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Het wereldvermaarde Choir of King’s College Cambridge
onder leiding van de bevlogen dirigent Stephen Cleobury
komt dit voorjaar eenmalig naar Nederland om op
Palmzondag 25 maart in de Sint Jansbasiliek een uitvoering
te geven van de indrukwekkende en ontroerende Matthäus
Passion van Johan Sebastian Bach.
De Stichting Laren Klassiek is er opnieuw in geslaagd een
topbezetting te engageren voor de komende uitvoering van
de Matthäus Passion in de Sint Jansbasiliek op Palmzondag
die om 14:30 begint.
Trad vorig jaar het vermaarde Amsterdam Baroque
Orchestra and Choir op onder leiding van de dirigent Ton
Koopman, dit jaar is gekozen voor het King’s College Choir
uit Cambridge onder leiding van Stephen Cleobury met
grote Engelse solisten als Jeremy Budd als Evangelist en
Edward Grint als Christus. Verder treden op Mhairi Lawson,
sopraan, David Allsopp, counter tenor, Anthony
Gregory, tenor en William Gaunt, bas.
Solisten en koor worden begeleid door het
internationaal vermaarde Barokorkest The
Hanover Band.

In de prachtige akoestiek van de Sint Jansbasiliek zal
Stephen Cleobury het concertpubliek op een intense,
krachtige en meeslepende manier meevoeren in de sfeer
van Johann Sebastian Bachs muzikale meesterwerk over
het lijdensverhaal van Christus. Een manier die ontroert.
De Matthäus Passion in de Sint Jansbasiliek is voor iedereen
zeer goed te volgen aangezien de Matthäus Passion met
twee camera’s wordt geregistreerd en op Lcd-schermen
wordt geprojecteerd.
Tickets kunt u bestellen via de Nationale Theater Kassa
0900 – 9203.
De toegangskaarten kosten per concert € 59,50 (eerste rang)
en € 49,50 (tweede rang), inclusief programmaboekje en
pauzedrankje.

40-dagenaktie
Al meer dan 40 jaar voert de interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-BlaricumEemnes 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 weer twee mooie projecten:
1.Een bamboeplantage voor Sheini in Ghana.
De Stichting Barbarugo uit Waverveen zet zich al een aantal jaren in om de
droogte in Afrika op een effectieve manier te bestrijden, namelijk door het
aanleggen van bamboeplantages.
En daarmee helpt zij ook de lokale bevolking inkomsten te genereren, boskap
en erosie tegen te gaan en een duurzame grondstof te produceren met een
grote afzetmarkt.
Wij willen nu, met uw steun, de Stichting Barbarugo helpen om een
bamboeplantage van 4 hectare aan te leggen bij het dorp Sheini, een afgelegen
nederzetting in het noordoosten van Ghana op de grens met Togo. Sheini
telt zo’n 110 gezinnen met totaal 280 kinderen jonger dan 10 jaar. Door
haar geïsoleerde ligging en de gebrekkige of eigenlijk het ontbreken van een
infrastructuur en sanitaire voorzieningen, zijn de dorpelingen geheel op
zichzelf aangewezen om in hun onderhoud te voorzien. Er is geen licht, geen
stromend water, geen riolering, geen wegen. De hutten zijn uit leem en stro
opgebouwd en moeten elke paar jaar vervangen worden. De scholingsgraad
is laag (twee-derde van de bevolking is nooit op school geweest). Er wordt wel
basis-onderwijs gegeven, maar er is geen schoolgebouw, dus de leerlingen
zitten onder een boom. De leraren komen van buiten het dorp en moeten er
enkele malen per week overnachten, maar daar is geen voorziening voor. Het
gevolg is, dat de leraren alleen komen
als ze er zin in hebben en zo gauw
mogelijk naar een baan elders zoeken.
Maar nu heeft Sheini een chief die
zijn dorp vooruit wil helpen. Een
belangrijk gegeven in deze omgeving,
want zonder actieve steun van het
lokale hoofd begin je niet veel. En in
Barbarugo heeft hij een goede partner
gevonden. Bamboe wortelt diep en
houdt het regenwater vast, waardoor
de grond weer vruchtbaar wordt.
Na enkele jaren wordt de bamboe zo

