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Kansarm wordt Kansrijk

‘Kansarm wordt Kansrijk’ is het motto waarmee de 
Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes 
komende vastentijd actie voert voor verschillende school- 
en ziekenhuisprojecten.

Nog te veel gezinnen in arme landen leven in een uitzichtloze 
situatie. Die kan vrijwel alleen doorbroken worden met 
onderwijs en medische hulp. Door de gezinnen te leren 
lezen, schrijven en rekenen, maar ook met informatie 
over hygiëne, landbouw en veeteelt en de beginselen van 
zakendoen. Bovendien leren ze hun nieuw verworven kennis 
op hun beurt over te dragen binnen hun eigen gemeenschap. 
Zo kan een relatief kleine investering zich als een olievlek 
verspreiden en worden gemeenschappen steeds beter in 
staat om voor zichzelf te zorgen en op te komen.

Vanuit deze gedachte heeft de 40-dagenaktie dit jaar 
voor het motto “Kansarm wordt Kansrijk” gekozen. Het is 
immers uw bijdrage die kansarme gezinnen een kansrijk 
perspectief biedt. Daarbij is opnieuw zorgvuldig gekozen 
voor projecten die aantoonbaar bijdragen aan een betere 
toekomst op korte en lange termijn. Met dit jaar een speciale 
bijdrage voor een basisschooltje in Gambia voor kansarme 
kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar.

Nieuw schoolgebouwtje voor
de Tanji Life Nursery School in Gambia
Gambia behoort tot de armste landen ter wereld (BNP 350 
euro per hoofd van de bevolking). De openbare scholen 
liggen ver weg, in de grote plaatsen, en het schaarse 
openbaar vervoer is voor veel gezinnen onbetaalbaar. 
Slechts 55% van de bevolking geniet of heeft enige vorm 
van onderwijs genoten. Om deze kansarme situatie te 

doorbreken, heeft dhr. Bakary Kanyi in 2008 een 
basisschooltje opgezet in een compound in Tanji, 
een vissersplaatsje aan de kust van Gambia.

Dit schooltje was oorspronkelijk gehuisvest in 
een gebouwtje met twee lokalen en telde bij de 
start 16 kinderen. Inmiddels zijn er twee lokalen 
bijgebouwd en telt de school 86 leerlingen, vijf 
leerkrachten en drie toiletten en is het terrein 
volledig ommuurd. Belangrijke sponsor van dit 
project is Sjoerd Weiler. Deze oud-Laarder, thans 
woonachtig in Bussum, zet zich al 7 jaar met hart 
en ziel in voor het verder professionaliseren en 
uitbreiden van deze school. Het streven is dat 
de school binnen enkele jaren toegang biedt 
aan 150 leerlingen, maar om dat te kunnen 

verwezenlijken zal het oorspronkelijke schoolgebouwtje, 
dat door termieten is aangetast en ernstig in verval dreigt 
te raken, opnieuw moeten worden opgebouwd. Dit keer 
van deugdelijk materiaal, zodat het bestand is tegen 
vraatzuchtige termieten. 

Naast een bijdrage voor het verder uitbouwen van deze 
basisschool, investeren we ook in schoolmeubilair. Dat laat 
de heer Weiler ter plekke maken, zodat ook dit weer een 
extra stimulans geeft aan de gehele gemeenschap. 

Op het gebied van medische zorg steunen we dit jaar 
twee projecten. Het beddenproject van de Stichting Maak 
Ethiopië Gezonder en speciale medische apparatuur voor 
het St. Francis’ Hospital in Zambia. Zij bieden opvang en 
medische hulp aan vrouwen (dikwijls zeer jonge meisjes) die 
tijdens hun zwangerschap of na hun bevalling problemen 
ondervinden. Het is deze eerste opvang die zorgt voor een 
kansrijkere toekomst voor de baby’s en hun moeders. 

Verder steunt de 40-dagenactie ook voor 2015 het 
schoolproject voor aids-wezen in Tanzania van Stichting 
Child, Nelleke Alders' Stichting Child Welfare Organization 
uit Blaricum voor de accountant-opleiding van Amrita en 
het schoolgeld voor Deepa en Rejina in Nepal en tenslotte 
Stichting Caring Unites uit Laren voor de huisvesting van 
drie studentes, ook in Nepal. 

