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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 de internationaal gerenommeerde dirigent Ed
Spanjaardbrengt de Stichting Laren Klassiek in een eigen
productie een keur van meer dan talentvolle Nederlandse
solisten zoals Selma Harkink sopraan (Opera Dortmund, Bonn
en Nationale Reisopera) , Dave ten Kate countertenor (Na René
Jacobs, Michael Chance en Andreas Scholl lijkt er, zoveel is duidelijk,
een nieuwe ster aan het ‘stimmliche’ firmament te zijn verschenen.
Maarten Brand, musicoloog) , André Post tenor (Trad o.a. op
met dirigenten als Jaap van Zweden, Jan-Willem de Vriend, Daniel
Reuss, Jan Stulen, Fabio Luisi, en Hartmut Haenchen ) Wybe-Pier
Cnossen bariton.(( Nederlandse Opera, Orkest van de Achttiende
Eeuw, Opera Trionfo, het Residentie Orkest, Nederlands Blazers
Ensemble) solisten en het Holland Concertkoor 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. Elke cantate werd afzonderlijk uitgevoerd
op de daarvoor bestemde feestdag, maar Bach stond in
Leipzig onder druk en putte (herbruikte, iets dat heel
gebruikelijk was) voor zijn Weihnachtsoratorium rijkelijk
uit zijn feestcantates voor koningen, keurvorsten en andere
hoogwaardigheidsbekleders aan het Saskische hof. Het is
mede daarom waarom de muziek van Bachs kerstcantates
iedereen zo direct aanspreekt, gelovig of ongelovig.
“Jauchzet, frohlocket, auf preiset die Tage.”
Laat u een avondlang muzikaal en spiritueel verwonderen
en inspireren in de feestvreugde van dreunende pauken,
zinderende fluiten, echo’s , ontroerende aria’s en hemelse
koormuziek in dit Bijbels kerstverhaal zo virtuoos en
sprankelend gecomponeerd door een 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

Kerstactie
Ter gelegenheid van Kerstmis stuurt het Kerstactie-comité onze parochie-missionarissen een kerstwens en
een attentie. Ook de parochianen van St. Jan-Goede Herder, die langdurig ziek zijn, die het afgelopen jaar een
dierbare hebben verloren en parochianen van 77 jaar en ouder zullen een kerstwens en een attentie ontvangen.
Achter in de kerk staan gedurende de Advents- en Kersttijd de groene bussen, waarin u de kerstactie-envelop
(die u in de Klepel vindt) kunt deponeren. U kunt uw bijdrage ook storten op NL63RABO 031 57 84 961 bij de Rabobank
Laren onder vermelding van “Kerstactie”. Mede door het toenemend aantal ouderen in onze parochie neemt het aantal
attenties jaarlijks toe. De werkgroep hoopt daarom op uw gulle bijdrage aan deze kerstactie, zodat dit initiatief kan
worden voortgezet.
Mocht u zelf in onze parochie iemand kennen die aandacht behoeft, laat dit dan even weten aan het parochiesecretariaat. Tel. (035) 538 20 71.
Hartelijk dank voor uw bijdrage en medewerking.
Het Kerstactie-comité

Actie Kerkbalans 2017/2018
2017 was een intens jaar. Er waren en zijn nog steeds
veel politieke crisissen.
Het lijkt alsof de wereld danst op de rand van een vulkaan.
De individualisatie is een megatrend. Het belang van de
gemeenschap lijkt in de ogen van sommigen wel minder
belangrijk te worden. De pers heeft het over Trump,
Poetin, “Little Rocketman” en anderen.
Juist op zo’n moment is het belangrijk een kerk te hebben
die de rede en het goede vertegenwoordigt.
Onze parochie zou niet kunnen bestaan zonder al die
vrijwilligers die ons helpen de liturgie te vieren, met
jongeren op te trekken, catechese te verzorgen, de Sint
Jansprocessie te houden, de gebouwen te beheren en
nog veel meer.
Desalnietemin heeft een parochie kosten zoals
bijvoorbeeld voor medewerkers in vaste dienst en het
onderhoud van de gebouwen.
Daarom vraagt het parochiebestuur om uw bijdrage aan
de Actie Kerkbalans om dit allemaal waar te maken. Om
bijvoorbeeld tijdens een Heilige Mis geïnspireerd te raken
of de ruimte te voelen om te mediteren, om een huwelijk
te vieren, om de dood van iemand te betreuren en hem/
Lasten

