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De provincie Noord-Holland heeft een subsidie toegekend 
van 300.000 euro voor de restauratie van de St.-Jansbasiliek.
Uitgenodigd door het parochiebestuur hield mevrouw 
Elvira Sweet, gedeputeerde voor monumenten en cultuur, 
de volgende toespraak:

Dames en heren,
Als gedeputeerde voor Cultuur in de provincie Noord-
Holland ben ik er trots op dat ik kan bijdragen aan de 
restauratie van dit belangrijkste jongere rijksmonument 
in Noord-Holland. 

De basiliek, die werd gebouwd in 1924, is natuurlijk belang-
rijk als monument maar zeker ook als plaats van bezinning 
en verwondering voor talloze inwoners en bezoekers van 
Laren en van onze provincie.
Als monument is de Jansbasiliek met de beide fronttorens   
van eminent belang voor de ruimtelijke kwaliteit van Laren. 

Uit oogpunt van architectuurhistorie hoort de Jansbasi-
liek  thuis in de rij van vernieuwende vroeg 20ste eeuwse 
kerkarchitectuur. 

Uw St Jansbasiliek van belang als plaats van bezinning  en 
verwondering voor een publiek dat breder is dan alleen de 
bezoekers van de eredienst.  

Zo is uw kerk in de zomer buiten de eredienst toegankelijk 
en biedt u een podium, o.a. voor concerten als de Mattheus 
Passion.    

Ook organiseert u de jaarlijkse St.-Jansprocessie op 24 juni, 
een belangrijke identiteitsbepalende gebeurtenis waar veel 
publiek op afkomt.   

De maatschappelijke waardering die aan dit alles wordt 
gehecht blijkt uit de brede publieke en particuliere onder-
steuning van uw omvangrijke restauratieproject.   

Uw project past goed in ons provinciaal erfgoedbeleid.

Ons erfgoed wordt hier namelijk behouden en breed pu-
bliek toegankelijk gemaakt.

Het parochiebestuur van de St.-Jansbasiliek te Laren heeft  
een breed draagvlak voor dit project gegenereerd en daar-
mee een groot deel van de benodigde gelden van publieke 
en private partijen bijeen weten te brengen.

Ook hebt u een belangrijk deel uit uw eigen ver-
mogen bijgedragen.

Gemeenschappen als de uwe zijn onmisbaar voor 
het behoud van ons erfgoed.   

Uw project past daarmee perfect in ons monu-
mentenbeleid dat is gericht op het agenderen en 
faciliteren van professionele initiatieven in een 
vergevorderd stadium van planvoorbereiding en 
financiering.

Wij leveren als het ware de financiële sluitsteen 
waardoor de financiering compleet is en het pro-

ject van start kan gaan. 

De afgelopen drie jaar hebben wij hiermee grote succes-
sen geboekt. 

Er zijn met onze financiële sluitstenen ruim 50 projecten 
van start gegaan en ten dele ook al afgerond. 

Tot deze 50 projecten behoren een aantal belangrijke 
rooms-katholieke kerkgebouwen. 

Ik noem hier: 
• de Vituskerk te Hilversum, 
• de Obrechtkerk te Amsterdam, 
• de Urbanuskerk in Bovenkerk,  
• de Laurentiuskerk in Alkmaar,
• de kathedrale basiliek St Bavo in Haarlem 

Het gaat hier om rooms-katholieke kerkgebouwen die 
ook in de toekomst voor de eredienst behouden zullen 
blijven, maar waaraan steeds een brede publieksfunctie 
is toegevoegd. 

Dit laatste geldt ook voor de andere kerkgebouwen,  syna-
gogen, molens en industrieel erfgoed die eveneens tot die 
40 projecten behoren. 

Zoals ik u al eerder zei is zit onze legitimatie voor subsi-
diering dus primair in deze brede publieksfunctie. 

Daarnaast is ook het exploitatieperspectief van belang. 

Instandhouding zonder exploitatiemogelijkheid betekent 
immers een volledige afhankelijkheid van subsidiestromen 
en dat is geen aanbeveling .

Het project waarvoor wij hier vandaag bijeen zijn is voor 
onze doelstelling echter zeer representatief.
 
Het draagt namelijk bij aan behoud van waardevol erfgoed 
en van brede publiek toegankelijkheid tot dit waardevol 
erfgoed in onze provincie.

