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Sint Jansfeest

De paus en het milieu

Met zijn in juni gepresenteerde milieu-encycliek is paus Franciscus in een profetische rol gestapt, zei bisschop Jos Punt 
in zijn preek tijdens het Sint-Jansfeest. Onderstaand enkele passages daaruit.

“Het is niet zomaar een encycliek, die politiek correct oproept tot minder vervuiling”, zei de bisschop, “maar een 
spiritueel document dat onze hele visie op de natuur, op de mens en zijn toekomst kritisch ontleedt in het licht van 
het evangelie. Hij gaf het de naam ‘Laudato Si’, ontleent aan een lied van de heilige Franciscus: “Geprezen zijt Gij, Heer, 
door onze zuster, moeder aarde, die ons onderhoudt en stuurt, en veelsoortige vruchten voortbrengt, bonte bloemen 
en kruiden”. Voor Franciscus is de natuur als een prachtig boek, waarin God tot ons spreekt, en ons leert wie we zijn. 
Daarmee begint alles. 

Kijken naar de natuur
Als je het universum, de natuur en zelfs de mens alleen maar 
ziet als product van toevallige kosmische ontwikkelingen 
zonder zin of doel, dan – waarschuwt de paus –“dreigt 
ons geweten het bewustzijn van verantwoordelijkheid 
te verliezen”. Dan vervallen we gemakkelijk in een 
“relativisme”, een soort ‘na ons de zondvloed’-mentaliteit. 
Maar als je de natuur, de aarde ziet als wat het is, een 
geschapen wonderland, dat ons draagt en voedt, een plaats 
die ons gegeven is om te leven, te groeien, op weg naar onze 
eeuwige bestemming; een plaats ook die zelf op weg is om 

omgevormd te worden tot een nieuwe hemel en 
nieuwe aarde, dan raak je vol van bewondering 
en vreugde…en dan verandert ook je handelen. 
Wat zien we als we kijken naar de natuur? Als 
we kijken naar een boom? Zo veel kubieke meter 
hout? Of een levend organisme, pure schoonheid? 
St. Franciscus noemde de planten en dieren, de 
zon, maan en sterren zijn broeders en zusters. 
Niet vanuit een naïeve romantische houding, 
maar vanuit een diep besef van eenheid van alle 
dingen. Dat is het eerste waartoe de encycliek 
uitnodigt: intenser en anders te kijken naar de 
natuur, naar de ander en naar onszelf. Toen ik 
jong was woonden we in Bergen vlak bij de bossen 
en de duinen. Urenlang zwierf ik elke dag door 
de natuur. Als het donker werd zat ik vaak op 

een duintop, zomaar te kijken naar de maan en de sterren. 
Ik liet de stilte op me inwerken. Eenmaal heb ik een soort 
spirituele ervaring gehad. Alles werd ineens veel mooier. In 
alles voelde ik verbondenheid en liefde. Het duurde maar 
kort. Bij Franciscus was het de grondtoon van zijn leven. 
Maar hij is tenslotte heilig. Ik moet nog maar zien het te 
worden. U trouwens ook. 

De noodzaak van verandering
We horen bij de natuur, maar tegelijk overstijgen we het 
verre. We zijn gemaakt uit het slijk van de aarde, maar 
dragen ook Gods Geest in ons. Zo leert het ons het boek 
Genesis. Als geestelijke wezens zijn we kinderen van God, 
broeders en zusters van elkaar. Dat besef van fundamentele 
eenheid en verantwoordelijkheid voor elkaar, wil paus 
Franciscus sterken. Op z’n bekende directe wijze kan hij dan 
ook heel praktisch en concreet worden. Als we doorgaan 
met produceren en consumeren zoals we nu doen, zegt 
hij, dan vernietigen we in snel tempo onze planeet. Als 
we onszelf beschouwen als bevoorrechte minderheid, ”die 
meent recht te hebben om te consumeren op een wijze 
die niet te veralgemeniseren is, omdat onze planeet niet 
in staat is om het afval van een dergelijke consumptie op 
te slaan”, dan doen we groot onrecht aan de armen van 
deze wereld wat “alleen maar kan leiden tot geweld en 
wederzijdse vernietiging”. Vooral politici krijgen de wind 
van voren. Hij verwijt hen een “opvallende zwakheid van 
handelen”. De economische crisis van 2008 was ook een 
kans om zwakheden in het systeem te herstellen, maar – 
klaagt Franciscus – het is niet gebeurd. De encycliek is een 
soort ultieme poging om op te roepen tot een existentiële 
dialoog tussen volkeren, culturen en religies, om te komen 
tot een “integrale ecologie”, die de mens centraal stelt. 

