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Onder grote belangstelling is na afloop van de Hoogmis op zondag 11 september de icoon van de Goede Herder ingezegend.
De dagkapel/koffiekamer heet sindsdien Goede Herderzaal.

Kunstenaars verbeelden barmhartigheid anno 2016
Zo’n vijftig kunstenaars hebben zich laten inspireren door het thema barmhartigheid en dat in kunstwerken uitgebeeld.
Aanleiding is het ‘Jaar van Barmhartigheid’ dat door paus Franciscus is uitgeroepen. Met lezingen, muziek, een
tentoonstelling en een viering wil de parochie St.-Jan/Goede Herder aandacht schenken aan dit bijzondere jaar.
Barmhartigheid in muziek en theologie
Op donderdag 20 oktober laat musicoloog Joop van Velzen
horen hoe het thema barmhartigheid door de eeuwen heen
in de muziek verklankt is, onder meer in Bachs bekende
‘Erbarme Dich’ en in Kyrie’s. Naast zijn toelichting spreekt
theoloog Jan Rinzema over barmhartigheid in de theologie
en teksten als die over de Verloren Zoon. Donderdag 20
oktober 20 uur Brinkhuis Laren. Toegang vrij. Inzameling
bij de uitgang.
Tentoonstelling ‘Barmhartigheid’
De tentoonstelling ‘Barmhartigheid’ vindt plaats op twee
locaties: het Brinkhuis en de St.-Jan. De tentoonstelling
wordt omgeven door rondleidingen en ontmoeting.
De tentoonstelling wordt op dinsdag 15 november om 20.00
uur in het Brinkuis geopend. Sprekers zijn burgemeester
Elbert Roest, pastoor Jan Vriend en ds. Jan Rinzema
Opening met receptie en muziek van Eem Jazz
Na de officiële opening kunnen de kunstwerken
in de St. Jan en in het Brinkhuis worden
bezichtigd. Iedereen is welkom.
Rondleidingen
Op zaterdag 19 november is er vanaf 13.00 uur
ieder half uur rondleiding langs de kunstwerken
in de St.-Jan en het Brinkuis. De rondleidingen
worden gegeven door de kunstenaars, pastoor
Vriend en ds. Rinzema.
Daarnaast is er gelegenheid de expositie in de
St.-Jan Basiliek en het Brinkhuis te bezichtigen
van Woensdag 16 t/m vrijdag 18 november 14 –
17 uur en dinsdag 22 november t/m zaterdag 26
november 14 – 17 uur.
Barmhartigheid verbeeld door de eeuwen heen
Op dinsdag 22 november geeft dr. Llewellyn Bogaers aan,
hoe het thema ‘barmhartigheid’ door kunstenaars in
verschillende tijden op zeer uiteenlopende wijze is verbeeld.
Een lezing, die de maatschappelijke kijk op de caritas
terugkomt in de schilderkunst der eeuwen. Om 20.00 uur
in het Brinkhuis. Toegang vrij. Inzameling bij de uitgang.

Afsluitende themaviering
Het Jaar van Barmhartigheid wordt op zondag 27 november
afgerond met een speciale viering in de St.-Jan, opgeluisterd
door Projectkoor Ronald van Bakel. Kunstenaars doen mee,
hun kunstwerken en muziek staan centraal. Voorganger
pastoor Jan Vriend i.s.m. met kunstenaars en ds. Jan
Rinzema.
Meditaties rond Barmhartigheid
Via de onderstaande linken kunt u videopreken van ds.
Jan Rinzema horen over het thema ‘de 7 werken van
Barmhartigheid’. U kunt zich voor deze preken opgeven
via janrinzema@preekvandeweek.com