Als werkgroep van de 40-dagenaktie kiezen wij de projecten 
altijd zeer zorgvuldig uit, we gaan daadwerkelijk met de 
stichtingen in gesprek, en zien er scherp op toe dat al 
het ingezamelde geld goed wordt besteed. De stichtingen 
worden alle geleid door mensen, vaak hier uit de regio, 
die zich geheel belangeloos inzetten voor hun project. 
Met als enige doel kansarme kinderen, vrouwen en 
gemeenschappen een kansrijke toekomst te bieden. Dit 
kan evenwel alleen met uw financiële bijdrage. Helpt u 
ons hen te helpen? 

Uitgebreide informatie over alle door ons gesteunde 
projecten vindt u op onze website:
www.40dagenaktie.nl
Bankrekening: NL72 RABO 0334 9515 93

WEBSITE  WWW.40-DAGENAKTIE.NL
IBAN NR  NL72RABO0334951593
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Aan de keukentafel bij…

De neven Gijs (20) en Toon van der Zwaan (17) zijn sinds september 
hoofdmisdienaars. Al heel wat jaren helpen zij de pastoor en de diaken 
bij het vlekkeloos laten verlopen van de mis. Vandaag zitten we aan de 
keukentafel bij deze misdienaars. 

Allereerst, wat doen jullie in het dagelijks leven?
Gijs: “Ik ben een groot sportliefhebber. Ik zit nu in het vierde jaar van de 
sportacademie in Amersfoort. Ik wil graag training gaan geven aan kinderen. 
Dat lijkt me heel erg leuk om te doen.”
Toon: “Ik doe op dit moment de militaire vooropleiding. Hierna wil ik de 
KMS gaan doen. Dat is een opleiding tot onderofficier. Het lijkt me heel gaaf 
om op uitzending te mogen, daarvoor doe ik het. Dat is mijn UEFA Cup.” 

Sinds wanneer zijn jullie misdienaar?
Gijs: “Toen ik mijn Eerste Heilige Communie deed ben ik begonnen. Ik doe 
het dus al ongeveer tien jaar. Het is heel lang geleden dat ik de mis vanuit 
de banken heb gevolgd. We hebben een gezellige groep, dus het is leuk om 
te doen.” 
Toon: “Ik ben ook na mijn Eerste Heilige Communie begonnen. Ik kwam op 
dat moment al veel in de kerk en toen ik werd gevraagd zei ik meteen ‘ja’. 
Nu ik het al zolang doe, kan ik de missen wel dromen.”

Wat doet een misdienaar zoal?
Toon: “Tijdens de mis assisteren we bij het aanbrengen van de gaven, brood 
(hosties) en wijn. Ook nemen we het kruis mee en bij evangelie rijken we 
de wierook aan en flankeren we de lezer (meestal de diaken) met toortsen. 
Tijdens sommige missen begeleiden we de communie-uitreikers met kaarsen.”

En een hoofdmisdienaar?
Gijs: “Als hoofdmisdienaar verdelen we de taken en delen we in wie wanneer 
moet dienen. Ook sturen we de misdienaars aan tijdens de mis. We geven 
bijvoorbeeld een seintje wanneer we gaan zitten of lopen. We delen de 
misdienaars ongeveer twee keer per maand in. We hebben op dit moment 
dertien misdienaars. Dat zijn er veel. Een aantal jaren geleden waren er 
namelijk nog maar zeven jongens. Dat er nu ook meisjes mogen dienen is 
erg handig, omdat er daardoor ook meer misdienaars zijn. Ondanks dat er 
al veel zijn, zijn er natuurlijk altijd nieuwe misdienaars welkom!” 
Toon: “Toen we begonnen werden wij altijd begeleid door de oudere 
misdienaars. 
Nu zijn wij dat zelf. Wij kunnen er namelijk alles over vertellen. Het is 
interessant om erbij te doen. We zorgen er altijd voor dat er bij elke mis iemand 
met ervaring is. Die misdienaar kan dan de jongere misdienaars aansturen.”