Ik wens u in deze vakantietijd toe dat u de schoonheid 
en vreugde van de natuur mag beleven, het met nieuwe 
ogen mag zien als geschenk van Gods liefde, en dat het u 
dichter brengt bij God en bij elkaar.”

+ Bisschop Jozef Marianus Punt



Aan de keukentafel bij…. 
Maurice Lagemaat

Vandaag met het mooie weer zitten we aan de 
tuintafel met Maurice Lagemaat, jongerenwerker 
van onder andere onze parochie.

Maurice, wat betekent geloof voor jou?
“Alles, het is mijn drijfveer. Ik ben katholiek 
opgevoed, misdienaar geweest en was lid van 
een jongerengroep rondom een kluizenaar. 
Maar ik ben niet altijd met geloof bezig geweest 
en kwam ook een tijd lang alleen met Kerst en 
Pasen in de kerk. Ik ben mee geweest naar de 
Wereldjongerendagen in Parijs (1997) en Rome 
(2000). Maar de grote ommekeer kwam toen 
mijn neef overleed voor zijn 21ste en ik wel 
21 mocht worden. Ik studeerde toen Integrale 
veiligheidszorg en besloot dat ik mijn hart moest 
volgen om Theologie te gaan studeren. Dat was 
aanvankelijk in Amsterdam en als laatste een 
driejarige masterstudie in Utrecht.”

Je bent aangesteld als jongerenwerker voor de parochies 
Laren, Blaricum en Huizen. Wat verwachtte je van 
tevoren van deze baan?
“Ik hoopte leuke jonge mensen te ontmoeten die 
met hun geloof bezig zijn en hen op weg helpen 
binnen hun geloof. Verder wil ik activiteiten 
opzetten die hun bezieling geven en een wezenlijk 
bijdrage leveren aan het pastorale team. Daarom 
zoek ik naar nieuwe wegen om jongeren bij de 
kerk te betrekken.”
 
Wat is er tot nu toe van deze verwachting uitgekomen.
“Ik heb veel mensen ontmoet die graag wat met 
hun geloof zouden willen doen. Ouders van de 
basisschool die wat meer over het geloof zouden 
willen weten en daar ook daadwerkelijk tijd voor 
willen vrijmaken. Jongeren die graag in actie 
willen komen voor de kerk, zoals rond de processie 
of bij de jongerenvieringen. 

Ik wil graag werken met meerdere kleine 
groepjes, afgestemd op hun eigen wensen. Zo is 
er nu een nieuwe oudere jongerengroep (18-35 
jaar) opgestart die regelmatig bij elkaar gaat 
komen. Ik heb alle voormalige vormelingen 
een persoonlijk kaart gestuurd om hen uit te 
nodigen mee te gaan naar Taizé en dat is gelukt. 
Binnenkort gaan we daar met een groep vanuit 
onze parochie naar toe.”

Hoe verdeel jij je werkzaamheden binnen de parochies?
“Over het algemeen ben ik twee-derde van de tijd in 
Laren en een-derde in Blaricum en Huizen. Ik ben 
bezig een nieuw vormselproject op te zetten dat 
voor alle drie parochies gelijk is en waarbinnen we 
ook dingen gezamenlijk zullen doen. Zo probeer ik 
bij gelegenheid kleine aantallen jongeren samen 
te voegen tot een leuke interessante groep.”

Kun je wat over het nieuwe vormselprogramma vertellen?
“Voor jongeren is het geloof wat minder 
vanzelfsprekend. Ze moeten het opnieuw gaan 
ervaren! De grondgedachte is dat ze door dingen 
te gaan doen het geloof zullen ontmoeten en 
daar van leren. Door bijvoorbeeld met ze te gaan 
koken voor daklozen in Amsterdam, door een 
dag langs kloosters en abdijen te gaan en door 
een kloosterweekend komen ze het geloof in de 
praktijk tegen. Ze gaan dingen meemaken waar 
we later over zullen discussiëren. 
Je kunt veel praten over je geloof, maar je leert 
sneller door dingen te ervaren! Laat zien wat geloof 
is. Geloof is veel meer dan alleen op zondag in de 
kerk aanwezig zijn. 

