden voor de parochianen om elkaar zalig nieuwjaar
te wensen:
Na de Eucharistieviering op nieuwjaarsdag en tijdens het koffiedrinken op
zondag 11 januari na de Eucharistieviering met de broederschap van Sint Jan.

Oecumenische viering op zondag
18 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
(18-25 januari 2015) 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.
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

Het Neva-Ensemble uit St. Petersburg
Op zondag 28 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.

10 december: Internationale Dag van de
Rechten van de Mens
Op 10 december ondertekende Eleanor Roosevelt de Universele Verklaring voor
de Rechten van de Mens (UVRM) ondertekende, en 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. Helaas worden mensenrechten nog vaak niet gerespecteerd, en
daarom voert de Amnesty groep Blaricum, Eemnes en Laren rond die dag
actie voor politieke- en gewetensgevangenen
U bent van harte welkom op onze jaarlijkse schrijfavonden:
Eemnes: woensdag 10 december, Bibliotheek Eemnes, van 14.00 — 16.00 uur;
Laren: woensdag 10 december, Gemeentehuis Laren, van 20.00 — 21.30 uur.
Blaricum Dorp: donderdag 11 december, Vitusgebouw, van 20.00 — 21.30 uur;
Op deze middag/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. Hoe meer
brieven/kaarten hoe meer gevangenen en regeringen bereikt worden. Voor
meer informatie zie www.bel.amnesty.nl
U komt toch ook?

ACTIE KERKBALANS 2015
Geachte parochianen,
In januari 2015 zal bij u, zoal u gewend
bent, de envelop in de brievenbus vallen
voor de actie Kerkbalans. In een brief
krijgt u informatie over het belang van
deze actie. De vele vrijwilligers uit onze parochie die met de bezorging van de
enveloppen zijn belast zullen na 18 januari de enveloppen bij de parochianen
in de bus stoppen. Het parochiebestuur vraagt u om de brief zorgvuldig te
lezen en uw jaarlijkse bijdrage over te maken ter ondersteuning van onze
parochie. Bij voorbaat heel veel dank.
Het Parochiebestuur

U bent, als altijd, van harte uitgenodigd.

Zo gaan we op weg naar Kerstmis 2014
Ja het is belangrijk dat wij ons openstellen voor
de komende tijd van “Advent” die het feest van
Kerstmis inluidt.
De moeders van de “katechesekast” hebben met
veel enthousiasme, de boeken- en cadeautjestafels
overladen met:
Een collectie van muziek, Dvd’s ,voorlees- verhalenmeditatie- en Bijbelboeken.
Maar ook:
zinvolle cadeautjes voor Sinterklaas en Kerstmis
zoals,
- kerststalletjes, engelen, rozenkransen.
- Knutselmateriaal, zoals kleur- en knipplaten
- Religieuze kerstkaarten en nog veel meer!
Inspirerende en liefdevolle geschenken, verzameld en niet zomaar overal te
koop! Dus kom!

Advent en Kerst voor gezinnen met jonge
kinderen.
In de komende adventsperiode gaan we gezamenlijk met de kleuterwoorddienst, de tussentijdse catechese en de gezinsviering een project doen:
Verderkijkers.
We horen verhalen van mensen die verder kijken dan anderen. Door met hen
mee te kijken krijgen we steeds meer te zien van kerst. In deze weken zullen in
de kerk posters worden opgehangen waar verschillende Verderkijkers op staan.
Voor elke week is er een nieuwe poster.
We beginnen op 1e zondag van de Advent (30 november) met een kleuterwoorddienst over de deurwachter in de viering van 10.00 uur.
De 2e zondag van de Advent (7 december) is er een gezinsviering om 11.30
uur over Johannes de Doper, die de weg wijst.
De 3e zondag van de Advent (14 december) is er weer een kleuterwoorddienst
(over Jesaja tijdens de mis van 10.00 uur)
Op woensdag 24 december om 18.00 uur is de Gezinskerstviering.
En op dinsdag 6 januari hebben we met de catechese kinderen een avond
over de drie koningen van 18.45 tot 19.45 uur.