Wat zijn voor jullie de mooiste missen om te dienen?
Gijs: “De missen op een bijzondere dagen (Hoogfeesten, zoals Kerst en Pasen) 
zijn het mooist. Er zijn dan veel mensen en de mis is vaak ook mooier. We 
hebben dan ook meer taken.”
Toon: “We worden ook wel eens gevraagd voor een begrafenis. Daar hoeven we 
geen twee keer over na te denken, als we kunnen dan doen we dat natuurlijk. 
We hebben andere taken en er hangt een andere sfeer.” 
Gijs: “Als er misdienaars zijn tijdens een begrafenis is het plaatje ook compleet. 
Het ziet er mooi uit.”

Naast dat jullie misdienaar zijn, helpen jullie ook altijd mee met de voorbereidingen 
van de Sint Jansprocessie. Wat doen jullie?
Gijs: “Sint Jan is het hoogtepunt. Ik zit in het comité Klein Laren. Dat is heel 
gezellig. Tijdens de processie loop ik mee als misdienaar. Nu ik hoofdmisdienaar 
ben, zal ik ook leiding geven en de opstelling maken. Iedereen wil namelijk 
altijd met de wierookvaten lopen. Bij de één na laatste boog lieten we de 
wierookvaten altijd heel erg roken, zodat de straat vol stond met rook. Dat 
mag helaas niet meer.”
Toon: “ Ik zit in het comité Zevenend. We hangen onder andere vlaggetjes 
op. Ik loop tegenwoordig mee onder de baldakijn. Dat is iets serieuzer. Ik heb 
wel altijd meegelopen als misdienaar. Je zag helemaal niets meer door het 
wierook. Misdienaar zijn is niet alleen een serieuze taak. We halen ook wel eens 
kattenkwaad uit, zoals bijvoorbeeld tijdens het jaarlijkse misdienaarsuitje.” 

Tekst en foto: Hedwig Zwanikken

Jongerenwerker Maurice Lagemaat

Vanaf 1 februari ga ik (Maurice 
Lagemaat) in jullie parochie in 
Laren en de regio aan de slag 
als jongerenwerker. Dat lijkt 
me hartstikke leuk en bij een 
goede start hoort natuurlijk 
een korte kennismaking in 
dit parochieblad. Inmiddels 
ben ik 34 jaar en woon in 
Badhoevedorp, op de grens 
met Amsterdam, samen met 
mijn vrouw Charlotte. Het 
jongerenwerk is iets wat ik 
graag doe. Eerst naast mijn 
studie Theologie en later 
fulltime. Zo heb ik in het 
Heiligdom O.L.V. ter Nood in 
Heiloo en in verschillende 

andere parochies als jongerenwerker gewerkt.
Sommigen van jullie heb ik al eens ontmoet in Heiloo of andere 
plekken, waar de vormelingen van Laren naartoe kwamen voor een 
kloosterweekend. Tijdens deze weekenden zijn we samen op zoek 
gaan naar wat belangrijk is in je leven en hoe je geloof je daarbij 
kan helpen. Dit verwoord in één zin wat ik graag in de parochie als 
jongerenwerker kom doen. O ja, die leuke contacten tijdens deze 
jongerenweekenden hebben wel een rol gespeeld om nu in Laren 
aan de slag te gaan. 
En jongerenwerk beperkt zich niet tot de jeugd van 11 tot 16 jaar. 
In de parochie en de regio zal ik me dan ook gaan inzetten voor de 
jongeren, de vormelingen, kinderen van de basisschool, studenten, 
jong volwassenen en ouders. Kortom, er bestaat een grote kans dat 
we elkaar gaan ontmoeten. En wie weet reizen we samen deze zomer 
wel naar Taizé in Frankrijk voor groot jongerenevent, of naar de 
wereldjongerendagen in 2016 in Polen. Tot binnenkort! 

Hartelijke groet, 
Maurice Lagemaat 

Wereldgebedsdag 

Begrijp je mijn liefde?

