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•
Bidt u mee om 

roepingen?
Waarom maakt een compositie van zo’n kleine driehonderd 
jaar oud nog steeds zo’n immense indruk?
U kunt het meebeleven, want op Palmzondag 1 april wordt 
om 14.30 uur een indrukwekkende uitvoering gebracht 
van het oratorium Matthäus Passion van Johann Sebastian 
Bach. In de prachtige akoestiek van onze Sint Jansbasiliek 
wordt u op een intense en krachtige manier meegevoerd 
in de sfeer en de geloofsbeleving van Bachs muzikale 
meesterwerk over het lijdensverhaal van Christus. Los van 
alle religieuze noties en bespiegelingen is het magistrale 
stuk van de meester uit Leipzig één van de onbetwiste 
muzikale monumenten uit de klassieke muziek. Vanaf de 
eerste noten tot het adembenemende slotkoor heeft Bach 
door het spelen met getallen en harmonisaties de complete 
partituur geladen met talrijke subtiele symbolische ver-

wijzingen naar de woorden van het evangelie van 
Mattheüs.  Wanneer u de Matthäus Passion écht 
wilt ervaren- vooral wat een 'live' uitvoering met 
u kan doen-, kom dan naar de Sint Jansbasiliek.

Voor de zesde maal is de Stichting Laren Klassiek 
er in geslaagd een fantastische bezetting bij elkaar 
te brengen van ruim 150 uitvoerenden onder de 
bezielende leiding van dirigent Bernhard Touwen. 
De uitvoerenden zijn de tenor Stephan Adriaens, 
evangelist, de bas Ivan Geissler, Christus, de so-
praan Hanneke de Wit, mezzosopraan Wilke te 
Brummelstoete, tenor Pascal Pittie, en de bariton
Robbert Muuse. 

Verder treden op Vocaal Ensemble Markant. Het Maas-
stedelijk Jongens- en Meisjeskoor en het kamerorkest 
Concerto Brabant.

De uitvoering 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 € 57,50 (eerste rang) en € 47,50 
(tweede rang), inclusief programmaboekje, pauzedrankje 
en € 2,50 administratiekosten. U kunt uw kaarten bestel-
len via www.larenklassiek.nl of bij Saskia Vos: 035-5310017.

Matthäus Passion, het onbetwiste muzikale monument van Bach
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Aan de keukentafel bij Tera Houting...

Stille Omgang 2012
In de nacht van zaterdag op zondag 17 – 18 maart 
wordt in Amsterdam voor de 132e keer de Stille 
Omgang gelopen.
Het thema dit jaar is: ‘Passie voor de Eucharistie’.
In deze stille tocht door het centrum getuigen 
wij van Christus‘ liefde ons te sterken door de 
Eucharistie. Vanuit het Gooi beginnen we op 
zaterdagavond 17 maart om 21.00 uur met het 
openingslof in de St. Vituskerk te Hilversum. Na 
een kopje koffie vertrekken we om 22.15 uur met 
de bus naar Amsterdam waar we de Stille Omgang 
gaan lopen. Om 00.30 uur volgt de plechtige Eu-
charistieviering in de St. Nicolaaskerk.
Rond 02.00 uur zijn we terug in Hilversum.
De busbijdrage is € 15,- . 
Opgave vóór 14 maart bij Ans Kleijer, te.  
035-5382773.
Voor de jongeren is er hun eigen programma:
www.stille-omgang.nl/jongeren 

Vervolging van 
Christenen wereldwijd
De media berichten de laatste tijd veelvuldig over 
de vervolging van Christenen, met name in Egypte 
en in Nigeria.
Een toenemend aantal verontrusten in onze ker-
ken dient zich aan.
Zij  voelen zich geroepen deze kwestie nadrukkelij-
ker aan de orde te stellen en breder bespreekbaar 
te maken.

Daartoe wordt er een bijeenkomst gehouden, 
waarin journalist Eildert Mulder van dagblad 
Trouw ons over achtergronden en actuele situaties 
van dit gebeuren nader informeert. 

