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Een barre maar prachtige tocht naar Santiago
Bij het Genootschap van Sint Jacob in Utrecht verklaarden 
ze ons, Marc Vos en Frans van Vugt, een beetje voor gek: 
waarom kozen wij zo’n zware fi etsroute naar Santiago 
de Compostela? Er waren ook alternatieven, met minder 
berghellingen en beklimmingen.

We lieten ons echter niet ompraten om van deze 
prachtige route via Le Puy en Velay af te zien. Wij wilden 
de Middeleeuwse stad Conques zien met zijn prachtige 
Norbertijnenklooster, Lourdes aandoen en van daaruit 
over de Pyreneeën naar Pamplona. En dan via Burgos en 
Leon naar Santiago. Totaal 1700 km.

Wij wilden de tijd nemen voor een religieuze tocht. Aan 
lijf en ziel ervaren wat dit voor je kan betekenen, of het je 
verrijkt. In alle opzichten een spannende tocht!
En zo vertrokken wij op 20 april met de pelgrimszegen van 
de pastoor richting Santiago. Het eerste deel per auto, vanaf 
Le Puy en Velay op de fi ets. Het was die maandagochtend nat 

en koud, in schril contrast met de dag ervoor, toen 
we in de kathedraal de Eucharistie meevierden. Wij 
waren zeer onder de indruk van de vele gelovigen, de 
vele kinderen, de muziek, de vrolijkheid waarmee 
de liturgie gevierd werd en de gastvrijheid waarmee 
wij en andere pelgrims, ontvangen werden.
Die eerste dag zijn wij van 300 meter tot 1100 
meter geklommen. Er lag nog sneeuw. 

Onze tocht voerde door verlaten dorpen waar bijna niemand 
meer woont maar de kerken open zijn. Alleen God is nog 
aanwezig.
Na een paar dagen en vele beklimmingen kwamen we in 
Conques met zijn prachtige kerk en klooster.
We waren met zo’n 60 pelgrims te gast bij de Norbertijnen. 
Wij overnachtten in slaapzalen met stapelbedden. We 
deden mee met de gebedstijden en de Mis en leerden de 
pelgrimsliederen zingen. We hadden leuke gesprekken 
met andere pelgrims. Die waren van alle leeftijden, ieder 
met zijn eigen reden voor deze tocht.
In Lourdes maakten we de lichtprocessie mee en waren diep 
onder de indruk van de honderden pelgrims, die allen met 
hun zorgen en intenties mee deden. Dat het pijpenstelen 
regende maakte niet uit. De processie ging gewoon door 
en de sfeer was geweldig.

Wat waren we blij met onze regenpakken toen we veer 
verder gingen: de regen kwam met bakken uit de hemel. 
Na veel beklimmingen kwamen wij in Saint-Jean-Pied-de-
Port aan, de plaats waar alle pelgrimswegen uit Europa bij 
elkaar komen om de Pyreneeën over te trekken.
Alle slaapplaatsen bleken er volgeboekt. Gelukkig vonden 
een kamer achter een cafeetje van een Baskische dame. 
We konden aan de grote klim over en door de Pyreneeën 
beginnen: 28 kilometer met een stijging tussen de 8 en 
10%. Een hele klus! Vervolg op 2 >
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Na de klim volgde een korte daling van 500 meter 
waar wij in Roncesvalles een klooster bezochten. 
De Eucharistieviering was net begonnen. De kerk 
zat helemaal vol en er werd enthousiast gevierd.
We hadden nog 785 km voor de boeg!

Zo trokken wij langs steden, dorpen en kloosters. 
We verbleven in overvolle herbergen met 
stapelbedden en veel te weinig sanitair. Maar daar 
ging het niet om. Het ging om de ontmoeting, 
de vieringen, de gesprekken. De mensen waren 
hartelijk en gastvrij.
Het weer was vaak minder aardig: veel wind, kou 
en regen.
Maar hoe vaak alles al vol was, we vonden telkens 
weer een plek om te slapen.
Gaandeweg ondervonden wij hoezeer de Kerk 
onderdeel is van de samenleving: vieren, 
mediteren, meeleven, er gewoon voor elkaar zijn.