groot, dat van de stammen solide huizen kunnen worden gebouwd. En ook
een schooltje en onderdak voor de onderwijzers. Bamboe is ook een industrieel
product. Naast meubels worden tegenwoordig ook fietsen van bamboe gemaakt
en dient het ook als grondstof voor kleding. De chief is ondertussen ook al
bezig om elektra in Sheini te krijgen. Dit zal nog wel even duren, maar met
uw steun wordt door de aanleg van een bamboeplantage de eerste stap gezet
voor het genereren van eigen inkomsten voor de inwoners van Sheini.
2.Een tweede lokaal voor het Isibindi-Safe Park in Duncan Village, Zuid-Afrika
Daarnaast wil de 40-dagenaktie ook in 2018 nog een aantal studentes in
Nepal blijven steunen door hun studie te financieren en/of voor veilige
huisvesting te zorgen.
Uitgebreide informatie over alle door ons gesteunde projecten vindt u op
onze website:
www.40-dagenaktie.nl

Bankrekening: NL72 RABO 0334 9515 93

En God zag dat het Goed was....
Dit is het thema van de jaarlijkse
viering van de Wereldsgebedsdag
die gehouden wordt :
Op vrijdag 2 maart 2018 van 19.00
uur tot ± 20.00 uur in de Schoter;
Wakkerendijk 66 in Eemnes.
Een groep vrouwen van verschillende Kerken en achtergronden uit
Suriname hebben de orde van dienst
samengesteld.

Tijdens de dienst wordt er een
collecte gehouden voor verschillende
projecten in Suriname.
U bent van harte uitgenodigd om
deze dienst met ons mee te vieren.
Namens de werkgroep,
Gaby Beens
035-5311508		

Hoogmis mmv Sint Jans harmonie
Op zondag 4 februari 2018 zullen Muziekvereniging Sint Jan en het Zangkoor
Sint Jan – Goede Herder tijdens de Hoogmis van 10.00 uur gezamenlijk de
Missa ad modum tubae van Albert de Klerk uitvoeren. Zoals de titel van de
mis al doet vermoeden wordt het koor begeleid door twee trompetten en
twee trombones.
Naast de vaste- en wisselende gezangen die het koor uitvoert zal de
Muziekvereniging Sint Jan voor -, tijdens - en na de mis enkele werken spelen.
Het is niet de eerste keer dat het Zangkoor en de Muziekvereniging
samenwerken: vorig jaar voerden ze gezamenlijk de Missa Brevis van Jacob
de Haan uit.

Stille Omgang Amsterdam 2018
De intentie van de Stille Omgang dit
jaar is: Eucharistie als bron van leven
Deze nachtelijke pelgrimstocht
vindt plaats op 17/18 maart 2018.
Opgeven is noodzakelijk vóór
13 maart i.v.m. het busvervoer.
Telefoon: Ans Kleijer 035-5382773
of E mail: anskleijer@hotmail.com

Black Gospel Concert

Kinderkerk
Op zondag 4 februari is er weer een
gezinsviering om 11.30 uur.
Het thema van de viering is Maria Lichtmis.
Een vrolijke bijeenkomst om uit te leggen
wat Maria Lichtmis is en waarom wij dit
vieren.
In de viering is ruimte voor kinderen om
te helpen, voor te lezen en om kaarsen aan
te steken.
Het zou leuk zijn als vele gezinnen met
hun kinderen naar deze viering komen.
Op dinsdagavond 6 februari is er
kindercatechese van 18.45 tot 19.45 uur
in de jongerenruimte van onze kerk.
Iedereen uit groep 5-8 van de basisschool
is van harte welkom. We kijken een video
over een Bijbelverhaal en praten erover en
maken werkbladen over het verhaal.
Op dinsdagavond 13 februari is een
ouderavond voor de ouders van de kinderen
die hun eerste communie doen. Om 20.00 uur in de Goede Herderzaal
Op zondag 11 februari tijdens de Mis van 10.00 uur stellen de kinderen zich
voor die dit jaar op 8 april 2018 hun eerste heilige communie gaan doen.