De bijeenkomst met Eildert Mulder zal plaatsvin-
den op : WOENSDAG 21 maart a.s.,
vanaf 20.00 uur; de locatie is de Johanneskerk aan 
de Naarderstraat in Laren.
Aanvullende informatie kunt u o.m. vinden op 
de website van de  Protestantse Gemeente Laren 
eemnes:  www.protgem-laren-eemnes.nl

Aan de keukentafel bij Tera Houting zit Nico Bier-
laagh. Hij woont en werkt als beeldend kunstenaar 
in Laren en is artistiek leider op kunstcentrum 
Kijkoor. Daar kunnen kunstenaars met een ver-
standelijke beperking zich onder professionele 
begeleiding ontwikkelen.
Nico heeft prachtige foto's gemaakt van zijn reis 
door Zuid-India; een reisverslag gezien door de 
ogen van een kunstenaar.
Er is een fotoboek uit samengesteld dat via internet 
te bestellen is. Het is ook te koop bij de boekenta-
fel van 10/11 maart a.s. voor- en na de vieringen.
De foto's getuigen van de spiritualiteit, ambitie 
en doorzettingsvermogen van de bevolking in 
Zuid-India.
Met name St. John's College in Muttom toont het 
fraaie resultaat van jarenlange ondersteuning 
door de parochie van St. Jan - Goede Herder in 
Laren. Eventuele opbrengst van dit fotoboek komt 
ten goede aan stichting Muttom.
Het St. John's College, een initiatief van father 
John Bosco en pastoor Vriend, is opgericht om ook 
de allerarmsten een kans op onderwijs te geven.
Het fotoboek zal op 10 maart a.s. door Nico Bier-
laagh aan pastoor Vriend worden aangeboden. 

Welke studie heb je gevolgd en waarom interesse voor 
kunst en foto's?
“Tijdens de lerarenopleiding in Utrecht zijn het de 
vakken kunstgeschiedenis en fotografie geweest 
die de nieuwsgierigheid naar andere culturen 
hebben aangewakkerd.
Het zelf willen zien en vastleggen van kunst en 
cultuur houdt mij blijvend nieuwsgierig.”

Ben je katholiek?
“Ik ben als katholiek geboren. Het katholicisme 
kent een rijke beeldtaal. Als kind neem je daar 
al vroeg kennis van. Later bij de vakken kunst-
geschiedenis/kunstbeschouwing leer je meer 
over betekenis en symboliek van de christelijke 
iconografie.”

Hoe kwam je op het idee om naar Zuid-India te gaan?
“Na eerder projecten in Marokko en Cambodja 
te hebben gefotografeerd, kwam India op mijn 

pad doordat mijn dochter daar een langdurige 
stage liep.”

Hoe werd je ontvangen in Muttom? Had je je van te 
voren aangemeld?
“Ik ben naar pastoor Vriend gegaan en gevraagd 
waar het precies lag. Je reist ongeveer 500 km naar 
het zuiden vanuit Madurai en dan ben je in het 
vissersdorpje Muttom.
Pastoor Vriend heeft inderdaad doorgegeven dat 
ik zou komen. 
Ik ben er als een persoonlijke vriend onthaald in 
de aula, met oorkonde en ceremonie omringd 
door muziek en overhandiging van een sjaal. Ik 
moest wat zeggen, daar ontkwam ik niet aan. Ik 
heb tegen die kinderen gezegd dat ik het bijzonder 
vond met welke aandacht zij de lessen volgen. Ik 
was verbaasd over de enorme concentratie!”

Waarom een boek?
“Dit boek laat zien hoe ambitieus de oprichting 
van deze school is.
Erg professioneel. Daarom fotoʼs van de biblio-
theek en afdeling informatica. Geen zielige arme 
kinderen, nee, deze kinderen krijgen de kans 
om een solide basis op te bouwen. Met name de 
meisjes. Het is namelijk niet gebruikelijk voor 
meisjes om naar school te gaan.
Het is heel fijn dat er aandacht wordt besteed aan 
kansarme gezinnen met kinderen.
Dit boek probeert je door middel van fotografie al 
bladerend mee te voeren naar een andere wereld.”

Het fotoboek heeft weinig tekst. Een inleidend verhaal 
over jou en een interview met pastoor Vriend en zijn 
relatie met St. John,s College als nawoord. Hoezo?
“Ik heb daar met opzet voor gekozen omdat je 
zo een beeldverhaal krijgt. Als je het boek uit 
hebt, moet je een indruk hebben van het door-
zettingsvermogen van deze mensen. Ze werken 
letterlijk met handen en voeten om er iets van 
te maken. Wat die school bijzonder maakt is, 
dat het in the middle of nowhere ligt. Degenen 
die hebben bijgedragen aan het project van de 
parochie zien nu wat er met hun geld tot stand 
is gebracht.”