Daarmee levert u een bijdrage aan de beleving van de 
identiteit van onze provincie.

Daarmee draagt u bij aan de vergroting van ruimtelijke 
kwaliteit.

Ik feliciteer u van harte met het resultaat tot nu toe en wens 
u alle kracht bij de uitvoering van uw plan tot behoud van 
de St Jansbasiliek als centrum voor gebed, cultuur, bezin-
ning en verwondering. 

Subsidie voor basiliek



Wereldgebedsdag

De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag 
wordt gehouden op vrijdag 2 maart 2012 
om 19.00 uur in de Schoter Wakkerendijk 66a 
in Eemnes.
Het thema zal zijn: ‘Gerechtigheid voor allen!’
Deze viering is voorbereid door vrouwen uit 
Maleisië.
Dit land heeft voortdurend blootgestaan aan 
invloeden van volkeren uit de hele wereld, die
allemaal hun sporen nalieten.
Het Gemengdkoor van de St. Nicolaasparochie 
o.l.v. Wim van Geffen verleent muzikale mede-
werking.

Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 
riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag 
in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een 
wereldwijde dag van gebed waaraan
173 landen deelnemen. Al sinds 1929 wordt ook 
in Nederland deze internationale
dag gevierd.

Tijdens de viering wordt een collecte gehouden 
voor een aantal projecten uit Maleisië.
Er is een mooi uitgewerkt boekje gemaakt, waarin 
het verloop van de dienst is opgenomen.
De prijs van dit boekje is € 0,65.
Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder 
het genot van een kopje koffie/thee.
Ook de Wereldwinkel zal deze avond weer aan-
wezig zijn met producten uit de Derde Wereld.

U bent van harte uitgenodigd.

Namens de werkgroep Wereldgebedsdag,

Riet Hilhorst

Financiële verantwoording 2011

Inkomsten Uitgaven

beginsaldo rendementsrekening € 1.450,00 Friersdale Zuid Afrika € 2.000,00

beginsaldo betaalrekening € 41,54 Friersdale Zuid Afrika w 12.500,00

rente rendementsrekening € 345,17 Child Welfare Organization Nepal (leerlingen) € 900,00

opbrengst aktie 2011 € 38.988,13 Asilo Santa Monica, Brazilie € 2.500,00

vrijval reservering Chili € 16.000,00 Project Pakistan € 2.000,00

   Project Panama € 2.400,00
 
   Stichting Child Kiwakkuki (70 kinderen) € 3.850,00

   Stichting Child  2x € 3.850,00 gereserveerd € 7.700,00

   bankkosten € 292,91

   kosten acceptgiro’s (2 jaargangen) € 944,86

   Overige kosten incl. drukwerk € 391,89

   Eindsaldo rendementrsrekening € 21.250,00

   Eindsaldo betaalrekening € 95,18
     
 € 56.824,84  € 56.824,84
     

WERELDGEBEDSDAG 2012
EEN VIERING UIT MALEISIË
‘GERECHTIGHEID VOOR ALLEN!’

Plaats: Gebouw ”De Schoter”, Wakkerendijk 66a, Eemnes
Datum: vrijdag 2 maart 2012
Tijdstip: 19.00 uur
Medewerking:  Gemengd koor van de RK Parochie Heilige Nicolaas

