
IN DIT NUMMER

DE KLEPEL
Nummer 477,
februari 2014

Aan de 
keukentafel bij…

 •
Verslag benefiet 
jongerendiner

  •
Stille Omgang

•
Wereldgebedsdag

Investeren in Leren

De kans krijgen om te leren én de kans grijpen om te leren. 
Daar draait het om bij onderwijs. Het is niet alleen aan ons 
om minder bedeelde kinderen en vrouwen een school te 
bieden. Het is zeker ook aan de kinderen en vrouwen om 
daar optimaal gebruik van te maken. Daarbij vragen we 
meer dan alleen de lessen te volgen. Investeren in leren 
houdt ook in dat de leerlingen tijd en moeite steken in 
het maken van huiswerk. Dat ze het geleerde in praktijk 
brengen en hun nieuw verworven kennis op hun beurt 
weer overdragen aan andere mensen in de gemeenschap. 
Met als resultaat dat een relatief kleine investering de hele 

gemeenschap sterker maakt en daardoor beter is voorbereid 
op een goede toekomst.

Vanuit deze gedachte heeft de Interkerkelijke 40-dagenaktie 
Laren-Blaricum-Eemnes wederom zorgvuldig gekozen voor 
projecten die bijdragen aan goed onderwijs. Met dit jaar 
ook een project speciaal gericht op vrouwen.  

De Interkerkelijke 40-Dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes
Rabobank Noord Gooiland   
Bankrekening: NL 72 RABO  03.34.95.15.93



Stille Omgang 2014

De Stille Omgang vindt dit jaar plaats in 
de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 
maart. Met duizenden volgen wij opnieuw 
in processie de aloude route, waarlangs 
inmiddels miljoenen christenen sinds het 
Eucharistisch Mirakel van 1345 zijn gegaan.

In stilte biddend overwegen wij het thema 
van dit jaar: "In de stilte hoor je meer. God 
spreekt in onze tijd”.
Opgeven is noodzakelijk vóór 18 maart 
2014 in verband met het bestellen van de 
autobussen.

Voor het busvervoer wordt een bijdrage 
gevraagd van: 18 euro per volwassene en 

12 euro voor jongeren tussen de 16 en 18 
jaar. Jongeren tot 15 jaar mogen gratis mee.

Wij beginnen onze bedevaart op zaterdag 
22 maart om 20.45 uur met een plechtige 
Eucharistieviering en lof in de Vituskerk te 
Hilversum.

Na de koffie in het St.-Annagebouw 
vertrekken wij uiterlijk 22.30 uur met bussen 
naar Amsterdam  voor de Stille Omgang. 
Tussen 23.30 tot 00.35 uur stappen wij voor 
de St.-Nicolaaskerk weer in de bussen die 
rond 1.15 uur weer in Hilversum zijn.
Opgave en inlichtingen bij mw. A. Kleijer, 
Schapendrift 27A, 035-5382773

Aan de keukentafel bij…

Vandaag zit ik aan de keukentafel bij de heer 
en mevrouw Gerard en Trees Wiegers. Zondag 
12 januari 2014 zijn ze allebei in het zonnetje 
gezet door pastoor Vriend. Gerard en Trees zijn 
decennialang actief geweest in onze kerk! 
Gerard is drager van de Pauselijke onderscheiding 
‘Pro Ecclesia et Pontifice’. Reden voor ons om hen 
beiden eens nader te leren kennen. Ze hebben 
3 kinderen en 4 kleinkinderen. De dochters 
wonen in Nederland, zoon Harold wat verder 
weg: Sydney. Gelukkig bestaat Skype! 

Waar bent u opgegroeid en hoe hebt u elkaar ontmoet?
Trees is opgegroeid in Bussum. Ze ging altijd naar 
de Heilig Hart kerk in Bussum en heeft Gerard 
ontmoet rond 1956 in de Boerenhofstee in Laren. 
Dat was de katholieke soos waar je naartoe mocht 
als je de cursus voor 18-jarigen had gevolgd. Je 
kreeg een oorkonde dat je dit met goed gevolg had 
afgelegd. Dan mocht je er heen na de Hoogmis.
Gerard, die zijn jeugd doorbracht in Laren, was de 
eerste DJ van Laren. Hij draaide dansnummers, op 
78 toerenplaten, van oa Victor Silvester. Aan het 
einde van de avond om 23 uur, Trees naar huis 
brengen; op de fiets naar Bussum. Ze zijn getrouwd 
in Bussum door André de Leeuw. André is een 
goede vriend. “Wij zijn bij zijn priesterwijding 
geweest en vervolgens heeft hij ons getrouwd.”