Deze reis heeft een diepe indruk bij je achtergelaten?
“Ja, er zijn nu bijvoorbeeld verkiezingen in het noor-
den van India. Er is een vrouw, Kumari Mayawati, 
tot premier gekozen. Zij behoort tot de Dalits, een 
groep die zelfs buiten de laagste kasten valt. Het 
is dus heel bijzonder dat een vrouw is gekozen.
Officieel mag het kastesysteem geen belemmering 
meer zijn om te studeren. Maar dat gebeurt nog 
niet overal.
Dat de meisjes hier via een studiebeurs een kans 
krijgen is geweldig. Men ervaart het als een voor-
recht om onderwijs te krijgen. Er is een mateloos 
respect van de leerling t.o.v. de docent.
Natuurlijk, als zo'n vreemde blanke man met een 
fototoestel komt, is het helemaal komisch. Ze 
zaten flink te giechelen. Het heeft een prachtige 
foto opgeleverd!

Tera Houting-Joosen

Dit prachtige boek is digitaal te bestellen à € 29,95 :
http://www.uitgeverijvanwijland.nl/index.php/tcms/
tcmsview/action/catalog/page/Verwacht/
en het is te koop bij de boekentafel van 10/11 maart a.s. 
voor- en na de vieringen. 
Tevens bestaat de mogelijkheid om een foto van uw 
keuze, op doek te laten afdrukken.
Verschillende afmetingen 60x60 cm € 60,= 80x80 cm 
€ 100,= 80x120 cm 150,= 
Ook is een maandkalender van 2012 à € 29,95 bestelbaar 
via tera@peak-sailing.nl
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Knutselmiddag

Kom je ook een palmpaasstok maken?
Op zondag 25 maart van 14.30 uur tot 16.00 uur
in het Warrekamgebouw, ingang via kerkplein!
Meld je aan vóór 20 maart bij: 
Linda Huijsmans 
T:035-5415839  
p.en.l.huijsmans@versatel.nl
Palmpasenoptocht 
Palmzondag 1 april
 
Tijdens de gezinsviering van 
11.30 uur zal er een kleine pro-
cessie plaatsvinden voor de kin-
deren met hun stokken vanuit 
de dagkapel.
Na afloop van de viering zal er 
een optocht vertrekken naar 
Johanneshove, waar de kinderen 
hun palmpaasstok
aan een bewoner mogen geven.

Eerste Communie 2012
Op 15 april zullen 16 kinderen hun eerste heilige 
communie doen in onze basiliek. In de viering 
van half twaalf.
Inmiddels zijn we al meerdere woensdagmid-
dagen bij elkaar gekomen om te werken aan ons 
project: Het geheim van de eucharistie. 
Ook hebben de kinderen al een indrukwekkende 
rondleiding door de kerk gehad. 

De rondleiding werd zoals altijd verzorgd door 
de pastoor en was voor de kinderen een echt 
hoogtepunt.
Zondag 5 februari hebben de communicanten 
zich tijdens de gezinsviering voorgesteld.
Samen met enkele ouders is er een mooi voorstel-
lingsbord gemaakt, met als thema:
Je bent een geschenk van God.

Mieneke, Tineke, Liesbeth. 

Bidt u mee om roepingen?

De Tiltenberg nodigt u uit om de priesteropleiding te ondersteunen en deel te nemen aan de gebedskring 
van de priesteropleiding. Wilt u meedoen? Geeft u dan op als lid. Het verplicht u tot niets, behalve tot 
gebed. U ontvangt dan de gebedskaart thuis en met enige regelmaat het Tiltenberg magazine, met in-
formatie over het seminarie. Ook wordt u uitgenodigd voor de jaarlijks terugkerende gebedsdag op De 
Tiltenberg. U kunt zich opgeven met de antwoordstrook. Bij voorbaat dank voor uw gebed.

 

Paasboekentafel in het 
weekend van 10 en 11 maart
Aan ouders, kinderen, oma's, opa's en mede-
parochieanen, De dagen worden gelukkig weer 
lichter en langer.
we gaan weer op weg naar het Paasfeest
Wat vieren we dan?
Met Pasen denken we aan Jezus, die uit het graf 
is opgestaan. 
Het Paasfeest is een groot feest en in de 40-dagen-
tijd, ook wel ' vasten' genoemd, bereiden wij ons 
voor op dit feest.
U kunt zich op allerlei manieren voorbereiden, 
o.a. ook door er over te lezen of door naar mooie 
muziek te luisteren.
In het weekend van 10 en 11 maart hebben we 
een boekentafel achter in de kerk, daar vindt U 
allerlei boeken, c.d.'s, d.v.d's en knutselmateriaal 
die te maken hebben met Pasen.
Maar er is nog veel meer;

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Voor de kinderen die 15 april hun Eerste Heilige 
Communie doen. Voor deze jongens en meisjes is 
er een speciale selectie van boeken en cadeautjes 
gemaakt om cadeau te geven.