Binnen het nieuwe project zullen alle aspecten 
van het geloof aan bod komen. 
Het vormsel geeft een nieuwe impuls aan dat 
geloof en vormt de afsluiting van de sacramenten 
van doop en communie. 
Ik wil de jongeren aan het denken zetten over wat 
ze nu met dat geloof willen gaan doen!”

Heb je nog een boodschap voor de lezers?
“Het is meer een oproep. Vanuit de kerk is er nu 
een nieuw aanbod gekomen van activiteiten, zoals 
de reis naar Taizé, het vernieuwde vormseltraject 
en de opstart van een nieuwe jongerengroep. 
Ook willen we graag volgend jaar met een grote 
groep naar de Wereld Jongerendagen in Krakau 
in Polen afreizen. 
Maar het zou ook omgekeerd moeten zijn. Mensen 
zouden kunnen aangeven wat zij van de kerk 
zouden willen. 
Laat weten waaraan behoefte is en waarmee ik 
de parochianen van dienst kan zijn!!!”

Foto: Maurice Lagemaat tekst: Yvonne Telkamp

Gevormden over hun Vormsel 

Merel:
Het vormsel vond ik erg bijzonder, het was heel anders dan dat ik me had 
voor gesteld. 
De dienst was anders dan andere diensten. 
Er was muziek er werd gezongen door een vrouw en gitaar gespeeld door 
een man. 
De sfeer in de kerk was ook fijn. 
Zelf vond ik het ook leuk om te zien hoeveel mensen er eigenlijk vormsel deden. 
Wij waren natuurlijk maar met z’n drieën maar er waren ook groepen die 
met z’n tienen waren. Het was een hele leuke dag!

Mattanja:
Het was een leuke ervaring.
Ik raad het zeker aan om te doen!
Het was een bijzonder moment dat mijn 
ouders hun handen op mijn schouders 
legden.

Mijns:
Ik vond het een indrukwekkende dag, 
omdat ik een band voelde met de kerk 
en omdat het een hele mooie plek was 
om gevormd te worden.



Caritas = naastenliefde

De Parochiële Caritas Instelling van onze St. Jan-de Goede Herder parochie 
is sinds kort gaan samenwerken met de parochies in Huizen en Blaricum en 
heet nu IPCI (Inter Parochiële Caritas Instelling).
Deze instelling heeft de opdracht zowel binnen als buiten de geloofsgemeenschap
van de deelnemende parochies om te zien naar elkaar en hulp te bieden. 
Dat heet caritas of diaconie. Al eeuwen is dit gebruik in onze kerken.
In de geloofsgemeenschap staan mensen voor elkaar klaar: een luisterend oor,
een helpende hand.
Ook al biedt de overheid veel voorzieningen, toch vallen er mensen buiten 
de boot.
Voedsel- en kledingbanken, kringloopwinkels en repair cafés bieden hulp.
Ook in onze kerk hebben we de opdracht om te zien naar elkaar.

Als u merkt dat in uw omgeving mensen door geldzorgen “vastlopen”, meldt
dit dan aan de pastores. Zij weten de weg om mogelijk hulp te bieden.

Mocht u een financiële bijdrage willen leveren om het aantal mensen dat 
geholpen wordt te vergroten dan is uw gift van harte welkom op rekening 
nr. NL40RABO 0308423445 t.n.v. IPCI te Blaricum o.v.v. Gift IPCI.