Verslag Wereldjongerendagen

,,Op het veld waar we de mis hadden,
heb ik de paus gezien, maar hij
stond wel erg ver weg. Het idee dat
hij daar gewoon is, is heel cool. Ik
vind het een leuke en goede paus.
Hij begrijpt jongeren en probeert
ook echt contact te maken. Op het
veld riep hij ons op om in actie te
komen.”
,,Het is één groot feest als je daar
bent. Wat ik mooi vind is dat je ziet
dat de kerk echt toekomst heeft en
dat je niet alleen staat. Er zijn zoveel
jongeren die ook geloven.
De WJD heeft mij echt een
energieboost gegeven, ook qua
geloof.”
Twee miljoen jongeren reisden
afgelopen zomer af naar Krakau
voor de Wereld Jongeren Dagen
(WJD). Om het geloof te vieren, in
contact te komen met jongeren van
over de hele wereld en een leuke
tijd te hebben.
Ook vanuit onze parochie ging een
groep naar de WJD. Wij spraken
met ze.
Toon van der Zwaan:
,,Het was heel indrukwekkend.
Vooraf ken je de groep niet, maar
na een aantal dagen heb je al het
idee dat je elkaar al tien jaar kent.
Dat komt denk ik ook omdat we
allemaal gelovig zijn.”
,,Iedereen had een eigen deelgroep.
Sheryll, Johannes en ik zaten in
dezelfde groep.
We hebben het heel gezellig gehad.
In Praag gingen we de ene keer een
kroegje in en vervolgens bezoek je
een kerk.
Ook in Krakau waren we heel vrij. Je

kon dus ook de stad leren kennen. Ik
vond het een heel leuk programma
met veel kerk, maar ook andere
dingen. Het was echt supergaaf.”
,,Ik vond het bezoek aan Auschwitz
heel indrukwekkend. De avond van
Barmhartigheid was ook mooi. De
avondwake op het veld maakte ook
veel indruk. Dat een groep van 2
miljoen mensen zo stil kan zijn, is
toch wel bijzonder.”
Linda de Valk:
,,Ik vond de WJD heel bijzonder
en het heeft veel indruk op mij
gemaakt.
Ik vond het thema barmhartigheid
heel mooi.
De paus riep op om niet als een zak
aardappels op de bank te blijven
zitten, maar om ook dingen voor
anderen te doen.
De picknick met daklozen raakte
me daarom echt. Met zo iets simpels
kun je al helpen.”

Debbie Zwanikken:
,,Vijf jaar geleden ben ik naar de
WJD in Madrid geweest.
Wat ik toen heel leuk vond is dat er
zoveel jongeren uit verschillende
landen op één plek komen. Ik
wilde daarom graag nog een keer
gaan. Het is namelijk superleuk om
mensen van over de hele wereld te
leren kennen.”
,,De WJD-reis duurde twee weken.
We begonnen in Praag waar we
onder andere met daklozen hebben
gegeten, een mis hadden in de
kathedraal en gingen waterfietsen
over de rivier.
Tussen Praag en Krakau in zijn we
naar Auschwitz gegaan.
Dat het zo groot is en dat zoiets echt
gebeurd is, kun je je niet voorstellen.
Heel indrukwekkend.”
,,Ik heb de paus van dichtbij gezien.
Na de openingsmis liep ik met een
aantal anderen door de stad en toen
reed hij langs.
De laatste avond hadden we samen