Hoe ging het leven verder nadat u getrouwd bent?
Na zijn militaire dienst is Gerard gaan werken in 
de techniek. Eerst bij de weverij Van den Brink en 
Campman, later bij Julianaoord. Trees bleef thuis 
en verzorgde de kinderen en het huishouden, 
zo ging dat vroeger. In de Goede Herder zijn ze 
als vrijwilligers begonnen ten tijde van pastoor 
Jos van de Broek. Trees met kindje wiegen in de 
Kersttijd. Gerard ging kosteren. Eerst in de Goede 
Herderkerk en later de basiliek. Hij heeft veel 
geleerd in de kapel bij mevrouw Breman op de 
Torenlaan. “De kostervergaderingen hielden we 
bij iemand thuis. De indeling werd gemaakt en 
de discussieavond volgde. Erg gezellig en prettig. 
Tegenwoordig komen we bij elkaar op de pastorie”, 
aldus Gerard. 

Wat houdt het kosterwerk precies in?
Gerard is meestal 2 uur van te voren aanwezig. “Er 
zijn zoveel dingen die gedaan moeten worden, o.a. 
lichten in de kerk aan plus de kaarsen, wat ik op 
mijn gemak wil doen. Ik wil geen haast, je bent niet 
bezig met aardappels schillen. De kelk, hosties, 
het water en de wijn, is er een handwassing? Alles 
wat nodig is op de credenstafel. Daarna moet de 
Mariakapel in orde worden gemaakt, misboekjes, 
kleding voor de voorgangers. En je moet de kleur 
weten; er is een directorium waarin staat welke 
kleur gedragen moet worden. 

Met Kerst heb je het extra druk. Drie vieringen 
achter elkaar, 18.00- 20.30- en 24.00 uur.
En ook St. Jan moet je niet onderschatten. Dat 
vergt ook veel voorbereiding. Dan gebeurt er 
zoveel tegelijk. De bisschop komt en alles moet 
op orde zijn.
Op maandagochtend is Gerard de vaste koster. 
pater Van Wegen doet meestal de Mis. “Dat is 
een hele fijne man”, zegt Gerard uit de grond 
van zijn hart.”

Trees ging als vrijwilligster werken. Het begon met 
Kindje-wiegen en van lieverlee werd het meer. Vertelt 
u eens.
“Samen met mevrouw Kleinhoven heb ik de 
bruidjes verzorgd tijdens de Sint-Jansprocessie, 
onder andere voor de kleding die uitgeleend 
werd. In principe kwam deze schoon terug. 
Waren er mankementen, dan maakten we ze. 
Ook zorgden we voor de geel-witte bloemen. 
Tijdens de viering op het kerkhof, gingen wij met 
de kinderen naar de school ernaast en zorgden 
voor een Kinderwoorddienst, om dan weer in de 
processie terug te lopen. Het lidmaatschap van 
de Broederschap kwam later in beeld. 
De heer Koekkoek heeft mij gevraagd. Tot 2013 ben 
ik actief geweest, het is een eer om lid te mogen 
zijn van de broederschap”. 
Trees is Ere-lid, er hangt een oorkonde in de 
woonkamer.
Ook is Trees lectrice geweest, toen het lopen 
slechter werd is ze daar mee gestopt. 

Wat betekent het geloof voor u beiden?
“Zonder geloof zijn we nergens.” Gerard: “Ik doe 
het op mijn eigen manier. Ik vraag wel eens steun 
en dank voor iets.”
Trees beaamt dit: “Ik denk niet dat ik zonder zou 
kunnen, misschien (noodgedwongen) minder, 
maar niet zonder!” , zegt ze stellig. 
Het feit dat Trees nu ziek is en verzorgd wordt door 
Gerard (in goede tijden en slechte tijden, zegt hij)
“Dat is ook een manier om je geloof te beleven. 
De ander tot steun zijn. We hebben een moeilijke 
tijd achter de rug. Het heeft veel geld gekost aan 
kaarsjes”, zegt Gerard schalks.