In Burgos ontmoetten wij pelgrims uit allerlei 
landen: Fransen, Canadezen, Japanners, Koreanen, 
van alles. ’s Avonds naar de mis in de kathedraal, 
een prachtige viering met aansluitend aanbidding 
waarbij veel pelgrims aanwezig waren.
Vanaf Burgos volgde een lang tocht over de vlaktes. 
Geen mens te bekennen. Geen auto, geen boom, 
niets. De wind gelukkig een beetje van opzij en 
in de rug. Daar de eerste lekke band opgelopen. 
Na een tweede lange tocht over enorme vlaktes en 
zonder iemand gezien te hebben arriveerden we 
in een herberg. Wat een verrassing toen we daar 
een collega van Frans Bierlaagh tegenkwamen! 
Wat kan de wereld klein zijn!

In Leon overnachtten we in een ‘aubergue’ van 
Zusters Benedictinessen. Het was er heel vol met 
bedden kort op elkaar, mannen en vrouwen op 
één slaapzaal. Overal gesnurk en het stonk er 
behoorlijk. Maar voor 8 euro kun je niet veel 
verwachten. 

Leon is een prachtige stad met een indrukwekkende 
kathedraal. Ook hier zijn de kerken de hele dag 
open voor bezichtiging en meditatie. Daar werd 
goed gebruik van gemaakt.

Na Leon belandden wij in een woestijnachtig 
gebied, weinig dorpen, veel verlaten huizen. We 
belandden in een dorpje met één kerk, café en 

veel ruïneachtige woningen. Zoals bijna elke dag 
woonden we ook daar de Mis bij en ontvingen de 
pelgrimszegen.
Daarna volgden beklimmingen en bittere kou. 
Vlak onder de top van de Cruz de Ferro, op 1300 
meter, werd het zo koud dat wij een restaurantje 
in zijn gevlucht om op temperatuur te komen. Een 
beetje opgewarmd klommen wij verder naar Cruz 
de Ferro, het kruis op de berg stenen. Hier laat de 
pelgrim een steentje achter als symbolische last 
van zijn leven. Een indrukwekkende plek met 
veel stenen vol teksten, briefjes aan de houten 
paal en veel kledingstukken en schoenen van 
de pelgrims. Er is veel leed in de wereld en zo’n 
plek als deze Cruz de Ferro raakt de pelgrim diep. 
Helaas was het er te koud om lang te blijven. De 
dagen daarna was het niet veel beter: eerst veel 
regen, later zelfs sneeuw.

Met Pinksteren rond het middaguur de Eucharistie 
bijgewoond. De kerk zat helemaal vol. En ook hier 
een hartelijke ontvangst van de pelgrims.

In een café troffen wij een Nederlander met een 
rollator. Hij had een verlammingsziekte en was 
door de doktoren opgeven. Zijn laatste dagen 
bracht hij door in een verzorgingshuis. Als door 
een wonder begon hij toch te herstellen. Hij liep, 
zeer gebrekkig, achter een rollator.
Als dank voor de verzorging en zijn herstel heeft hij 
een sponsoractie op touw gezet om samen met een 
vriend de laatste 120 km naar Santiago te lopen. 

Op tweede Pinksterdag zijn wij bijtijds opgestaan 
voor de laatste etappe naar Santiago. Een route 
met een paar stevige beklimmingen. Met mooi 
weer kwamen we aan in Santiago.

Na 1700 km door weer en wind en veel kou gefietst 
te hebben, stonden wij na vier weken op het plein 
voor de kathedraal, bij het graf van Jacobus. Het 
was een indrukwekkend en emotioneel moment. 
Natuurlijk hebben wij direct naar huis gebeld. 
De pelgrimsmis was zeer indrukwekkend: samen 
met ongeveer 900 pelgrims vierden wij dat we ons 
doel hadden bereikt. Veel muziek en na afloop het 
slingeren van het bekende wierookvat.
Toen wij na vijf weken terug kwamen in het Gooi 
kostte het ons veel tijd weer te landen in het 
‘Gooise leven’.

Ons reisdoel was prachtig maar de reis zelf en 
de ontmoetingen onderweg hebben de meeste 
indruk gemaakt. Deze reis heeft ons verrijkt en 
een optimistische kijk op de kerkgemeenschap 
gegeven. Een ervaring die niemand ons af kan 
nemen!