haar te begraven of juist om een kindje te dopen; kortom
om deel te nemen aan het leven binnen ons dorp, binnen
onze parochiegemeenschap.
In deze editie van de Klepel informeren wij u over de
financiële positie van onze parochie. U krijgt hierdoor
een goed inzicht in de parochiefinanciën die dankzij uw
geweldige steun alsmede door de inzet en dienstbaarheid
van onze vrijwilligers en vaste medewerkers een gezond
beeld laten zien.
Ook de gebouwen zijn een belangrijke bron van inkomsten
voor onze parochie ook al zijn de netto huuropbrengsten
niet voldoende om alle kosten van onze parochiële
activiteiten te dekken. Om het beheer van onze gebouwen
te professionaliseren heeft het bestuur een uitgebreid
onderzoek laten doen om een lange termijn planning
in kaart te kunnen brengen. Dit zal het mogelijk maken
om kosten goed te voorspellen.
Het parochiebestuur streeft er naar verantwoord met uw
bijdrage om te gaan. Daarom ben ik blij te vermelden dat
er 2016 een kleine winst onder de streep staat.
In onderstaand overzicht ziet u de werkelijke resultaten
over het jaar 2016 en de begroting voor 2017. Ter
vergelijking is ook het jaar 2015 opgenomen.

Begroting 2017

2016

2015

€ 236.500

€ 202.510

€ 218.931

€ 113.400

€ 142.531

€ 161.121

Rente en lasten van schulden en fundaties

€ 2.600

€ 2.608

€ 2.700

Kosten erediensten en pastoraat

€ 37.500

€ 38.399

€ 37.641

Afdrachten van collectes voor derden en
afdrachten aan het Bisdom

€ 109.050

€ 121.443

€ 114.275

Beheerkosten

€ 53.700

€ 54.842

€ 63.817

€ 4.037

€ 755

€ 566.370

€ 599.240

Persoonskosten
Kosten en voorzieningen voor:
basiliek, pastorie, begraafplaats
overig onroerend goed en beleggingen

Voordelig saldo
Totaal Lasten
Baten

€ 552.750
Begroting 2017

2016

2015

Bijdragen parochianen

€ 245.500

€ 267.913

€ 260.530

Opbrengst beleggingen

€ 300.200

€ 288.489

€ 338.710

Grafrechten etc.
€ 9.968

Incidentele baten/lasten
Nadelig saldo

€ 7.050

Totaal Baten

€ 552.750

€ 566.370

€ 599.240

Kinderkerk
Advent en Kerst voor gezinnen met
jonge kinderen. In de komende
adventsperiode gaan we gezamenlijk met de kinderwoorddienst,
de tussentijdse catechese en de
gezinsviering een project doen: In
verwachting. In deze weken zullen
in de kerk posters worden opgehangen. Voor elke week is er een nieuwe
poster. Onze katholieke basisschool
de Binckhorst-St.Jan doet ook aan
dit project mee.
In de gezinsviering van 10 december
om 11.30 uur hebben we speciale
aandacht voor dit project.
Op 17 december is er tijdens de mis
van 10.00 een kinderwoorddienst
waar de vierde plaat wordt opgehangen en het verhaal wordt verteld
wat bij die zondag hoort.
Ook op 14 januari is er tijdens de
viering van 10.00 uur een kinderwoorddienst.
Gezinskerstviering.
Vroeg op kerstavond (zondag 24
december 18.00 uur), is er speciaal voor de gezinnen met jonge
kinderen een viering van woord
en gebed rondom het kerstverhaal
met veel samenzang en zang van
ons kinderkoor.
Wij nodigen alle gezinnen met hun
jonge kinderen uit om naar deze
kerstviering te komen.
Kindje wiegen
Op eerste kerstdag om 15.00 uur is
er kindje wiegen in onze kerk voor
de allerkleinsten.
Het geboorteverhaal van het Kindje
Jezus wordt verteld en er worden
bekende kerstliedjes gezongen.
Na afloop is er gelegenheid om de
Kerststal van dichtbij te bekijken.
Iedereen is van harte welkom: kinderen, ouders, grootouders, vriendjes
en vriendinnetjes.
Werkgroep Kinderkerk

De begroting 2018
De begroting 2018 is bij het ter perse gaan van deze Klepel nog niet gereed.
De begroting en het resultaat 2017
In 2017 waren de inkomsten van de parochie lager dan
in 2016 maar wel volgens de begroting.
Aan de andere kant zijn er ook besparingen gerealiseerd.
Daardoor verwachten wij voor 2017 wel een verlies
alhoewel ook in lijn met de begroting. De definitieve
resultaten zijn nog niet bekend maar wij zullen deze
volgend jaar met u delen.