Wanneer?
- Zaterdag 29 november a.s. vóór en ná de viering van 17.00 uur
- Zondag 30 november a.s. vóór en ná de viering van 10.00 uur
Oma’s, opa’s, moeders, vaders, al onze medeparochianen, iedereen is van
harte welkom!

Gezinskerstviering.
Vroeg op kerstavond (woensdag 24 december 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.
Wij nodigen alle gezinnen met hun jonge kinderen uit om naar deze kerstviering te komen.

De moeders van de “katechesekast”.

Werkgroep gezinsviering

Het secretariaat zal gesloten zijn van vrijdag
19 december t/m zondag 4 januari 2015
Gelieve uw misintenties voor de Kerstvieringen ten laatste op donderdagochtend
18 december vóór 12.30u op te geven.

Gerarduskalender 2015
De Gerarduskalender, met elke dag een spreuk om de dag goed te beginnen,
is weer beschikbaar. U kunt deze, tegen betaling van € 6,60, verkrijgen bij;
Mevr. A. Kleijer-Vos, Schapendrift 27 A,1251 XE Laren NH. 035-5382773

Kindje Wiegen 2014
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 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.

Kerstconcert Sint Jans Schola in Sint Jans
Basiliek,
2de kerstdag vrijdag 26 december 14.00 uur
LAREN, Brink 31.

Kerstactie
Ter gelegenheid van Kerstmis stuurt het Kerstactie-comité onze parochiemissionarissen 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 76 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

EERSTE COMMUNIE 2014
In deze Klepel willen wij u informeren over de eerste Communievoorbereiding.
De eerste Communieviering is op zondag 12 april 2015 in de viering van
11.30 uur.
De kinderen beginnen op woensdag 21 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 20 januari, 10 februari en 24 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 te doen, of versturen naar; Parochie St. Jan – Goede Herder,
Brink 33, 1251 KT Laren NH, t.n.v. voorbereidingsgroep eerste Communie.
Tineke van der Weerd en Mieneke Bakker.
Naam

De klanken van het herfstconcert van de Sint Jans Schola zijn nog niet
uitgestorven of de Schola gaat weer een kerstconcert verzorgen op de tweede
Kerstdag in de Sint Jans Basiliek.
Ook dit jaar een afwisselend en inspirerend programma met muziek die
direct of indirect met Kerstmis te maken heeft. Zoals een orgelconcert van
Händel over de Koekoek en de Nachtegaal. Traditioneel zoals ‘Stille nacht’
van Gruber of minder bekende muziek van bijvoorbeeld Praetorius, Bach,
Mendelssohn, Caldara, Mozart.
Kortom, muziek door de eeuwen heen, een mooie afsluiting van de Kerstdagen.
Naast de scholazangers wordt medewerking verleend door een strijkers
ensemble, organist Gert Muts en solisten Evelyne Overtoom (sopraan) en
Bernhardien de Jong (alt).
Het geheel staat onder leiding van dirigent Hans Rikkert de Koe.
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
Foto koor: Bruno Wacker

Biechtgelegenheid:
zaterdag 13 december 16.30 uur
zaterdag 20 december 16.30 uur
zaterdag 17 januari 16.30 uur

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.

Dinerclub
Op de zondagen 14 december en 18 januari 17.00 uur 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 Engelstalige liturgie
Zondag 14 december
Zondag 11 januari

12.30 uur
12.30 uur

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

Adres
Geboortedatum

Bereikbaarheid pastores

Telefoon

Wanneer u op de pastorie geen gehoor krijgt, belt u dan later nog eens,
of anders, in dringende gevallen: 06-51714262 (Diaken Veldhuis)

e-mail adres

Gedoopt
12 oktober
26 oktober
26 oktober
26 oktober
1 november
1 november
9 november

Overleden
3 september
7 september
8 september
13 september
14 september
22 september
13 oktober
1 november

Getrouwd
11 oktober

Collecten

6-7 september
13-14 september
20-21 september
27-28 september
4-5 oktober
11-12 oktober
18-19 oktober
25-26 oktober
1-2 november

OECUMENISCHE VESPER

Sasja Willard
Isaac Hoffman
David Hoffman
Huub de Groot
Adam Sarmad
Benjamin Campman
Philippe Gomez

- Het Onze Vader "Uw Koninkrijk kome"
Jesaja (11: 1 - 11) schept een beeld van een hemel op aarde.
Als het kwaad verslagen is huist de wolf bij het lam, de panter
naast de geit, graast het kalf met de leeuw. Een messiaans
beeld van hoe het zal zijn als Gods Koninkrijk is gekomen. In
het Onze Vader bidden we steeds dat Zijn Rijk mag komen.
Het is onze hoop en toekomst. Werken we daar zelf ook aan
mee? "Let op uzelf" zegt Lucas (21: 29-36). Daarover willen
we bidden en nadenken in de Oecumenische Vesper van
30 november 2014 om 19 uur in de Johanneskerk in Laren.