met alle andere jongeren de
avondwake op een veld. Iedereen
kreeg een kaarsje. Dat was heel
mooi.”
Sheryll de Valk:
,,De openingsmis met de paus, de
kruisweg en ook de avond dat we
op het veld sliepen, vond ik heel
bijzonder. Twee miljoen mensen,
uit allemaal verschillende landen,
die bij elkaar zijn, is gaaf. Je komt
ook makkelijk met elkaar in
contact. We hadden souvenirtjes
meegenomen die we konden ruilen.
De sfeer in de stad was ook goed.
Het was één groot festival.”
,,We sliepen bij gastgezinnen. Dat
vond ik geweldig. Het lag echt in lijn
met het thema barmhartigheid. Ze
waren zo gastvrij. We kregen veel en
lekker eten en liefde. Ik had echt
het gevoel dat we welkom waren.”
,,Over drie jaar is de WJD in Panama.
Ik wil daar graag naartoe. Ik denk
dat we daarom alvast moeten
beginnen met sparen.
Voor deze WJD hadden we ook
verschillende acties gedaan
waarmee we geld op hebben
gehaald. Dat was leuk om te doen,
omdat je op die manier ook de groep
leert kennen.”
Johannes Lauffer:
,,Ik vond het heel inspirerend. Het
was voor mij een stap naar God
toe. Ik hoopte Hem te ontmoeten.
Dat de paus er was, was voor mij
belangrijk. Tijdens de slotviering
had hij een mooie preek. Hij maakte
echt contact met het publiek, dat
vond ik gaaf.”
,,Ik heb veel over het geloof geleerd.
Iedere ochtend hadden we catechese.
Dat zat goed in elkaar. Het was
heel persoonlijk en we mochten
alles vragen aan de Nederlandse
bisschoppen die er waren.
Mgr. Hendriks gaf ook een mooie
catechese.”
,,Wat ik indrukwekkend vond was
de lunch die we gemaakt hebben
voor daklozen.
We hebben met ze gesproken en
daardoor kregen ze een gezicht. We
leerden ze echt kennen.”
,,Ik heb ook vriendschappen
overgehouden aan de WJD. We
hadden een gezellige groep. We
spreken nog vaak af.
Zo hadden we laatst een mis in
Hilversum en kwam een deel van
de groep bij ons poffertjes eten. Dat
is heel waardevol.”
Tekst Hedwig Zwanikken

Wij luiden de BEL voor ’n rondavel

Kinderkerk

Dat was ons motto voor de vastenactie 2016 en door uw donaties luidt
de schoolbel weer voor veel kansarme kinderen, van een zwaar door
aardbevingen getroffen bergdorpje in Nepal tot aan een krottenwijk in
Zuid-Afrika.

Gezinsvieringen in het schooljaar 2016/2017.
De zondagsviering in onze kerk is om 10.00 uur.
Alleen als er een gezinsviering gepland staat dan zijn er twee vieringen:
De gezinsdienst is dan om 11.30 uur.
In deze vieringen wordt de woorddienst verteld en/of uitgebeeld door en
voor kinderen.
Zondag 2 oktober 2016
Zondag 6 november 2016
Zondag 11 december 2016
Kerstavond 24 dec. 2016: 18.00 uur.
Zondag 5 februari 2017: voorstellen kinderen eerste communie,
in de viering van 10 uur, er is dan geen gezinsviering.
Zondag 5 maart 2017		
Zondag 9 april 2017: is het palmzondag, dus gaan we palmpasenstokken maken
onder de viering van 10.00 uur, er is dan geen gezinsviering.
Zondag 2 april 2017 (eerste communie.)
Zondag 28 mei 2017		
Wij nodigen u allen van harte uit om met uw kinderen naar deze vieringen
te komen.