HET HEILIG VORMSEL
Ook zijn er weer een aantal jongeren die 2 juni, 
hun Heilig Vormsel ontvangen. Ook voor hen 
hebben wij boeken en cadeautjes uitgezocht als 
herinnering aan deze mooie dag.

BOEKPRESENTATIE
Nico Bierlaagh zal op zaterdag 10 maart zijn 
nieuwe boek presenteren, uiteraard ligt dit boek 
ter inzage en te koop op de boekentafel!

Wij nodigen U allen uit om naar onze boeken- in-
spiratietafel te komen in het weekend van 10- en 
11 maart voor en na alle vieringen achter in de 
kerk bij de katechesekast

Eerste communie 2012.
Lucas Albers
Beau Catsburg
Pierre Derckx
Sophia Diepenmaat
Anna Goedkoop
Thomas Bellaart

Hendrik Hof
Annemieke Hof
Tom Kramer
Anne Maartje Lobregt
Famke Reijn
Olievier Voorman

Emily Wouterse
Siebren Dubois
Nikki Paul
Julia Paul.

Ik wil graag meebidden om
(nieuwe) priesterroepingen en 
word lid van de gebedskring.Ja,

✂

Dhr/Mevr.:

Naam:

Straat & huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Deze strook opsturen naar: De Tiltenberg t.a.v. Gebedskring,
Zilkerduinweg 375, 2114 AM  Vogelenzang.
U kunt zich ook telefonisch oopgeven via 0252 345-345 of mailen naar
post@tiltenberg.org
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Vieringen van zaterdag 03 maart t/m maandag 09 april

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

Zaterdag 17 maart  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 18 maart 4e zondag van de 10.00 uur Hoogmis volgens de Slavische ritus
  40-dagentijd  m.m.v. het Utrechts Byzantijns Koor
  Zondag Laetare 11.30 uur Geen viering  

Zaterdag 24 maart  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 25 maart 5e zondag van de 09.30 uur Hoogmis met Nederlandse gezangen
  40-dagentijd  11.30 uur Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Woensdag 28 maart  19.30 uur Boeteviering van Woord en Gebed

De Goede week
Zaterdag 31 maart   17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 01 april palmzondag  09.30 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen 
   11.30 uur Eucharistie (Gezinsviering)

Dinsdag 03 april  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Woensdag 04 april  19.00 uur Geen viering

Donderdag 05 april Witte Donderdag 19.30 uur Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij
   21.00/22.30 uur  Avond van het Lijden; stille wake

Vrijdag 06 april Goede Vrijdag 15.00 uur Het bidden van de Kruisweg
   19.30 uur Passieverhaal en Kruisverering 
    m.m.v. het St. Janskoor

Zaterdag 07 april Paaszaterdag 22.00 uur Paaswake m.m.v. de Cantorij
Zondag 08 april Paaszondag Verrijzenis
  van de Heer 09.30 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
   11.30 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Maandag 09 april 2e Paasdag 10.00 uur Eucharistie

Gedoopt
21 jan. Tristan Dijker

Overleden
19 jan.  Gijsbertus Ranzijn
26 jan. Elisabeth de Bruin – Wijte
4 febr. Margaretha Willenborg – Majoor

Collecten
14-15 jan.  € 651,37
22-23 jan.  € 438,93
28-29 jan.  € 813,49
4-5 febr.  € 624,11
4-5 febr.  €	 285,--     opbrengst verkoop 

vogelvoer jongeren  
t.b.v. J. Bosco

Biechtgelegenheid: 
zaterdag  17 maart 16.30 uur
zaterdag  24 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 18 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

Kleuter Woorddiensten
Zondag 11 maart 11.30 uur

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

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

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 
Pachters (Lucas 20: 9-19) 
doden de pachters de 
zoon van de eigenaar van 
de wijngaard, omdat zij 
liever de opbrengsten 
voor zich zelf houden. 
Deze Gelijkenis slaat op 
het gedrag van de opper-
priesters en de schrift-
geleerden die de Zoon 
(Jezus) van de Heer 

liever dood zien. 
Zijn wij als die 

pachters of 
gunnen wij 
de vruch-
ten van ons 
leven aan 

de Heer? Daarover willen we nadenken in de Oecu-
menische Vesper van 25 maart 2012, om 19 uur in de 
Johanneskerk te Laren.
Voorgangers: Mgr. Dr. J. Vercammen (Utrecht) en Ds. 
C.A. van Nood (Baarn).
Met muzikale medewerking van het Dubbelkwartet 
o.l.v. Richard Vos.
 
Hartelijk welkom!
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