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Taizé
Afgelopen zomer zijn er vanuit onze parochie en regio 
een groep van 12 jongeren onder begeleiding van de 
jongerenwerker Maurice Lagemaat naar Taizé gereisd. 
Voor de meeste was dit een eerste kennismaking met deze 
oecumenische broedergemeenschap in de Bourgogne in 
Frankrijk. Een week lang waren we te gast bij de broeders 
samen met 3500 andere jongeren uit alle landen van de 
wereld. Ieder jaar komen er vele jongeren naar Taizé om 
mee televen met het kloosterleven van de broeders en om 
jongeren uit andere landen te ontmoeten. 
Het was een week die veel indruk heeft gemaakt. Samen 
een gemeenschap vormen, waarbij ieders corveetaak een 
schakel in het grote geheel vormt. 

Drie keer per dag naar de kerk, vele ontmoetingen met 
jongeren uit allerlei landen, mooie muziek en veel 
gezelligheid zijn zo wat ingrediënten van een mooi week 
Taizé. Vooral het contrast tussen de gezellige avonden, met 
uitbundige Spaanse jongeren die muziek maakten en aan 
de andere kant de stilte waarin zoveel gebeurt. 
Kortom een mooie waardevolle ervaring. En bij thuiskomst 
werd er gelijk gevraagd of er in de zomer van 2018 weer 
een nieuwe reis wordt georganiseerd. 
En laat dat nu net het geval zijn...

Allerzielen
Donderdag 2 november, Allerzielen, zal het kerkhof door de Broederschap in het licht worden gezet.
Velen zullen het graf van hun dierbaren in het licht willen zetten.
Wij zullen dan ook, na de heilige mis van zaterdag 28 en zondag 29 oktober, graflichten en noveenkaarsen verkopen.
Na de van de viering van 19.00 uur, op Allerzielen, zal pastoor Vriend, de graven op ons kerkhof zegenen.

Namens de Broederschap, Chris Bogaers.
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Gewijzigde 
openingstijden secretariaat
Met ingang van september zijn de openingstijden van het secretariaat van 
onze parochie gewijzigd.

De nieuwe openingstijden zijn:
Maandag 11.00-13.30 uur
Dinsdag tot en met donderdag: 9.00-13.30 uur
Het secretariaat is als vanouds bereikbaar op 035-5382071 
of per email: info@sintjanlaren.nl

Gastpreek in de St. Jan van Laren

Tijdens het weekend van 27 en 28 mei mocht ik te gast zijn in de basiliek 
van Laren. 
Ik was daar, als bouwpastoor van de nieuwe St. Bonifatiuskerk te Almere, 
om te preken over onze bouwplannen. De nieuwe polderstad Almere heeft 
op dit moment een tweetal kerken. Beide kerken zijn oecumenische kerken, 
dat wil zeggen in gezamenlijk gebruik en eigendom met de Protestantse 
Kerk Nederland (PKN). Dit betekent dat de kerkgebouwen een compromis 
zijn tussen de katholieke en protestantse traditie. Veel parochianen missen 
daarom een echt katholieke uitstraling. Dit bezwaar ziet onze bisschop, 
mgr. Punt, ook. Wij zijn daartoe al jaren met het bisdom in overleg over het 
realiseren van een eigen katholieke kerk. 
Onlangs heeft de bisschopsraad de bouwplannen en de financiële 
onderbouwing definitief goedgekeurd. Maar zoals u zult begrijpen blijft geld 
een probleem. De Almeerse bevolking heeft via acties en legaten inmiddels 
zo’n € 300.000 opgebracht. Samen met geld afkomstig uit de verkoop van 
onroerend goed en met hulp van het bisdom is de financiering praktisch rond. 
Dit neemt niet weg dat ik blij was toen pastoor J. Vriend mij uitnodigde om 
een keer in de St. Jan te komen preken en hij bood mij de weekendcollecte 
aan ter ondersteuning van de bouwplannen. Deze collecte heeft dat weekend 
€ 1500 opgebracht. Een prachtig resultaat! Ik ben u daar zeer dankbaar voor. 
Eind september zullen wij onze plannen aan onze parochianen wereldkundig 
maken, maar bijgaande foto geeft u alvast een eerste indruk in hoe het gaat 
worden. Mocht u meer informatie willen dan ben ik gaarne bereid om u in 
de St. Jan een presentatie te geven. 