Een rondavel voor het Isibindi-Safe Park in Duncan Village, Zuid-Afrika
In Duncan Village is men in het Safe Park direct na onze toezegging met
de bouw van een nieuwe rondavel gestart om voor het regenseizoen klaar
te zijn. Dankzij uw donatie kunnen de kinderen hier overdag veilig worden
opgevangen en bijscholing ontvangen. Ook worden er nieuwe speeltoestellen
voor de kleintjes aangeschaft. Door uw hulp voelen ook de locaal opgeleide
sociaal en maatschappelijk werkers zich gesterkt in hun werkzaamheden in
deze krottenwijk en zij zijn u hiervoor zeer erkentelijk.
Een ecologische landbouwschool voor Father Roberto in Panama
Toen wij Father Roberto het goede bericht overbrachten, dat hij met de bouw
van het eerste schoollokaal voor zijn ecologische landbouwschool kon starten,
was hij net opgenomen in het ziekenhuis in Santiago. Het gaat gelukkig
nu weer goed met hem en hij gaat nu op de voor hem kenmerkende wijze
voortvarend aan de slag om de ca. 50 gezinnen in deze verafgelegen streek
in Panama te helpen in hun dagelijks onderhoud te voorzien door scholing
in o.a. de bosbouw en bijenteelt.
Winterkleding voor schoolkinderen in Likhu, Nepal
Dankzij uw steun heeft de Stichting Vrienden van de Rajan Memorial School
passende kleding en schoenen kunnen aanschaffen, zodat de kinderen in
het door aardbevingen zwaar getroffen bergdorpje Likhu warm gekleed naar
school konden.
Verder hebben wij ook onze studentes in Nepal kunnen helpen, door goede
huisvesting in een veilige omgeving, waarvoor de Stichting Caring Unites
garant staat, en door het voor Amrita en Rejina mogelijk te maken om verder
te studeren. Deze twee studentes zijn door de 40-dagenaktie al vanaf hun lagere
school gesteund via Nelleke Alders’ Stichting Child Welfare Organization Nepal.
Dus we zijn best wel trots op deze leergierige meisjes. Op Amrita die nu bijna
klaar is met haar BBA accountant-opleiding en graag wil doorgaan voor haar
MBA-diploma. En op Rejina die graag een plekje op de landbouwhogeschool
wil veroveren en hiervoor nu een stoomcursus volgt. Met uw steun hebben
wij deze meisjes kunnen helpen hun dromen te verwezenlijken. Zij zijn u
hiervoor bijzonder erkentelijk en beschouwen het als een God’s geschenk,
waarvan zij dankbaar gebruik mogen maken.
Ook Stichting Child hebben wij dit jaar weer kunnen steunen, waardoor ruim
50 door aids verweesde kinderen in Tanzania een schoolopleiding kunnen
volgen en zo een betere toekomst kunnen krijgen.
Tenslotte hebben wij Sjoerd Weiler kunnen helpen om zijn Tanjilife Nursery
project in Gambia af te ronden. Doordat ook de fundering geheel vernieuwd
moest worden, viel de bouw van het schooltje duurder uit dan gepland en wij
hebben nu alsnog het ontbrekende bedrag kunnen overmaken. Na afronding
zal er een mooie schoolbel aan de gevel komen met een dankbord aan de
BEL-gemeentes.
Kortom, met uw bijdrage bieden we daadwerkelijk een groep kansloos
gewaande kinderen en hun gezinnen een kansrijke toekomst. Niet op z’n
minst doordat mensen zich geheel belangeloos inzetten voor deze projecten.
Iedereen, die ons heeft geholpen, hartelijk dank hiervoor.
Wilt u meer weten over deze projecten, een reactie geven of op de hoogte
blijven van de ontwikkelingen van de Interkerkelijke 40-dagenaktie, bezoek
dan onze website: www.40-dagenaktie.nl
De Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes
Augustus 2016.
Bankrekening: NL72 RABO 0334 9515 93