o.l.v. Wim van Geffen

U BENT VAN HARTE WELKOM!
Nederlands Comité Wereldgebedsdag

website: www.wereldgebedsdag.nl



In Nederland duurt het maximaal vijftien minu-
ten voor een ambulance ter plaatse is om hulp te 
bieden. Dat zijn tijden waar ze in de Panamese 
provincie Veraguas alleen maar van kunnen dro-
men. Niet alleen omdat het bergachtige terrein 
dat niet toelaat. In deze arme streek is amper 
vervoer beschikbaar.
En dat is precies het probleem dat padre Roberto 
Gonzales onlangs voorlegde aan de Interkerkelijke 
40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes. De Pan-
amese priester was in Nederland om aandacht 
te vragen voor de armoedige omstandigheden 
waaronder de mensen in El Bale en omgeving 
moeten leven.
Dat geldt natuurlijk voor grote delen van de we-
reld, maar niet overal slaan mensen zelf de handen 
ineen om hun lot te verbeteren. Dat begon in El 
Bale in 2002, toen een van de dorpelingen overleed 
en zijn gezin in diepe armoede achterliet. Er was 
zelfs geen geld voor een kist.
Een aantal medeparochianen was daardoor zo 
geraakt, dat zij besloten samen de kosten van de 
begrafenis op zich te nemen. En door met de pet 
rond te gaan kon het gezin van eten worden voor-
zien. Hetzelfde werd gedaan voor een aantal an-
dere gezinnen in vergelijkbare omstandigheden. 
En zo werd het spontane initiatief overgenomen 
door de parochie en was het project ‘Solidair in 
het Lijden’ een feit.
Die daadkracht was precies de vruchtbare voe-
dingsbodem voor padre Roberto om zijn oude 
idealen te verwerkelijken. Hij weet wat het is om 
een arm bestaan te leiden en hoe de boeren er 
moeten ploeteren.
Als priester in El Bale komt zijn landbouwkundige 
opleiding hem goed van pas. Door het opzetten 
van een coöperatie en verbeteringen in landbouw 
en veeteelt, is er een ontwikkeling op gang  ge-
komen. Daarnaast zijn tal van nevenprojecten 
opgezet, onder meer op het gebied van onderwijs 
en gezondheidszorg. Dat laatste in samenwer-
king met een ziekenhuis in het district Nurume 
Cañazas. Want het project heeft zich inmiddels 
uitgebreid naar een reeks andere gemeenschap-
pen in de omgeving.
Want hoe meer er kan worden samengewerkt, hoe 
meer lijden en lasten samen worden gedragen, 
hoe meer tot stand kan worden gebracht.
Maar dat gaat allemaal niet vanzelf. Daarvoor 
is – nog – hulp van buiten nodig om stap voor 
stap en weloverwogen deelprojecten te realiseren. 
Zoals bijvoorbeeld de sponsoring van kinderen en 
jongeren wier ouders de opleiding onmogelijk 
kunnen betalen. Dat betekent een investering in 
kennis die ook de lokale gemeenschappen straks 
weer ten goede zal komen.
Maar er zijn ook investeringen nodig om prakti-
sche problemen op te lossen. Zo vormt vervoer 
nog altijd een probleem in het bergachtige gebied 
waar nog weinig wegen zijn van niet al te beste 
kwaliteit. Padre Roberto is een van de weinigen 
die een auto ter beschikking heeft. Er wordt dan 
ook volop gebruik van gemaakt, zoveel zelfs dat 
de parochie dringend behoefte heeft aan een 
tweede voertuig. Dat zou als een van de belang-
rijke taken krijgen om zieken, minder mobiele 
mensen en zwangere vrouwen naar het ziekenhuis 
te brengen. Steeds vaker moet de Padre zijn werk 
onderbreken om iemand weg te brengen of weer 
op te halen. Zelfs met de auto in dit gebied nog 
een tijdrovende klus. 
Het project ‘Solidair in het Lijden’ heeft daarom 
gevraagd om een terreinwagen, voorzien van 
een lier, omdat er nog 1001 andere klussen mee 
moeten worden geklaard. Een aantal mensen zal 
worden opgeleid als chauffeur. Daarmee kan Padre 

Roberto zich weer concentreren op zijn werk en 
hebben weer een aantal mensen werk. 
De Interkerkelijke 40-Dagenaktie Laren-Blaricum-
Eemnes heeft de terreinwagen voor deze groep 
daadkrachtige mensen tot hoofdproject voor 2012 
gekozen, naast een aantal kleinere deelprojecten. 
Wij zijn zeer onder de indruk van het eigen initi-
atief van de lokale gemeenschappen van Nurume 
Cañazas. Met creativiteit, enthousiasme en door-
zettingsvemogen proberen zij de eeuwenoude 
armoede te overwinnen. U kunt ze helpen om 
een nieuwe stap vooruit te maken. Helpt u ons 
hen te helpen?