Met vriendelijke groet, pastoor Sandor Koppers
Telefoon: 06-29132792
IBAN: Fonds Kerkbouw RK Kerk Almere NL70 INGB 0005 5949 81

Laren Klassiek brengt sprankelend Weihnachtsoratorium in Sint Jansbasiliek
 

Een feestelijker opening van het Kerstfeest is nauwelijks voor te stellen met 
een uitvoering van het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach. 
Woensdagavond 13 december om 20.00 uur is het zover in de Sint Jansbasiliek. 
Onder leiding van dirigent Ed Spanjaard brengt de Stichting Laren Klassiek in 
een eigen productie een keur van meer dan talentvolle Nederlandse solisten 
zoals Selma Harkink sopraan, Dave ten Kate countertenor, André Post tenor 
en Wybe-Pier Cnossen bariton. De solisten worden begeleid door Camerata 
Particolare.  

Oratorium
‘Oratorium’ schreef Bach in december 1734 op de partituur van zes verzamelde 
cantates. Daarmee maakte hij duidelijk dat hij ze als een eenheid zag, hoewel ze 
bedoeld waren voor verschillende zon- en feestdagen rond Kerst en Nieuwjaar. 

“Jauchzet, frohlocket, auf preiset die Tage.” 
Laat u een avondlang inspireren door ontroerende aria’s en hemelse 
koormuziek in dit Bijbels kerstverhaal, zo virtuoos gecomponeerd door één 
van de grootse componisten ooit. 

Tickets
Tickets kunt u bestellen via de Nationale Theater Kassa 0900 – 9203. De 
toegangskaarten kosten € 59,50 (eerste rang) en € 49,50 (tweede rang), inclusief 
programmaboekje, pauzedrankje en € 2,50 administratie-kosten. Voor meer 
informatie: www.larenklassiek.nl

Afscheid Conny de Wit

Na jarenlang trouwe inzet voor de bruidjes in de Sint Jansprocessie is 
Conny de Wit in de bloemetjes gezet! Ze heeft de coördinatie en organisatie 
overgedragen aan een enthousiast team van vrijwilligsters.
Wij danken haar voor haar grote en lieve inzet.

Namens het team,
Nilleke

Goois Van Praag Leerhuis over 
bijbelboeken Genesis en Job
Het Goois Van Praag Leerhuis buigt zich komend seizoen over de Bijbelboeken 
Genesis en Job. 
Data: de donderdagavonden 9 en 23 november, 7 en 14 december 2017, 18 
januari, 8 en 22 februari en 8 maart 2018. 
Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur. Plaats: Regenboogkerk, Nassaulaan 22, Hilversum. 
Inleiders: Marianne van Praag, Marcus van Loopik, Afke Maas en Chaïm van 
Unen. Voor meer informatie zie: www.gooisvanpraagleerhuis.wordpress.com 



Kinderkerk
Gezinsvieringen in het schooljaar 2017/2018.
In onze kerk is op zondag de Hoogmis om 10.00 uur.
Alleen als er een gezinsviering gepland staat dan zijn er twee vieringen:
De gezinsviering is dan van 11.30 tot 12.15 uur.
In deze vieringen wordt de woorddienst verteld en/of uitgebeeld door en 
voor kinderen. 
De kinderen mogen dan met allerlei zaken meehelpen.
Zondag 1 oktober 2017 
Zondag 5 november 2017
Zondag  10 december 2017
Kerstavond 24 december 2017: 18.00 uur 
Zondag 4 februari 2018 
Zondag 11 februari 2018 (voorstellen kinderen 1e communie, tijdens de Hoogmis 
van 10.00 uur)
Zondag 11 maart 2018
Zondag 25 maart 2018 (is het palmzondag dus gaan we palmpasenstokken maken 
tijdens de Hoogmis van 10.00uur)
Zondag 8 april 2018 (1e heilige communie)
Zondag 27 mei 2018

In dit schooljaar gaan we iets nieuws beginnen:
Krabbelvieringen. Vieringen voor gezinnen met kinderen vanaf 2 jaar. Er 
worden kaarsjes aangestoken, liedjes gezongen en een verhaaltje voorgelezen. 
Om kinderen alvast te laten wennen aan het kerkgebouw.
Dit jaar de eerste op zondag 26 november 2017 om 11.30uur, tot uiterlijk 
12.00 uur en de volgende op zondag 18 februari 2018.