Op vrijdag 6 maart vindt de Wereld gebeds-
dag plaats onder het thema ‘Begrijp je  
mijn liefde?’ 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.
Het thema van de viering 2015 “Begrijp 
je mijn liefde?” is liturgisch vormgegeven 
door het comité uit de Bahama’s.
De opbrengst van de collecte gaat naar 
projecten die verbonden zijn met het land 
waar de orde van dienst is gemaakt.
De viering van Wereldgebedsdag vindt 
plaats om 19.00 uur in de Schoter aan de 
Wakkerendijk 66a in Eemnes waarna gelegenheid is voor ontmoeting. 
Info: Riet Hilhorst, tel.: 035-5387573

Op de avond van St Cecilia heeft de cantorij 
4 leden in het zonnetje gezet die al heel lang 
op ons koor zitten. De pastoor kwam speciaal 
om de onderscheidingen te overhandigen. 
Eerder dit jaar hadden wij het vijfde lid 
Thea Drenthe al de oorkonde behorende 
bij de zilveren st. gregorius onderscheiding 
mogen opspelden.
Vanwege haar tere gezondheid was ze die 
avond in november er niet bij. Maar zij was 
helemaal verbaasd en gelukkig dat zij deze 
onderscheiding mocht ontvangen, tijdens 

een brunch die speciaal rondom haar was georganiseerd. 
In november hebben Joukje de Rue, Gerard de Blok en Louis Pandelaar op de 
feestavond ter ere van st. Cecilia de zilveren onderscheiding gekregen en Tich van 
der Leelie heeft de gouden onderscheiding ontvangen voor de veertig jaar die zij 
al op ons koor zingt.
Zoals u kunt zien op de foto waren ze allemaal erg blij De cantorij.



Dinerclub
Op de zondagen 15 februari en 15 maart is er voor oudere alleenstaanden 
(65+) uit onze parochie weer dinerclub in de koffiekamer van de pastorie.
Opgave: tel. nr. 035-5389706

Het Kerstdiner was uitermate geslaagd.
Wil de Bruijn

Stille Omgang 2015
De Stille Omgang wordt in 2015 gelopen in de nacht van zaterdag 21 op zondag 
22 maart. Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2015 als intentie: Een pelgrim 
gaat voort, ontvankelijk voor 't onverwachte...
Het programma begint op zaterdagavond om 20:45 uur met een Eucharistieviering 
in de St.-Vitus en Willibrord in Hilversum. Na het programma in Amsterdam keren 
de bussen rond 1:15 uur terug in de regio Hilversum.
Opgave voor 18 maart. Info: Ans Kleijer, 035-5382773.

Laren Klassiek brengt Matthäus Passion met 
het Orkest van de Achttiende Eeuw in Sint 
Jansbasiliek

De Stichting Laren Klassiek is er 
opnieuw in geslaagd een toporkest 
en topsolisten te engageren voor de 
komende uitvoering van de Matthäus 
Passion in de Sint Jansbasiliek om 15.00 
uur op Palmzondag 29 maart a.s. Trad 
vorig jaar het vermaarde Amsterdam 
Baroque Orchestra and Choir op onder 
leiding van de dirigent Ton Koopman, 
dit jaar is gekozen voor het wereldberoemde Orkest van de Achttiende Eeuw 
en Cappella Amsterdam. Door het overlijden op 70-jarige leeftijd in augustus 
dit jaar van Frans Brüggen, dirigent en oprichter van het barokorkest, staat 
de komende uitvoering onder leiding van dirigent Daniel Reuss. Reuss 
kreeg in alle media zeer lovende kritieken over zijn dirigeren tijdens het 
herdenkingsconcert van Frans Brüggen.

In de prachtige akoestiek van de Sint Jansbasiliek zal Daniel Reuss het 
concertpubliek op een intense, krachtige en meeslepende manier meevoeren 
in de sfeer van Johann Sebastian Bachs muzikale meesterwerk over het 
lijdensverhaal van Christus. Een manier die ontroert. 
Naast het Orkest van de Achttiende Eeuw en Cappella Amsterdam treden 
nationale en internationale solisten op: Sophie Klussman, sopraan; Franz 
Vitzthum, countertenor; Rupert Charlesworth, tenor/Evangelist; Fabio Trümpy, 
tenor/aria’s; Mattijs van de Woerd, bas en Henk Neven, Christus. 

De Matthäus Passion in de Sint Jansbasiliek is voor iedereen zeer goed te 
volgen aangezien de Matthäus Passion met twee camera's wordt geregistreerd 
en op LCD-schermen wordt geprojecteerd.

De toegangskaarten kosten € 59,50 (eerste rang) en € 49,50 (tweede rang), 
inclusief programmaboekje, pauze- drankje en € 2,50 administratiekosten. 
U kunt uw kaarten bestellen via de Nationale Theaterkassa. 
Het bureau is via hun website altijd bereikbaar. http://www.ntk.nl/voorstel-
ling/laren-klassiek 

De Nationale Theaterkassa is ook telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 
0900-9203 (€ 0,45 pm), maandag tot en met vrijdag van 09:00-21:00 uur, 
zaterdag en zondag van 10:00-20:00 uur.