Uw deelname aan de actie Kerkbalans is en blijft van het
grootste belang. Wij doen een beroep op uw bereidheid
en gulheid om onze parochie financieel te ondersteunen.
Zo kunnen wij de uitgaven dekken die noodzakelijk zijn
voor het goed functioneren van onze parochie. Onze
hartelijke dank daarvoor.
Christian Klumm, penningmeester

Het resultaat 2016
Het afgelopen jaar 2016 is financieel gezien goed verlopen.
Er is zelfs een kleine winst van
€ 4.037 gehaald.

Het Neva-Ensemble
uit St. Petersburg
Op zondag 31 december zal het
Neva-Ensemble uit St. Petersburg,
in de hoogmis van 10.00 uur,
de liturgische gezangen uit de
Slavisch-Byzantijnse ritus ten
gehore brengen.
Jaarlijks zijn zij in ons midden met
hun indrukwekkende bijdrage aan
onze liturgie. U bent, als altijd, van
harte uitgenodigd.

✂

EERSTE COMMUNIE 2018
In deze Klepel willen wij u informeren over de eerste Communievoorbereiding.
De eerste Communieviering is op zondag 8 april 2018 in de viering van 11.30 uur.
De kinderen beginnen op woensdag 10 januari in de jongerenruimte naast de
St. Jansbasiliek, ‘s middags van 13.00 tot 14.30 uur.
Het project bestaat uit 11 woensdagmiddagen.
De ouderavonden zijn op dinsdagavond 16 januari, 13 februari en 13 maart
2018 om 20.00 uur in de Goede Herderzaal.
De kinderen waarvan wij weten dat ze in aanmerking komen voor de eerste
Communie (dat zijn 8-jarigen of kinderen die in groep 4 van de basisschool
zitten) hebben van ons een brief gekregen. Mocht het zo zijn dat u door
welke omstandigheid ook, geen brief hebt ontvangen en toch uw kind mee

wilt laten doen, wilt u dan zo vriendelijk zijn onderstaand formuliertje in
te vullen en uiterlijk 1 januari in de brievenbus van de pastorie te doen, of
versturen naar; Parochie St. Jan – Goede Herder, Brink 33, 1251 KT Laren NH,
t.n.v. voorbereidingsgroep eerste Communie.
Mieneke Bakker.
Naam
Adres
Geboortedatum
Telefoon
e-mail adres

Advents/Kerstconcert Utrechts Byzantijns Koor
Op zondag 10 december a.s. zal het Utrechts Byzantijns Koor
in de St.-Jansbasiliek een Advents/Kerstconcert ten gehore
brengen.
Het Utrechts Byzantijns Koor heeft al een lange geschiedenis
in de zangcultuur van de Slavische muziek.
Het koor dat in 1951 is opgericht door dr. M. Antonowycz
met als doel de Byzantijnse zang en de cultuur uit Oekraïne
in Nederland te verspreiden.
Zo is het ook bijna een traditie geworden dat U.B.K. elk jaar
op de laatste zondag van oktober en St.-Jansbasiliek een
Byzantijnse liturgie verzorgt en nu dus ook een Advent / Kerst
concert. Het koor staat onder leiding van Irina Gorvanko. De
in Oekraïne geboren dirigente weet als geen ander de zang
en de cultuur aan de zangers over te brengen.
Het koor zingt liturgische muziek uit de Adventstijd en
Kerstmuziek uit de Oekraïne.
De aanvang van het concert is 15.30 uur en de prijs voor de
toegang is 7.50 euro.
Het entree bedrag is bewust laag gehouden om eenieder
in de gelegenheid te stellen om dit bijzondere concert bij
te wonen. Kaarten kan men reserveren via de website van
het U.B.K. en kopen op de dag van het concert aan de kerk.
Wij denken dat dit een unieke gelegenheid is om kennis te
maken met de Oekraïense zangcultuur en kan tevens een
goede voorbereiding zijn op het naderende kerstfeest.