Eerste Communie,
De informatieavond van de 1e heilige communie zal zijn op dinsdag 7 
november om 20.00 uur in de Goede Herderzaal.
We beginnen 17 januari 2018 met de voorbereiding.
De datum van de 1e heilige communie is 8 april 2018.
Als u een kind heeft die mee mag doen en nog niet bij ons bekend is, kunt 
u het opgeven bij het parochiesecretariaat.

Kom zingen bij het kinderkoor van onze kerk.
Ons kinderkoor heeft dringend nieuwe gezichten nodig!!!
Tijdens onze gezinsvieringen en de komende krabbelvieringen 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 Herderzaal van de kerk. We kunnen je stem goed 
gebruiken, hoe meer hoe beter. Meer weten? 
Bel Mieneke Bakker 035-5312491. 

Water, elke druppel telt…!

Door uw bijdrage heeft de Interkerkelijke 
40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes wederom 
gezinnen in de allerarmste gebieden een kans 
op een beter leven kunnen bieden.

Dat was ons motto voor de vastenactie 2017 met 
als hoofdproject een irrigatiesysteem voor een 
drietal dorpjes in Nepal. Door uw steun hebben 
wij de Stichting Child Welfare Organisation Nepal 
kunnen helpen dit mooie project te realiseren. 
Zo’n 67 families kunnen nu niet alleen in hun 
eigen levensonderhoud voorzien, maar ook over 
schoon drinkwater beschikken, waardoor hun 
leefomstandigheden op hygiënisch gebied sterk 
worden verbeterd. 

Een kleuterschooltje in Tanzania
De Stichting Mzee Kambee, die zich inzet voor 
een Masaai gemeenschap in Tanzania, is zeer 
blij met uw donatie, waardoor nu een lang 
gekoesterde wens gerealiseerd kan worden: een 
nieuw klaslokaaltje en nieuw lesmateriaal voor 
de kansarme kinderen in Nadanya en omstreken. 

Schoolmeubilair voor Friersdale
Ook Stichting Friersdale Eemnes heeft door uw 
bijdrage de 75 tafeltjes en 6 stalen kasten kunnen 
aanschaffen voor de 2 nieuwe klaslokalen van de 
school van pater Wynand van Wegen in Friersdale 
Zuid-Afrika. Hierdoor hebben weer meer kinderen 
een kans op goed onderwijs gekregen.

Verder heeft de 40-dagenaktie ook weer in 
2017 een aantal studentes in Nepal kunnen 
steunen door hun studie te financieren en/of 
voor veilige huisvesting te zorgen. Deze meisjes 
hebben dankzij u de lagere en middelbare 
school kunnen doorlopen. Zij zijn u hiervoor 

zeer dankbaar en willen zich graag na hun 
beroepsopleiding inzetten voor verbetering van 
de leefomstandigheden van hun minder bedeelde 
landgenoten. 

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 om dit mogelijk te maken, 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 2017.
 
Bankrekening: NL72 RABO 0334 9515 93

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 3 oktober 2017
Dinsdag 7 november 2017
Dinsdag 12 december 2017
Dinsdag 6 februari 2018
Dinsdag 6 maart 2018
Dinsdag 3 april 2018
Dinsdag 5 juni 2018
 
Data kinderwoorddienst:
De kinderwoorddienst is tijdens de vieringen om 10.00 uur.
De kinderen gaan in het begin van de viering naar achteren en komen na 
de offerande weer terug bij u. Deze kinderwoorddienst is voor kinderen van 
6-12 jaar. Zij horen het Evangelieverhaal van de dag in kindertaal en doen 
daar een verwerking bij.
 
Zondag 8 oktober 2017
Zondag 12 november  2017
Zondag 17 december 2017
Zondag 14 januari 2018 
Zondag 11 februari 2018
Zondag 18 maart 2018
Zondag 1 april 2018 (Pasen eieren zoeken)
Zondag 13 mei 2018 (Moederdag)
Zondag 10 juni 2018.
 
Bijzondere bijeenkomsten kinderkerk:
11 november viering Sint Maarten om 18.00 uur vanuit de kerk.
25 december kindje wiegen om 15.00 uur eerste kerstdag.
25 maart Palmpasenstokken maken tijdens de viering van 10.00 uur
23 juni om 16.30 speurtocht Sint Jan.
24 juni st. Jansprocessie. Kinderen mogen altijd meelopen met de st. 
Jansprocessie, als bruidje, als jonker of als kwastendrager.

Water, elke druppel telt….. 
 