Namens onze St. Jan-de Goede Herder parochie hebben zitting in de IPCI:
Mevr. C.J.A.M. de Maes Janssens-Gielen

De Hr. J.G.M. Riswick.
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Colofon

Vieringen zaterdag 18 juli t/m zondag 04 oktober
Zaterdag 18 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 19 juli 16e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang 

Zaterdag 25 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 26 juli 17e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang

Zaterdag 01 aug.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 02 aug. 18e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang

Dinsdag 04 aug.  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 08 aug.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 09 aug. 19e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang
   12.30 uur Viering Engelstalige liturgie

Zaterdag 15 aug.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 16 aug. Maria Tenhemel- 
  opneming 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn 
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
 
Zaterdag 22 aug.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 23 aug. 21e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 

Zaterdag 29 aug. Marteldood  19.00 uur Eucharistie op het Kerkhof
  Johannes de Doper  m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Zondag 30 aug. 22e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen 

Dinsdag 01 sept.  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 05 sept.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 06 sept. 23e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 

Zaterdag 12 sept.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 13 sept. 24e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn 
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
   12.30 uur Viering Engelstalige liturgie

Zaterdag 19 sept.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 20 sept. 25e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij
      
Zaterdag 26 sept.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 27 sept. 26e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
   11.30 uur   Gezinsviering
  
Zaterdag 03 okt.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 04 okt. 27e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 

Het volgende nummer van de 

Klepel verschijnt op 24 septem-

ber 2015. Kopij graag inleveren 

vóór 7 september op het secre-

tariaat van de parochie: Brink 

33, 1251 KT Laren of per email: 

redactie@sintjanlaren.nl 

Vieringen Engelstalige liturgie
Zondag 09 augustus 12.30 uur
Zondag 13 september 12.30 uur

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

Biechtgelegenheid
zaterdag  25 juli 16.30 uur
zaterdag  22 aug. 16.30 uur
zaterdag  05 sept. 16.30 uur

Dinerclub
Op zondag 20 september is er voor oudere alleenstaanden (65+) uit 
onze parochie weer dinerclub in de koffiekamer van de pastorie.
Opgave bij Wil de Bruijn: tel. 035-5389706

Vieringen werkdagen
Vanaf half juli tot 1 sept. Zijn er geen vieringen op werkdagen 
in de dagkapel.
Vanaf 1 sept. Is alles weer als vanouds: maandag, woensdag en 
vrijdag.

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)

Gedoopt
14 juni   Casper Willems
28 juni   Lucas Horstra
28 juni   Hannah Horstra

Getrouwd
23 mei   Joachim Krapels en Saba Hinrichs

Overleden
22 mei   Ria Telleman
23 mei   Ita Mary Gallagher
   Rosalie Kempes-Manders
3 juni   Joop Bollebakker
3 juni   Jan de Bruijn
8 juni   Gerarda Geerdes-Giesken
12 juni   Ineke van Dijk
22 juni   John Kuijer

Collecten
09-10 mei € 805,00
16-17 mei € 1230,00
23-24 mei € 1275,00
30-31 mei € 720,00
06-07 juni € 670,00
13-14 juni € 520,00
20-21 juni € 1610,00 € 2575 “Friersdale”
27-28 juni € 550,00

In verband met de zomervakantie is het secretariaat 
gesloten tot en met zondag 16 augustus.

Informatieblad van de 
Parochiegemeenschap Sint Jan – Goede 
Herder, Laren NH
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Redactie
J.M. Peeters
J.J.M. Vriend
mailadres: redactie@sintjanlaren.nl
Technische uitvoering:
Graficiënt Printmedia
telefoon: 036 – 546 19 60

Bezorging
J.R. Majoor (Goede Herderwijk)
telefoon: 035 – 538 99 85
T. Pandelaar – van den Brink 
(St. Janwijk)
telefoon: 035 – 531 31 58

Pastorie
Brink 33, 1251 KT Laren
rek.nr.: NL53 RABO 0334 9660 00

Secretariaat
K.A.W. de Leeuw-Vanderkimpen
telefoon: 035 – 538 20 71
ma. t/m do. van 9.00 – 12.30uur
mailadres: info@sintjanlaren.nl 

Ledenadministratie
M.J.B. Koster
ma. en do. van 9.00 – 12.30uur
mailadres: 
ledenadmin@sintjanlaren.nl 

Pastoraat
J.J.M. Vriend, pastoor
telefoon: 035 – 538 20 71
H. Veldhuis, diaken
telefoon: 06 – 51 71 42 62
Kerk/Gezinsbijdragen:
mailadres: admin@sintjanlaren.nl 
rek.nr. NL41 RABO 0334 9053 97

Bestuur
mailadres: bestuur@sintjanlaren.nl

Website parochie:
www.belkerken.nl/sintjan 