Jaap Willard
Cor Klijn
Willy Schuts-van Veen
Johannes Sonsma
Johanna Hofstee-van Dijk
Timothea Majoor-Rigter
Dick Pieper
Cornelia Bierlaagh-Majoor

Voorgangers:
Overweging:

Ernst v/d Boogaart en Lilit Sarkisian
€ 663,27
€ 735,76
€ 585,96 € 675,00 “misdienaars”
€ 532,72
€ 856,18
€ 775,37
€ 80,00 € 1078,27 “Pakistan”
€ 999,12
€ 1099,71

Liturgie: Pastor R. Goosen (Utrecht)
Pastor J. Mulder (Hilversum)

Muzikale medewerking:
				
HARTELIJK WELKOM!

Dubbelkwartet Huizen 		
o.l.v. Anton Helmink

Kleuter Woorddiensten
Zondag 30 november
Zondag 14 december
Zondag 11 januari

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

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

Vieringen van zaterdag 29 november t/m zondag 01 februari
Zaterdag 29 nov.		
Zondag 30 nov.
1e zondag vd Advent

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Dinsdag 02 dec.		

21.30 uur

Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 06 dec.		
Zondag 07 dec.
2e zondag vd Advent
			

17.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Eucharistie (Gezinsviering)

Zaterdag 13 dec.		
17.00 uur
Zondag 14 dec.
3e zondag vd Advent
10.00 uur
		
Zondag Gaudete 		

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 20 dec.		
Zondag 21 dec.
4e zondag vd Advent

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie
Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Maandag 22 dec.		

Geen viering.

Woensdag 24 dec. Kerstavond
18.00 uur
			
20.30 uur
			
24.00 uur
				

Gezinsviering van Woord en Gebed
Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

Donderdag 25 dec. 1e Kerstdag
11.30 uur
				
			
15.00 uur

Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
m.m.v. de Cantorij						
Kindje wiegen

Vrijdag 26 dec.

2e Kerstdag

10.00 uur

Eucharistie

Zaterdag 27 dec.
Zondag 28 dec.

Heilige familie

Geen viering.
10.00 uur

Hoogmis m.m.v. Het Neva Ensemble uit St. Petersburg

Maandag 29 dec.		
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Geen viering.

Woensdag 31 dec.

Oudjaar

17.00 uur

Eucharistie met samenzang

Donderdag 01 jan.

Nieuwjaar

11.30 uur

Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Vrijdag 02 jan.		

Geen viering

Zaterdag 03 jan.		
Zondag 04 jan.
Openb. des Heren

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn

Dinsdag 06 jan.		

21.30 uur

Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 10 jan.		
17.00 uur
Zondag 11 jan.
Doop van de Heer
10.00 uur
				

Eucharistie met samenzang
Hoogmis m.m.v. de Cantorij
m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 17 jan.		
Zondag 18 jan.
2e zondag d.h. jaar
			

17.00 uur
09.00 uur
11.00 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Oecumenische viering

Zaterdag 24 jan.		
Zondag 25 jan.
3e zondag d.h. jaar

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn

Zaterdag 31 jan.		
17.00 uur
Zondag 01 febr.
4e zondag d.h. jaar
10.00 uur
				

Eucharistie met samenzang
Hoogmis m.m.v. de Cantorij en het kinderkoor
(voorstellen kinderen 1 e heilige communie)

Het volgende nummer van de
Klepel verschijnt op 29 januari
2015. Kopij graag inleveren vóór
12 januari op het secretariaat
van de parochie: Brink 33, 1251
KT Laren of per email: sintjan@
belkerken.nl..