 
Al meer dan 40 jaar voert de 
interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-
Blaricum-Eemnes tijdens de 40-
dagentijd actie binnen de BEL-
gemeenten en zijn er met uw steun vele 
mooie projecten in de derde wereld 
gerealiseerd. 
Dit jaar hebben wij, naast een aantal 
schoolprojecten, gekozen voor een 
irrigatieproject. Water is immers een 
eerste levensbehoefte. Het maakt de 
aarde vruchtbaar en draagt bij aan een 

betere hygiënische verzorging. Gezinnen die nu onder zeer 
moeilijke omstandigheden moeten zien te overleven, krijgen zo de 
kans op een beter leven. En op een betere toekomst voor hun 
kinderen en kleinkinderen. 
 
 

Irrigatieproject Nepal 

Acht uur lopen vanaf de hoofdweg in de provincie Chitwan in 
Nepal liggen drie dorpjes, eenvoudige nederzettingen waar zo’n 
67 families, rond de 540 mensen, wonen. In voornamelijk 
armoedige onderkomens opgetrokken uit gras en leem. Voor 
voedsel zijn de inwoners afhankelijk van de opbrengst van het 
land, maar door gebrek aan water is de oogst voor slechts 2-3 
maanden voldoende om van te leven. De rest van het jaar zijn zij 
afhankelijk van wat er in het wild groeit en leeft. 
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Vieringen van zaterdag 07 oktober t/m zondag 10 december

Zaterdag 07 okt.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 08 okt. 27e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn 
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
  
Zaterdag 14 okt.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 15 okt. 2e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
   12.30 uur Engelstalige-viering
  
Zaterdag 21 okt.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 22 okt. 29e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen   
  
Zaterdag 28 okt.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 29 okt. 30e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis met m.m.v. het Utrechts Byzantijns                        
    Koor volgens de byzantijns - Slavische ritus
  
Woensdag 01 nov. Allerheiligen 19.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
  
Donderdag 02 nov. Allerzielen 19.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse en Nederlandse 
    gezangen
  
Zaterdag 04 nov.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 05 nov. 31e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij
   11.30 uur Gezinsviering      
  
Zaterdag 11 nov.  17.00 uur Eucharistie   
Zondag 12 nov. 32e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
  
Zaterdag 18 nov.  17.00 uur Eucharistie met samenzang   
Zondag 19 nov. 33e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij
   12.30 uur Engelstalige-viering
  
Zaterdag 25 nov.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 26 nov. Christus, Koning van het heelal
   10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn 
  
Zaterdag 02 dec.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag  03 dec. 1e zondag vd Advent  10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij
  
Dinsdag 05 dec.  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan
  
Zaterdag 09 dec.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 10 dec. 2e zondag vd Advent 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
   12.30 uur Engelstalige-viering

Dinerclub
Op zondag 27 oktober,  is er weer voor alleenstaanden (65+) 
uit onze parochie een sfeervol diner in de Goede Herderzaal. 
Aanvang 17.00 uur Aanmelden 035-5383983.

Agnes van den Brink

Vieringen Engelstalige liturgie
Zondag 08 oktober 12.30 uur
Zondag 19 november 12.30 uur

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

Vieringen werkdagen 
Maandag 09.00 uur.
Woensdag 19.00 uur.
Vrijdag 09.00 uur.
Behalve op de woensdagen 4 en 11 oktober en de vrijdagen 
6 en 13 oktober.

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)

Gedoopt
4 juni   Alex Troszczynski van Genderen
5 juni   Tim Pannebakker
   Vivien Pannebakker
   Maia Pannebakker
9 juli   Marza Bandalan
20 augustus  Benjamin Vromans

Overleden 
30 juli   Ann Visser-Geurts
2 augustus  Barbara van der Pluijm-Clijnk
3 augustus  Everarda Jepkes-Koch
25 augustus  Nini Verbeek
4 september  Catharina van Diemen-Zwanikken

Opbrengst Collecten
24-25 juni € 1.522,43
Sint Jan  € 3.060,-- t.b.v. St. Friersdale
1-2 juli  € 790,--
8-9 juli  € 750,--
15-16 juli € 545,--
22-23 juli € 700,--
29-30 juli € 735,--
5-6 aug.  € 620,--
12-13 aug. € 725,--
19-20 aug. € 960,--
26-27 aug. € 1.100,-- t.b.v. MIVA
2-3 sept. € 610,--
9-10 sept. € 802,--
16-17 sept. € 525,--

Biechtgelegenheid: 
Zaterdag  21 okt.  16.30 uur
zaterdag   11 nov.  16.30 uur