Toegangskaarten: http://www.ntk.nl/voorstelling/laren-klassiek
Voor meer informatie: www.larenklassiek.nl

Kinderwoorddienst Palmzondag
Op palmzondag is er veel te zien in de kerk. Kom je ook een palmpaasstok 
maken? Om 10.00 uur is de hoogmis en dan zal er een Kinderwoorddienst zijn. 
Tijdens de Kinderwoorddienst gaan we Palmpasen stokken maken die later 
in de viering meegenomen worden bij de uittocht. Alle kinderen van de 
basesschoolleeftijd zijn van harte welkom.

Aan het eind van de viering zal er een kleine processie plaatsvinden voor 
de kinderen en de kleuters met hun stokken vanuit de dagkapel waarna 
er een optocht zal vertrekken naar Johanneshove, waar de kinderen hun 
palmpaasstok aan een bewoner mogen geven.

Hoera, het is Pasen!
Op Eerste Paasdag na afloop van de viering van 10.00 uur, mogen de 
kinderen paaseieren zoeken in de tuin van de pastorie. Tijdens de H.mis zal 
er een kleuterwoorddienst worden gehouden. Hiervoor kunt u zich eerst 
aanmeldenbij Linda Huijsmans, tel. 035-5415839 (p.en.l.huijsmans@versatel.nl)
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   PAASBOEKENTAFEL ZATERDAG 4 APRIL- EN ZONDAG 5 APRIL 2015

Paasboekentafel 
Sint Jan-Goede 
Herderkerk
Een berichtje uit de 
kast-hoek voor 
kinderen, ouders, oma’s 
en opa’s en andere 
belangstellenden.
De dagen worden 
gelukkig steeds lichter 
en langer.
We gaan op weg naar 
het Paasfeest. 
Zoals ieder jaar, hebben 
we ook dit jaar weer een 
boekentafel in onze Sint 
Jan-Goede Herder 
basiliek met als thema 
Pasen.

Naast de vele lees- 
prenten- en bijbel-
boeken, cd’s en dvd’s, 

vindt u ook mooie 
zinvolle cadeautjes 
zoals kleine religieuze 
sieraden, rozenkransen, 
kruisjes, bescherm- 
engelen en kaarsen. 

Ook aan de 
“communicantjes” is 
gedacht die zondag 12 
april a.s. hun Eerste 
Heilige Communie 
doen.
Er zijn volop communie 
albums, kinderbijbels, 
gebedenboekjes , 
communie-kaarten en -
uitnodigingen op de 
Paasboekentafel te 
vinden speciaal voor 
hen uitgezocht om 
cadeau te geven.
Graag nodigen wij u uit, 
voor en na  de vieringen 

bij ons achter in de 
basiliek nabij de 
catechesekast. 

OP ZATERDAG 
4 APRIL VOOR EN NA 
DE VIERING VAN 
21:00 UUR

OP ZONDAG      
5 APRIL VOOR EN NA 
DE VIERING VAN 
10.00 UUR

De deuren staan open, 
de boeken- en 
geschenken-tafels staan 
klaar en iedereen is van 
harte welkom, tot dan!

De moeders van de 
“katechesekast”.

	  

Uitnodiging	  voor	  een:	  	  
OUDERWETSE	  GEZELLIGE	  SPELLETJESMIDDAG	  

	  

georganiseerd	  door:
	  

	  
Mattanja,	  Mijns	  en	  Merel	  

(de	  vormelingen)	  
	  Wanneer:	   	   	   zaterdag	  7	  februari	  a.s.	  

Van:	  	   	   	   	   13.30	  u	  –	  16.00	  u	  
Waar:	   	   	   	   Dagkapel	  
Voor	  wie:	  	   	   	   alle	  ouderen	  v.a.	  65	  jaar	  
Max.	  aantal:	   	   	   20,	  dus	  vol=vol	  	  
Deelname:	   	   	   GRATIS	  inclusief	  hapje	  en	  drankje	  	  
	  
We	  sluiten	  af	  met	  een	  gezellige	  KARAOKE	  van	  Nederlandse	  
liedjes.	  Het	  wordt	  een	  fantastische	  middag	  voor	  iedereen.	  
	  