Chili-project
Vorig jaar heeft de Interkerkelijke 40-Dagenaktie 
Laren-Blaricum-Eemnes actie gevoerd voor een 
veelbelovend project voor de arme Mapuche India-
nen in Chili. Ondanks de grote inzet van ds. Arjen 
Breukelaar, bleven er na verloop van tijd echter 

te veel onduidelijkheden bestaan die ons aan de 
haalbaarheid van het project deden twijfelen. 
Wij vonden het om die reden niet verantwoord 
uw giften aan dit project te besteden. Zeker niet 
toen ook de Nederlandse stichting erachter om 
dezelfde redenen stopte. 
Een en ander betekent dat het gereserveerde geld 
besteed zal worden aan het Kiwakukki-schoolpro-
ject van Zier Versluys. Daarmee zullen zeventig 
aidswezen in Tanzania weer naar school kunnen. 
Het project van de stichting CHILD behoort tot 
de beste drie procent van de Nederlandse goede 
doelen op het gebied van ontwikkelingshulp. Dat 
bleek eind vorig uit onderzoek van de Erasmus 
Universiteit en het dagblad Trouw. Een degelijke 
partner dus.
De Interkerkelijke 40-Dagenaktie Laren-Blaricum-
Eemnes
Rabobank Noord Gooiland   
Bankrekening: 33.49.51.593

Banden met verre landen
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Vieringen van zaterdag 04 februari t/m zondag 11 maart

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)
Dinsdag 7 febr.  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 11 febr.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 12 febr.  6e zondag d.h. jaar 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 18 febr.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 19 febr.  7e zondag d.h. jaar 09.30 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
   11.30 uur Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Woensdag 22 febr. Aswoensdag 19.30 uur Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 25 febr.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 26 febr. 1e zondag van de 09.30 uur Hoogmis met Nederlandse gezangen
  40-dagentijd 11.30 uur Eucharistie met samenzang
  
Zaterdag 03 maart 17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 04 maart 2e zondag van de 09.30 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen 
  40-dagentijd 11.30 uur Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Dinsdag 06 maart  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 10 maart  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 11 maart  3e zondag van de  09.30 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
  40-dagentijd  m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
   11.30 uur Jongerenviering

Gedoopt
11 dec. Giel Wolters
29 dec. Julie Willems
1 jan. Morris Smelt

Overleden
7 dec. Antonia Calis – Bongaars
8 dec. Arijaantje de Jong – van Beers
12 dec. Clemens Schellens
18 dec. Wilhelmina Wikkerman-Majoor
24 dec. Johan Veltman
1 jan. Jacobus Willard
4 jan. Johannes Willenborg
5 jan. Cornelis Verheugd

Collecten
26-27 nov. € 1.126,76  Adventsactie Bisdom
3-4 dec. € 866,38
10-11 dec. € 744,81
17-18 dec. € 711,61
Kerstvieringen € 4.664,70
Kerstcollecte Missie € 7.180,--
31-1 jan. € 564,46
7-8 jan. € 765,55
14-15 jan. € 651,37

Biechtgelegenheid: 
zaterdag  11 februari 16.30 uur
zaterdag  03 maart 16.30 uur

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)

Dinerclub
Op zondag 19 februari 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

Kleuter Woorddiensten
Zondag 12 februari  11.30 uur.
Zondag 11 maart 11.30 uur
Voor informatie over de Kleuter Woorddiensten, kunt u 
contact opnemen met 
mw. Linda Huijsmans, tel. 035-5415839.

Lector/koster gezocht
Ter aanvulling van het huidige team zoeken wij een koster/
lector voor onze vieringen op zondagochtend in de kapel 
van Johanneshove.
Na een degelijke inwerkperiode wordt u ingeroosterd voor 
1 keer per maand.
Dankbaarheid valt u ten deel!
Voor meer informatie: Leida Trompetter, tel.: 035-5383938

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.

Oecumenische vesper
 
In de Gelijkenis van "de 
torenbouwer" en "de ko-
ning" geeft Jezus aan dat 
wie Hem wil volgen zijn 
kruis moet opnemen en 
afstand moet doen
van al wat hij bezit. Zoals 
een toren een stevig fun-
dament moet hebben en 
een koning zeker moet 
zijn van zijn zaak, zo 
moet wie Hem wil

volgen, zijn leer-
ling wil zijn, 

v o l l e d i g 
voor Hem 
gaan. (Luk-
as 14: 25-
33). Daar-

over willen we nadenken in de Oecumenische Vesper,
zondag 26 februari 2012, om 19 uur in de Johanneskerk, 
Naarderstraat te Laren.
Voorgangers: Ds. R. van den Beld (Baarn) en Dhr. R.J.M. 
Hehenkamp (Huizen).
m.m.v. het Nicolaaskoor uit Eemnes o.l.v. Wim van 
Geffen.
 
Hartelijk welkom!