En nu met pensioen?
“Nee, geen denken aan”, zegt Gerard. “Ik ben 
nog druk met hand- en spandiensten en ik regel 
de kaarsen voor de kerk”. Daarbuiten is hij heel 
creatief in zijn eigen atelier (schuur) Daar maakt 
Gerard miniaturen van hout: viskar, schilderskar, 
kaaswagen, boerenwagens. Prachtig.

Ze hebben elkaar gesteund in het vrijwilligerswerk 
in de kerk. Het moet van 2 kanten komen, want 
het is weleens een gemis als de ander lang weg 
was. Nu is er meer tijd voor elkaar. Een bijzonder 
interview met twee bijzondere mensen. 

Tera Houting-Joosen

Jongerendiner Benefiet 
voor de Filipijnen
Als afsluiting van een reeks bijeenkomsten rondom 
etiquette hebben de jongeren een kerstdiner gehouden. 
Het was een benefiet voor de Filipijnen met een prachtige 
totaal opbrengst van 260 euro.

Sinds afgelopen zomer zijn de post-vormselgroep en andere 
jongeren tweemaal samen gekomen rondom de thema’s 
‘Hoe ga je om met God in het dagelijks leven?’ en ‘Hoe 
ga je om met elkaar?’. De avonden werden opgedeeld in  
2 delen, de aftrap werd genomen door een inspirerende 
spreker, de tweede helft werd  ingevuld door ontspanning in 
de vorm van een wijnproeverij volgens de etiquette of een film. 
In december hadden we afsluitend een  kerstdiner; een 
heerlijk Filipijns loopbuffet, verzorgd door twee fantastische 
leden van de Filipino-English Community Laren. Het was een 
benefiet voor de Filipijnen, die in november door een alles 
verwoestende storm zijn getroffen. Elke jongere nam 10 euro 
mee die ze na afloop van het diner op een ludieke wijze aan 
het goede doel schonken. De jongere moesten onderling, ieder 
voor zich zo veel mogelijk geld inzamelen voor het goede 
doel. Dit konden ze doen door een karaokelied te zingen, een 
wedstrijd ballon blazen aan te gaan, een tompouce binnen een 
minuut op te eten enz. Uiteindelijk schonk eenieder het geld 
aan de CarmelCare, een groep karmelietessen op de Filipijnen 
die na de ramp een speciale ‘taskforce’ zijn begonnen om 
alle slachtoffers te ondersteunen. Met de verdubbeling die 
de pastoor als eregast namens de parochiegemeenschap 
gaf, kwamen we op een prachtig totaalbedrag van 260 euro! 
Dank aan allen!

Het komende jaar zullen er meer activiteiten vanuit de 
jongeren worden georganiseerd, kijk op facebook voor meer 
informatie of stuur een mailtje naar jongerengroeplaren@
gmail.com.



Een speciale boekentafel 
op zaterdag 1 februari en 
zondag  2 februari

Een aantal keren per jaar wordt voor alle 
parochianen een boekentafel georganiseerd 
rond de vieringen die op zaterdag en zondag 
plaatsvinden. 

Dit jaar wordt een boeken- en cadeautafel voor u 
verzorgd op 1 en 2 februari die vooral te maken 
zal hebben met de 1e Heilige Communie en met 
de 40-dagentijd. 

U vindt o.a. communieboekjes, (kinder)bijbels, 
gebedenboekjes, rozenkransen, lees- en prenten-
boekjes, kruisjes, (bescherm)engelen, kortom, 
mooie, zinvolle cadeautjes voor opa’s, oma’s en 
ouders te geven aan de Communicanten.
Ook zijn er uiteraard prachtige Paasitems te vinden
Een speciale Paasboekentafel wordt voor u 
‘gedekt’, rond de Paaswake en op 1e Paasdag (19 
en 20 april).

Graag nodigen wij u uit, voor en na de viering bij 
ons achter in de kerk, bij de boekenkast! 

Gezinsviering 16 februari 
om half twaalf.

Hierbij nodigen wij u uit voor de gezinsviering op 
zondag 16 februari om half twaalf. Deze viering 
gaat over het verhaal van de verloren zoon.

Zo kunnen de kinderen alvast kennis maken met 
het verhaal van de musical die op zaterdag 8 maart 
2014 in onze kerk te horen zal zijn.