Kom zingen bij het kinderkoor van onze kerk.
Tijdens de gezinsvieringen wordt gezongen door ons eigen kinderkoor. Ben
je tussen de vier en twaalf jaar? Kom eens een keertje meedoen met de
repetitie om te kijken of je het leuk vindt. We hebben het altijd heel gezellig.
We zingen tijdens de repetities ook liedjes van Kinderen voor Kinderen etc.
We repeteren elke woensdagmiddag van vijf tot zes uur in de Goede Herder
zaal van de kerk. Tijdens de gezinsvieringen zingen we in de kerk. We kunnen
je stem goed gebruiken, hoe meer hoe beter.
Meer weten? Bel Mieneke Bakker 035-5312491.
Kindercatechese.
Voor kinderen die hun eerste communie hebben gedaan houden we een aantal
avonden voor kindercatechese. Deze zijn bedoeld voor kinderen van groep 5
tot en met groep 8 van de basisschool. Ook als je geen eerste communie hebt
gedaan ben je van harte welkom.
Tijdens deze avonden gaan we Bijbelverhalen vertellen en verwerken.
We gaan samen praten over de dingen die ons in de verhalen zijn opgevallen
en of wij dat in ons leven ook kunnen doen.
De avonden duren van kwart voor zeven tot kwart voor acht en worden
gehouden in de jongerenruimte van onze kerk. De geplande avonden zijn:
Dinsdag 4 oktober 2016
Dinsdag 8 november 2016
Dinsdag 13 december 2016
Dinsdag 7 februari 2017
Dinsdag 7 maart 2017
Dinsdag 4 april 2017
Dinsdag 6 juni 2017
De eerste communievoorbereiding.
Op dinsdag 8 november 2016 is er een voorlichtingsavond voor de eerste
communie in 2017. De feestelijke viering zal zijn op 2 april 2017.
We zullen alle ouders van de kinderen die bij ons ingeschreven staan uit
groep 4 een uitnodiging voor deze informatieavond sturen.
Ook als u geen uitnodiging hebt ontvangen bent u van harte welkom.
Kleuter Woorddiensten.
Over de kleuterwoorddiensten zijn nog geen gegevens bekend. Hier wordt
nog hard aangewerkt. Zodra er nieuws is zal dit worden vermeld in onze
(digitale) nieuwsbrief.
Hierin in ook de vorderingen van het opzetten van de website Kinderkerk.

In dankbare herinnering aan
Pater Otto van den Brink
* 16-02-1934
† 11-08-2016
Otto werd op 16 februari 1934 in Laren geboren in een hecht gezin. Na de lagere school ging hij naar het Missiehuis
van de Congregatie van H. Geest in Weert en werd op 20 september 1959 in Gemert tot priester gewijd.
Otto werd benoemd in de pas onafhankelijk geworden Centraal Afrikaanse Republiek. Hij werkte er praktisch
onafgebroken tot 1991 in vier verschillende missies.
Hij was er belast met de vorming van catechisten en lekenleiders. Op twee centrale missieposten is hij directeur
van een catechistenschool geweest . Hij heeft zich ook beziggehouden met jonge lekenvrijwilligers uit Frankrijk
en Oostenrijk, die kwamen helpen bij het ontwikkelingswerk in rurale gebieden.
Van 1991 tot 2000 was hij provinciaal overste en bezocht vele medebroeders in Afrika en Brazilië. Van oktober 2000
tot aan de dag van zijn overlijden vervulde Otto met veel toewijding en bekwaamheid de functie van econoom.
Otto is altijd een bescheiden en betrokken medebroeder gebleven die dicht bij de mensen stond. Naast zijn werk
voor de congregatie assisteerde hij veel in verschillende parochies.
Pater Otto van den Brink ligt begraven op het kloosterkerkhof te Gemert.

Dinerclub

Gedoopt
4 juni		
20 juni		
2 juli		
2 juli		
23 juli		
24 juli		
24 juli		
24 juli		
28 augustus		
28 augustus		

Florentine Stuyt
Annabel van Eckeveld
Anne Fleur Theunissen
Benthe Theunissen
Reinout Rijken
Jan Najar
Julian van Berkel
Sophia van Berkel
Linde Nieboer
Zeger Roëll

Op de zondagen 16 oktober en 13 november is er voor oudere
alleenstaanden (65+) uit onze parochie weer dinerclub in
de Goede Herderzaal. Opgave: tel. nr. 035-5383983.
Agnes van den Brink

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

Gehuwd
27-08		Eva Scheltens en
Dennis van den Berg

Overleden
27 juni		
7 juli		
8 juli		
11 juli		
13 aug.		
26 aug.		
26 aug.		
1 sept.		
4 sept.		
4 sept.		

Jos Wortman
Paul Vos
Jan Fokker
Gert Bus
Ben Pandelaar
Ine Kaarsgaren - Duurland
Jeanne Scheerboom – Willemsen
Rie van Diemen – de Jong
Bep Poort
Henk Luykx

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.