Opgeven	  via	  email	  	  	  	  	  	  	  :	  gesinalodewijkx@hotmail.com	  
Of	  bellen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  06-‐13245159	  



Colofon

Vieringen zaterdag 07 februari t/m dinsdag 07 april
Zaterdag 07 febr.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 08 febr.  5e zondag d.h. jaar 10.00 uur  Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn 
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 14 febr.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 15 febr. 6e zondag d.h. jaar 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
  
Woensdag 18 febr. Aswoensdag 19.30 uur Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 21 febr.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 22 febr. 1e zondag van de 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
  40-dagentijd

Zaterdag 28 febr.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 01 maart  2e zondag van de 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
  40-dagentijd
 
Dinsdag 03 maart  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 07 maart  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 08 maart 3e zondag van de 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij en 
  40-dagentijd  de Broederschap van Sint Jan
 
Zaterdag 14 maart  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 15 maart 4e zondag van de 10.00 uur  Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn 
  40-dagentijd  

Zaterdag 21 maart   17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 22 maart 5e zondag van de 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
  40-dagentijd
De Goede week
Zaterdag 28 maart  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 29 maart palmzondag 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

Woensdag 01 april  Geen viering

Donderdag 02 april Witte Donderdag 19.30 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij en 
    de Broederschap van Sint Jan
   21.00 - 22.30 uur  Avond van het Lijden; stille wake

Vrijdag 03 april  Goede Vrijdag 15.00 uur Het bidden van de Kruisweg
   19.30 uur Passieverhaal en Kruisverering 
    m.m.v. het St. Janskoor

Zaterdag 04 april Paaszaterdag 21.00 uur Paaswake m.m.v. de Cantorij
Zondag 05 april Verrijzenis vd Heer 10.00 uur  Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

Maandag 06 april 2e Paasdag 10.00 uur Eucharistie

Dinsdag 07 april  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan
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Pastorie:
Brink 33, 1251 KT Laren NH.
telefoon: 035 - 538 20 71
Rabobank Noord Gooiland
rekeningnummer: 
NL53 RABO 0334 9660 00

Parochie-secretariaat:
K.A.W. de Leeuw-Vanderkimpen
Brink 33, 1251 KT Laren NH.
ma.t/m do. van 9.00-12.30 uur
telefoon: 035 - 538 20 71

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: NL41 RABO 0334 9053 97

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

Het volgende nummer van  

de Klepel verschijnt op 2 april 

2015. Kopij graag inleveren 

vóór 9 maart op het secreta-

riaat van de parochie: Brink 

33, 1251 KT Laren of per email:  

sintjan@belkerken.nl..

Vieringen Engelstalige liturgie
Zondag 08 februari 12.30 uur
Zondag 08 maart 12.30 uur

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

Biechtgelegenheid
zaterdag 14 februari  16.30 uur
zaterdag 28 februari  16.30 uur
zaterdag 21 maart 16.30 uur

Kleuter Woorddiensten
Zondag 14 februari 10.00 uur
Zondag 08 maart 10.00 uur
Zondag 05 april 10.00 uur
(1e Paasdag: eieren zoeken in de tuin van de Pastorie)

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

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.

Gedoopt
7 december  Bartholomeus Duurland
14 december  Mance Westland
20 december  Amalia van Maasdijk
11 januari  Kate Emmerig

Overleden
11 december  Domi Majoor
22 december  Dolf van den Brink
25 december  Lex Verlinden
31 december  Hans van ’t Klooster
1 januari  Maria van Deursen-van Overbeek
2 januari  Maria Calis-Linssen
10 januari  Daniël de Rue
10 januari  Cornelia Smit-van Riet
14 januari  Marijke Onrust-de Groot

Collecten
8-9 november € 725,71
15-16 november € 485,47
22-23 november € 730,57
29-30 november € 768,39
6-7 december € 735,04
13-14 december € 499,86 € 690,00 “Adventsactie”
20-21 december € 1176,76
24-25 december € 6080,00 missiecollecte Kerst
27-28 december € 499,29
3-4 januari € 1381,75
10-11 januari 2015 € 890,24

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)