Wat ons opviel zowel in Frankrijk als in Spanje 
is dat de kerk een wezenlijk onderdeel is van de 
samenleving. Parochianen vieren samen met de 
pelgrims de Eucharistie. 
De participatie in die landen is groot en 
enthousiast. In Nederland moet je je verdedigen 
als je  lid bent van een kerk, laat staan als je daar 
als vrijwilliger ook nog actief in bent.
Wij hebben onderweg een gastvrije kerk gezien, 
letterlijk en figuurlijk. De kerken staan gastvrij 
open, de gehele dag. Je kunt op ieder moment 
van de dag binnen lopen voor meditatie of een 
moment van stilte.

Wat zou het mooi zijn als wij bij vertrek van 
de Wereldwinkel naar Eemnes, deze ruimte 
kunnen ombouwen tot Mariakapel, die de gehele 
dag open is voor een moment van stilte en 
meditatie. Misschien moeten wij daar nog eens 
over nadenken.

Op donderdag 26 september doen wij om 20.00 
uur in het Brinkhuis uitgebreid veslag van onze 
reis. U bent van harte welkom!

Marc Vos  
Frans van Vugt

Na terugkeer in de basiliek bezocht de bisschop het 
Brinkhuis en de tentoonstelling over de Sint Jansprocessie.

Foto's: 
Marnix de Wit, Bruno Wacker en Peter van Rietschoten



Vormsel 2013
Op 8 juni deden 6 jongeren van onze parochie, samen met 21 jongeren uit Blaricum
en Naarden hun H. Vormsel. Op de foto zien we onze jongeren te samen met
hun gastouders verzameld rond de hulp bisschop. 

Boven van links naar rechts: Gastouder Gert Jan Martens, Zach van Aken, Karel Houting, Bas Kramer, 
Gastouder Luuc van Aken en onder van links naar rechts: Romy Hunte, Mgr. Hendriks, Julia Lam, en 
Sophie Martens.

Tv-Mis vanuit de basiliek
Zondag 15 september, de 24e zondag door het jaar, zal de 
RKK de Eucharistieviering weer rechtstreeks (Nederland 2 
10.30 uur) uitzenden vanuit onze mooie Larense Basiliek. 
Mgr. J.W.M. Hendriks hulpbisschop van ons bisdom zal 
voorgaan in de Eucharistie. Het zangkoor St.Jan – Goede 
Herder o.l.v. dirigent Hans Rikkert de Koe zal wederom de 
liturgie met hun prachtige zang ondersteunen.
Reden te meer om deze viering, net als in februari jongstleden, 
in grote getale bij te wonen en daarmee te getuigen van onze 
levendige en betrokken parochiegemeenschap. 
Ruim  87.000 kijkers hebben de viering toen meegevierd. 
Maar er is meer. Door uw aanwezigheid toont u zich solidair 
met diegenen die graag ter plaatse mee zouden vieren maar 
vanwege ziekte, gebrek of anderszins daartoe niet in de 
gelegenheid zijn.
Deze verbondenheid is de kern van het vieren van de 
Eucharistie, het samenkomen rond de tafel van de Heer, 
waartoe wij allen zijn genodigd. Aanvang van de viering 10.30 
uur en graag tijdig aanwezig !! Ik wens ons allen, samen met 
de kijkers een heel mooie en goede viering toe !!
Ben Telleman, RKK coördinatie Eucharistievieringen en 
betrokken parochiaan.

Restauratie uurwerk
Het torenuurwerk uit 1930 wordt gerestaureerd door Herman 
Miedema, klokkenmaker uit Hilversum. De restauratie zal 
twee maanden in beslag nemen. Op zondag 8 september 
zal het gerestaureerde uurwerk achter in de kerk worden 
opgesteld. Op die dag zullen wij in de Hoogmis dankbaar 
terugkijken op de voltooiing van de restauratie van de basiliek. 
Aan deze feestelijke viering zullen beide koren deelnemen. 

Oecumenische vesper
- Bomen en Bloemen in de Bijbel -
 
Elke laatste zondag van de maand komen christenen van 
diverse geloofsrichtingen bijeen om samen te getuigen van 
hun geloof in de Heer. Het thema van de komende Vespers
is: "Bomen en Bloemen in de Bijbel".
In de eerste Oecumenische Vesper van het nieuwe seizoen 
2013-2014 staat de Moerbeiboom centraal, als symbool van 
geloof en vertrouwen (Lukas 17: 5-6).
Hierdoor worden wij "mensen van God". Wie gelooft kan er 
op vertrouwen dat God nabij is.
Die nabijheid willen we vieren in de Oecumenische Vesper op 
29 september 2013, om 19 uur in de Johanneskerk te Laren.
 