Kerstconcert Sint Jans Schola
Traditiegetrouw is er op 2e Kerstdag in de Sint
Jansbasiliek een Kerstconcert van de Sint Jans Schola
te Laren. Ook dit jaar een afwisselend en inspirerend
programma met traditionele en ook minder bekende
kerstmuziek met o.a. muziek van Hassler en D.J.
Sweelinck.
Kortom, een mooie afsluiting van de Kerstdagen.
Naast de Scholazangers zal medewerking worden
verleend door een instrumentaal ensemble, sopraan

Elma van den Dool en twee organisten: Cees van der
Poel en Bas Groenewoud.
Het geheel staat onder leiding van dirigent Hans
Rikkert de Koe.
U bent van harte uitgenodigd voor dit concert.
We hopen u op 26 december te ontmoeten.
Kerk open om 13.30 uur; aanvang concert is 14.00 uur;
de toegang is vrij.
Na afloop is er een deurcollecte.
www.sintjansschola.nl

Bedevaarten naar Lourdes
Het bisdom Haarlem organiseert in 2018 twee Lourdesbedevaarten.
Van 26 mei t/m 3 juni 2018, busreis naar Lourdes. Op de terugreis een bezoek
aan het klooster in Nevers, waar Bernadette ligt opgebaard in haar schrijn.
Ook is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de vliegreis van 28 mei
t/m 2 juni 2018. De pelgrims die met het vliegtuig gaan sluiten zich dan in
Lourdes bij de buspelgrims aan.
Van 11 t/m 16 september 2018, vliegreis. Dit bedevaartjaar gaat in september
ook onze hulpbisschop, mgr. J. Hendriks, mee. De hulpbisschop heeft een
bijzondere verering voor Maria en schreef onder meer een boek over haar
rol in de katholieke leer.
Op zaterdag 20 januari zijn er twee informatiebijeenkomsten. Zie www.
lourdesgroepbisdomhaarlemamsterdam.nl
Tip: Bent u cliënt bij Zorgverzekeraar CZ? Dan kunt u onder bepaalde
voorwaarden in aanmerking komen voor een flinke korting op de reissom.

Herdenking vliegramp Faro
Op 21 december 1992 verongelukten 56 mensen bij een vliegtuigcrash op het vliegveld Faro in Portugal. Ter
nagedachtenis hieraan is er een herdenkingsbijeenkomst in de basiliek van St. Jan op donderdag 21 december van
14.00 - 16.00 uur. Het is een stille wake, zonder toespraken, waarbij stemmige muziek te horen zal zijn.
Er zal een condoleance-register liggen en er zal een plek worden ingericht om persoonlijke teksten/bloemen neer te
leggen. Iedereen wordt uitgenodigd aanwezig te zijn om zo van zijn betrokkenheid te getuigen.
Pastoor Vriend

IPCI, wat is dat eigenlijk en wat doen ze?
In het Evangelie van de apostel Matteüs 25,31-46 kunnen we lezen:
“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten.
Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.
Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op,
Ik was naakt en jullie kleedden mij.
Ik was ziek en jullie bezochten mij.
Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.
Ik verzeker jullie: Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van
mijn broeders en zusters, hebben jullie voor mij gedaan.”
De PCI’s van onze parochies in Blaricum, Huizen en Laren zijn sinds 2015
samengegaan in het IPC Blaricum, Huizen, Laren. De woorden uit het Evangelie
vormen de inspiratie en uitgangspunten voor onze IPCI.

Biechtgelegenheid:
zaterdag
zaterdag
zaterdag

16 dec. 16.30 uur
23 dec. 16.30 uur
13 jan. 16.30 uur

In de praktijk betekent dat, dat er via via vragen van parochianen binnenkomen
voor mensen die een bepaalde nood hebben, waar de gemeentelijke
voorzieningen niet in kunnen voorzien. Vaak zijn dat kleine dingen. Zoals
een wasmachine, die de geest heeft gegeven in een druk gezin. Dit is een zeer
ongenode kostenpost in een gezin, dat van een minimum moet rondkomen. De
IPCI kan hierin een oplossing bieden. Of een plots enorme tandartsrekening.
Onze tandartsen zijn geweldig, maar hun rekeningen zijn hoog. Vaak besluit
de patiënt dan maar niets te doen. Maar dat bezorgt dan weer een vreselijke
hoofdpijn. Letterlijk én figuurlijk. De IPCI kan hierin een helpende hand bieden.
Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Het gaat om kleine,
eenmalige onverwachte tegenvallers in het leven van mensen die het toch
al niet gemakkelijk hebben.
Wilt u er meer van weten? Neem dan de flyer van onze IPCI mee die in uw
kerk ligt.