Wij nodigen alle gezinnen met kinderen uit om 
naar deze gezellige viering te komen.

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.

Eerste Communie 2014

Op woensdag 15 januari zijn we begonnen met de 
voorbereiding. Er hebben zich 28 kinderen opgegeven voor 
de voorbereiding van de eerste heilige Communie.  Op 
zondag 2 februari 2014 worden de kinderen voorgesteld in 
de viering van 10.00 uur. Zij mogen de kaarsen van Maria 
Lichtmis aansteken.

Op 10 woensdagmiddagen komen de kinderen bijeen. 
We gebruiken het communieproject: "Het geheim van de 
eucharistie", samengesteld door Peter Vermaat. We zijn hier 
erg enthousiast over, want de kindermappen zien er erg 
vriendelijk en kleurrijk uit. Het project bevat een cd met 
de liedjes die we elke week zingen. Ook de begeleidersmap 
met richtlijnen en adviezen is erg uitgebreid. We hebben 
bijvoorbeeld elke keer een dramatische spelvorm; met de 
kinderen beelden we dan het Bijbelverhaal van die middag 
uit. We lopen door de woestijn net als Johannes de Doper 
op zoek naar sprinkhanen. En in de boot op het meer roeien 
wij net als de leerlingen van Jezus.
De eerste ouderavond is geweest onder leiding van Pastoor 
Vriend. 
De werkgroep eerste communie,

Tineke, Liesbeth en Mieneke.

Oecumenische viering

Bij het begin van de Bidweek voor de Eenheid vond in de St.-Jansbasiliek vond onder flinke belangstelling 
de gebruikelijke oecumenische viering plaats. Er werd gelezen uit de Schrift, gebeden en gezongen. Na 
afloop was er koffie met wat lekkers.

Wereldgebedsdag 2014

De eerste vrijdag in maart is een wereldwijde 
dag van gebed. Mensen over de hele wereld 
zijn dan verenigd in een keten van gebed.

Met elkaar delen we hoop, zorgen, vreugde 
en verdriet, mogelijkheden en problemen.
De orde van dienst wordt elk jaar door het 
comité van een ander land samengesteld.
Het thema van de viering 2014  Bron van 
Leven is liturgisch vormgegeven door het 
Egyptische comité.

De opbrengst van de collecte gehouden 
tijdens de viering gaat naar projecten die 
verbonden zijn met het land waar de orde 
van dienst is gemaakt.

De viering van deze Wereldgebedsdag wordt 
gehouden op vrijdag 7 maart 2014 
om 19.00 uur in de Schoter Wakkerendijk 
66a in Eemnes.
Het gelegenheidskoor van de Heilige 
Nicolaasparochie o.l.v. Wim van Geffen 
verleent muzikale medewerking.

Er is een mooi uitgewerkt boekje gemaakt, 
waarin het verloop van de dienst is op-
genomen. 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 
aanwezig zijn met producten uit de Derde 
Wereld.

U bent van harte uitgenodigd.

Namens de werkgroep Wereldgebedsdag,

Riet Hilhorst
035-5387573

*SAVE THE DATE * 8 MAART * SAVE THE DATE * 8 MAART* 

Het gaat swingen in  de Sint Jansbasiliek 
te Laren en JIJ bent uitgenodigd! 

 
De talenten van musicalgroep KISI zingen, dansen en spelen rondom het 

Bijbelse verhaal van de verloren zoon en schetsen zo een prachtig beeld van 
de hemelse vader. Een meeslepend avontuur – ontroerend en fantastisch. 

Een spannende musical: grenzeloos, overweldigend en inspirerend! 

 

 

 

 
Gratis toegang |doelgroep leeftijd 5-11 jaar | katholiek-oecumenisch|iedereen welkom! 

*SAVE THE DATE * 8 MAART * SAVE THE DATE * 8 MAART*  

De Sint Jansbasiliek te Laren presenteert: 
KISI-God’s singing kids met 

 familiemusical ‘De Barmhartige Vader’ 
     Zaterdag 8 maart 2014,  aanvang 14.30 uur 

 
 

 



Colofon

Vieringen zaterdag 01 februari t/m zondag 06 april

Zaterdag 01 febr.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 02 febr.  MariaLichtmis
  4e zondag d.h. jaar 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij en het kinderkoor
   
Dinsdag 04 febr.  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan
   
Zaterdag 08 febr.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 09 febr.  5e zondag d.h. jaar 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
   
Zaterdag 15 febr.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 16 febr. 6e zondag d.h. jaar 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij
   11.30 uur Gezinsviering.
   