Voorgangers: Pastoor H.Th.M. van Doorn (Bisschoppelijk 
Gedelegeerde Oecumene) en Ds. K. van de Kamp (Algemeen 
Secretaris Raad van Kerken)
 
Muzikale medewerking: St.Jancantorij o.l.v. Jim Berben
Na afloop kunt u, zo u wilt, nog eens napraten en een kop 
thee of koffie drinken.
 
HARTELIJK WELKOM!!

De Goede Herder Kapel
Wekelijks wordt de Goede Herder Kapel onderhouden, maar voor de St.Jan krijg dit een extra 
grote poetsbeurt. Hier is de penningmeester van de Stichting Goede Herder Kapel, Nel Majoor-
Smit bezig met het soppen, bestuurslid Ronald van den Brink zet de vlaggenmastbuizen stevig 
in de grond en voorzitter Herman Kroes houd het bloemenperk netjes. Kroes: Alle drie hebben 
wij  "iets" met de kerk. Zo is Nel collectant, Ronald loopt in de processie met de baldakijn 
en ik loop in de zomertijd kerkwacht. En dit alles moet niet, maar dat doe je gewoon. Net 
als die andere 300 vrijwilligers die ook "iets " voor de kerk doen. Al die complimenten die 
we wekelijks te horen krijgen, geeft dan ook voldoening van je werk. De Stichting Goede 
Herder Kapel kan nog steeds donateurs gebruiken en hun giften zijn meer dan welkom op 
bankrekeningnummer: 1321.84.265 en vermeld aub Uw adres hierbij.
 

Herman Kroes



Colofon

Vieringen van zaterdag 13 juli t/m zondag 06 october

Zaterdag 13 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 14 juli 15e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang

Zaterdag 20 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 21 juli 16e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang 

Zaterdag 27 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 28 juli 17e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang

Zaterdag 03 aug.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 04 aug. 18e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang

Dinsdag 06 aug.  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 10 aug.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 11 aug. 19e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang

Zaterdag 17 aug.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 18 aug. Maria Tenhemel- 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
  opneming  m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 24 aug.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 25 aug. 21e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 31 aug. Marteldood  19.00 uur Eucharistie op het Kerkhof
  Johannes de Doper  m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

Zondag 01 sept.. 22e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

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

Zaterdag 07 sept.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 08 sept. 23e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de beide koren

Zaterdag 14 sept.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 15 sept. 24e zondag d.h. jaar 10.30 uur Hoogmis met Latijnse gezangen
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 21 sept.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 22 sept. 25e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
   

Zaterdag 28 sept.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 29 sept. 26e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij
 
Dinsdag 01 okt.   21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 05 okt.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 06 okt. 27e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
   11.30 uur Eucharistie (Gezinsviering) 
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2013. Kopij graag inleveren vóór 

12 september op het secretariaat 

van de parochie: Brink 33, 

1251 KT Laren of per email:  

sintjan@belkerken.nl. 

Gedoopt
16 juni Philip Stuyt

Overleden
1 juni Joop Meijer
20 juni  Christina Bouma- Voss
27 juni  Jan Dodeman

Gehuwd
24 mei  Leon Timmerman en Anne-Claire Poppe
26 mei  Jeroen Wolbers en Michelle Smits

Collecten
18-19 mei � 1.270,--
25-26 mei � 770,--
1-2 juni  � 570,--
8-9 juni  � 650,-- Korenfestival t.b.v. St. Friersdale
15-16 juni � 755,--
Sint Jan  � 1575
  � 2675,-- t.b.v. St. Friersdale

Het secretariaat is gesloten tijdens de vakantie van  
6 juli t/m 19 augustus. 

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 20 juli  16.30 uur
zaterdag 17 aug.  16.30 uur
zaterdag 07 sept. 16.30 uur

 

Vieringen werkdagen
Maandag 09.00 uur.
Woensdag 18.30 uur aanbidding, waarna om 19.00 uur 
de H. Mis.
Vrijdag 09.00 uur.

Gedurende de maanden juli en augustus komen de 
vieringen op woensdag te vervallen.
Maandag 5 augustus komt de viering van 9.00 uur te 
vervallen.

N.B.
Wanneer er in september 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 28 juli en 8 september 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