Overleden
9 september		
4 oktober		
6 oktober		
16 oktober		
16 oktober		

Vieringen Engelstalige liturgie

Jacobus Jägers
Margaretha Vos-Zeegers
Gijsbertus Snelder
Vissinga-Oonincx
Dorothea Wassinga

Zondag 17 december
Zondag 07 januari

12.30 uur
14.00 uur

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

Oecumenische viering

Vieringen werkdagen

Oecumenische viering op zondag 21 januari 2018 om 11.00
uur in de Sint Jansbasiliek
Op de eerste zondag van de Week van Gebed voor de Eenheid
van de christenen wordt in de Sint Jansbasiliek een viering
van de gezamenlijke kerken van de BEL- dorpen gehouden.
Bij deze bijzondere viering gaan voor pastoor Jan Vriend
en ds. Marnix van der Sijs, predikant van de Protestantse
Gemeente Blaricum. Muzikale medewerking wordt
verleend door het koor van de Protestantse Gemeente
Laren-Eemnes onder leiding van Job de Bruijn en op het
orgel speelt Tjalling Roosjen. Na afloop van de viering is
er koffie en limonade en is er volop gelegenheid om elkaar
te ontmoeten. U bent van harte welkom!
Stuurgroep Oecumene BEL

Sluiting secretariaat
Het secretariaat is gesloten van vrijdag 22 dec. t/m maandag
1 jan.
Misintenties voor de Kerstvieringen kunnen worden
opgegeven tot donderdag 21 dec.

Maandag 09.00 uur.
Woensdag 19.00 uur.
Vrijdag 09.00 uur.
Behalve op woensdag 27 dec. en vrijdag 29 dec.
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.

Dinerclub
Op de zondagen 17 december en 28 januari, 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

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 van zaterdag 2 december t/m zondag 4 februari
Zaterdag 02 dec.		
Zondag 03 dec.
1e zondag vd Advent

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie met samenzang
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
Zondag 10 dec.
2e zondag vd Advent
10.00 uur
				
			
11.30 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Gezinsviering

Zaterdag 16 dec.		
Zondag 17 dec.
Zondag Gaudete
		
3e zondag vd Advent
			

17.00 uur

Eucharistie met samenzang

10.00 uur
12.30 uur

Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Engelstalige-viering

Zaterdag 23 dec.		
17.00 uur
Zondag 24 dec.
4e zondag vd Advent
10.00 uur
		
Kerstavond
18.00 uur
			
20.30 uur
				
			
24.00 uur
				

Eucharistie
Geen viering.
Gezinsviering van Woord en Gebed
Hoogmis m.m.v. de Cantorij en de
Broederschap van Sint Jan
Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

Maandag 25 dec.
1e Kerstdag
11.30 uur
				
			
15.00 uur

Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
m.m.v. de Cantorij						
Kindje wiegen

Dinsdag 26 dec.

2e Kerstdag

10.00 uur

Eucharistie

Woensdag 27 dec.			

Geen viering.

Vrijdag 29 dec.			

Geen viering.

Zaterdag 30 dec.			

Geen viering.

Zondag 31 dec.
Heilige Familie
10.00 uur
				

Hoogmis m.m.v. Het Neva Ensemble uit
St. Petersburg

Maandag 01 jan.
		

Nieuwjaar
11.30 uur
Maria Moeder Gods		

Dinsdag 02 jan.		

21.30 uur

Zaterdag 06 jan.		
Zondag 07 jan.
Openb. des Heren
		
Driekoningen

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
Engelstalige-viering

Zaterdag 13 jan.		
17.00 uur
Zondag 14 jan.
2e zondag d.h. jaar
10.00 uur
				

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

Zaterdag 20 jan.		
Zondag 21 jan.
3e zondag d.h. jaar
			

17.00 uur
09.00 uur
11.00 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Oecumenische viering

Zaterdag 27 jan.		
Zondag 28 jan.
4e zondag d.h. jaar

17.00 uur
10.00 uur

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

19.00 uur

Hoogmis m.m.v. de Cantorij

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie
Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn

Opdracht van de Heer
Maria Lichtmis

Zaterdag 03 febr.		
Zondag 04 febr.
5e zondag d.h. jaar
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Vesper met de Broederschap van Sint Jan
Geen viering.

Vrijdag 02 febr.
		

Informatieblad van de
Parochiegemeenschap Sint Jan – Goede
Herder, Laren NH
Verschijnt 6x per jaar

Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
m.m.v. de Cantorij

Woensdag 03 jan.			
17.00 uur
10.00 uur
14.00 uur

Colofon
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