Zaterdag 22 febr.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 23 febr. 7e zondag d.h. jaar 10.00 uur  Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn 
   
Zaterdag 01 maart  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 02 maart  8e zondag d.h. jaar 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij
   
Dinsdag 04 maart  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan
   
Woensdag 05 maart Aswoensdag 19.30 uur Eucharistie m.m.v. de Cantorij
   
Zaterdag 08 maart  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 09 maart 1e zondag van de 10.00 uur  Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn 
  40-dagentijd  m.m.v. de Broederschap van Sint Jan  
   
Zaterdag 15 maart  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 16 maart 2e zondag van de 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
  40-dagentijd   
   
Zaterdag 22 maart   17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 23 maart 3e zondag van de 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen 
  40-dagentijd
Zaterdag 29 maart  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 30 maart 4e zondag van de 10.00 uur  Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
  40-dagentijd
Dinsdag 01 april  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan
   
Zaterdag 05 april  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 06 april 5e zondag van de 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij
  40-dagentijd  11.30 uur 1e heilige communie (Gezinsviering) 
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J.J.M. Vriend, pastoor
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Kerk-/Gezinsbijdragen:
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telefoon: 035 - 538 20 71
ma.t/m do. van 9.00-12.30 uur
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De volgende Klepel verschijnt  

op 27 maart, kopij inleveren  

voor 10 maart op het secretari-

aat van de parochie: Brink 33, 

1251 KT Laren of per email: 

sintjan@belkerken.nl

Gedoopt
1 dec. Max Later

Overleden
15 nov. Theodora Geurds
16 nov. Johanna Duurland – van Breemen
4 dec. Iet van Dijk  - Hofstee
5 dec. Gerda Grob-Schaapherder
12 dec. Bep Loontjens
19 dec. Dinie Franken
26 dec.  Angela Vos-Tünnissen
29 dec. Rob Receveur
5 jan.  Jan Zwanikken

Collecten
16-17 nov. € 1.327,08 t.b.v. Filipijnen
23-24 nov. € 687,29
30-1 dec.  € 1206,86  

Adventsactie t.b.v. Bethlehem
7-8 dec. € 689,49
14-15 dec. € 614,24
21-22 dec. € 664,48
Kerstvieringen € 4.497
Kerstcollecte Missie € 6.210 
28-29 dec. € 1.359,05
4-5 jan. € 1.020,54

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)

Kleuter Woorddiensten
Zondag 02 februari 10.00 uur
Zondag 16 maart  10.00 uur
Zondag 30 maart  10.00 uur

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

Vieringen Filipino-English 
Community Laren.
Zondag 09 februari 12.30 uur
Zondag 09 maart  12.30 uur

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

Biechtgelegenheid: 
zaterdag  15 februari  16.30 uur
zaterdag  15 maart 16.30 uur

Dinerclub
Op de zondagen 16 februari en16 maart 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

Oecumenische vesper  
Wilde Vijg: eenvoud 

Amos, de herder en eenvoudige vijgenkweker, gaat tekeer 
tegen het volk dat door onrecht, geweld, verdrukking, 
genotzucht de eeuwige wet van God tot een bespotting 
maakt. Maar eenvoud en boete doen kan het volk redden 
(Amos 7: 7-17).

Zacheüs die in de vijgenboom was geklommen om Jezus 
beter te kunnen zien, belooft als tollenaar beterschap voor 
zijn corrupte gedrag (Lucas 19: 1-10).

De vijgenboom: teken van eenvoud tegenover rijkdom, 
opschepperij, verspilling, corruptie. Juist in onze tijd met 
tegenstellingen als grote rijkdom en grote armoede goed 
om over na te denken in de Oecumenische Vesper van  
23 februari 2014, om 19 uur in de Johanneskerk te Laren.

Voorgangers: Drs. R.J.M. Hehenkamp (Huizen)
  Ds. C.A. van Nood (Baarn)
Muzikale medewerking: St. Jan Cantorij o.l.v. Jim Berben.

HARTELIJK WELKOM!