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)

Vieringen Engelstalige liturgie

Collecten

€ 944,53
€ 684,11
€ 1555,€ 3179,85 (St. Friersdale)
€ 757,09
€ 1015,83
€ 700,€ 846,01
€ 716,90
€ 649,72
€ 667,52
€ 576,93
€ 991,13 (MIVA)
€ 624,70

11-12 juni		
18-19 juni		
25-26 juni		
Sintjan		
2-3 juli		
9-10 juli		
16-17 juli		
23-24 juli		
30-31 juli		
6-7 aug.		
13-14 aug.		
20-21 aug.		
27-08 aug.		
03-04 sept.		

Zondag 09 oktober
Zondag 13 november
Zondag 04 december

12.30 uur
12.30 uur
12.30 uur

Colofon
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Redactie:
J.M. Peeters
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Technische uitvoering:
Graficiënt Printmedia
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Voor informatie:
Hans de Valk; hjdevalk@gmail.com; 06-51629709

Bezorging:
H.L.M. Kroes (Goede Herderwijk)
telefoon: 035-5315941
T. Pandelaar – van den Brink (St.
Janwijk)
telefoon: 035 – 531 31 58

Biechtgelegenheid:

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

Zaterdag 08 okt.
Zaterdag 29 okt.
Zaterdag 26 nov.

16.30 uur
16.30 uur
16.30 uur

Vieringen van zaterdag 01 oktober t/m zondag 04 december

Secretariaat:
Maarten Hofstee
telefoon: 035 – 538 20 71
di. t/m do. van 9.30 – 13.30 uur
mailadres: info@sintjanlaren.nl
Ledenadministratie:
mailadres: ledenadmin@sintjanlaren.nl

Zaterdag 01 okt.		
Zondag 02 okt.
27e zondag d.h. jaar
			

17.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Gezinsviering

Dinsdag 04 okt.		

21.30 uur

Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 08 okt.		
17.00 uur
Zondag 09 okt.
28e zondag d.h. jaar
10.00 uur
				
			
12.30 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Engelstalige-viering

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

Zaterdag 15 okt.		
Zondag 16 okt.
29e zondag d.h. jaar

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Website parochie:
www.sintjanlaren.nl

Zaterdag 22 okt.		
Zondag 23 okt.
30e zondag d.h. jaar

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met Gregoriaanse gezangen		

Zaterdag 29 okt.		
17.00 uur
Zondag 30 okt.
31e zondag d.h. jaar
10.00 uur
				
Dinsdag 01 nov.

Allerheiligen

19.00 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met m.m.v. het Utrechts Byzantijns
Koor volgens de byzantijns - Slavische ritus
Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Woensdag 02 nov. Allerzielen
19.00 uur
				

Hoogmis met Gregoriaanse en Nederlandse
gezangen

Zaterdag 05 nov.		
Zondag 06 nov.
32e zondag d.h. jaar
			

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Gezinsviering

17.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

Zaterdag 12 nov.		
17.00 uur
Zondag 13 nov.
33e zondag d.h. jaar
10.00 uur
				
			
12.30 uur

Eucharistie met samenzang			
Hoogmis m.m.v. de Cantorij
en de Broederschap van Sint Jan
Engelstalige-viering

Zaterdag 19 nov.		
Zondag 20 nov.
Christus, Koning van het heelal
			

17.00 uur

Eucharistie met samenzang

10.00 uur

Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn

Zaterdag 26 nov.		
Zondag 27 nov.
1e zondag vd Advent

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 03 dec.		
Zondag 04 dec.
2e zondag vd Advent
			

17.00 uur
10.00 uur
12.30 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Engelstalige-viering

Het volgende nummer van de
Klepel verschijnt op 2 december 2016. Kopij graag inleveren
vóór 13 november. op het secretariaat van de parochie: Brink
33, 1251 KT Laren of per email:
redactie@sintjanlaren.nl