Het eventmarketingbureau Eigenwijze Evenementen organiseert, op vrijdag
9 maart 2018, samen met partner Tentworx een Black Gospel Concert in de
prachtige entourage van de Sint-Jansbasiliek.
Een unieke belevenis, op een locatie waar saamhorigheid, emotie en
religiositeit samenkomen.
Trots is Hans Peter van den Bosch van Eigenwijze Evenementen met een
van de beste Black Gospel koren van Nederland. Chosen Gospel Choir is een
authentiek en tomeloos swingend koor.
Dit energieke black gospelkoor brengt op onderscheidende wijze black
gospelmuziek, met uitstapjes naar andere stromingen binnen de gospel. Het
repertoire is opgebouwd uit energieke nummers welke worden afgewisseld
met prachtige ballads.
Daarnaast de aanwezigheid van niemand minder dan Dwight Dissels in Laren.
Dwight geniet zijn doorbraak met een onvergetelijk optreden tijdens The Voice
of Holland 2016. Na zijn deelname aan The Voice, waar hij openlijk praat over
zijn band met Jezus, wordt hij benaderd door de producenten van het muzikale
paasevenement The Passion’ om de rol van Jezus te spelen in de uitvoering
van 2017. Zijn prachtige stem, en dan nog versterkt door de akoestiek van dit
monumentale gebouw, belooft een bijzondere voorjaarsavond.
Dit Gospelconcert biedt u de gelegenheid voor een unieke opmaat naar Pasen.
Kaarten voor het concert
verkrijgbaar bij
Primera Vestiging:
			
			
			

á € 27,50 incl. koffie,thee of warme chocolademelk zijn
Eemnes, Laarderweg 24A, Eemnes
Kerkelanden, Hilversum
Oostermeent Zuid, Huizen
Boekhandel, Naarderstraat 9, Laren

Op zondag 18 februari is er om 11.30 uur weer een viering voor peuters en
kleuters met hun ouders, een zgn krabbelviering. Een woord- en gebedsviering
met een bijbelverhaal, liedjes en kaarsjes aansteken. Deze keer gaat het over
het verloren schaap. Als je een schaap-knuffel hebt mag je hem meenemen.
Die mag in de wei bij de andere schapen gezet worden en daarna natuurlijk
weer mee naar huis.
Op zondag 11 maart is er een gezinsviering met als thema Vasten, om 11.30 uur.
Op dinsdag 13 maart is er een ouderavond voor de ouders van de kinderen
die dit jaar hun eerste communie doen. Om 20.00 uur in de Goede Herderzaal.
Op zondag 25 maart is er tijdens de viering van 10.00 uur palmpasenstokken
maken.
Alle kinderen zijn welkom om een palmpasenstok te maken, die wij aan het
eind van de viering zullen laten zien in de kerk.
Op zondag 1 april tijdens de viering van 10.00 uur is er een kinderwoorddienst.
Na de viering is het traditionele paaseieren zoeken in de tuin van de pastoor
voor alle kinderen.
Op dinsdag 3 april is er kindercatechese van 18.45 tot 19.45 uur in de
jongerenruimte van de kerk.
Zondag 8 april om 11.30 uur is de feestelijke eerste communieviering.
De eerste communicantjes van dit jaar nodigen graag alle parochianen uit
om dit feest met hun te vieren.

Of online via info@eigenwijze-evenementen.nl of karina@tentworx.nl

Sint Isidorus
Op de gevel van de St. Jansschuur aan het Zevenend zien we de afbeelding
van de patroonheilige van de boeren Sint Isidorus samen met Sint Jan de
Doper, de patroonheilige van Laren. Het kunstwerk werd in 2006 gemaakt
door de Larense smid Tim Vos.
We weten wie Sint Jan de Doper was, maar wie was Sint Isidorus?
Isidorus van Sevilla (Spanje), bijgenaamd de boer, kwam rond 1070, net als
zijn vader, in dienst van een grootgrondbezitter in de buurt van Madrid.
Isidorus kwam uit een heel arm gezin en ze moesten heel hard werken om
aan de kost te komen. De ouders konden de kinderen niet laten studeren.
Isidorus de landarbeider trouwde met een boerendochter, Santa Maria de la
Cabeza. Zij wordt ook als een heilige vereerd. Van de kinderen die zij kregen,
stierf er één op jonge leeftijd. Voor Isidorus en Maria was dat aanleiding om
een diep religieus leven te gaan leiden. Hun aandacht voor het gebed wekte
de woede op van de boerenknechten die hierover roddels verspreidden. Toen
hun baas, de grootgrondbezitter, hier van hoorde, ging hij naar het huisje
van het echtpaar. Vanachter een muurtje was hij getuige van een wonder. In
de tijd dat Isidorus in gebed was nam een engel het werk aan de ploeg van
hem over.
Een ander wonder verteld over een kleine bron dat Isidorus op het land had
laten ontspringen.
Isidorus de boer bleef kalm onder alle aandacht die op hem en zijn vrouw
werd gericht. Zij werden steeds meer gezien als heiligen. Al hun bezittingen
gaven zij weg aan de armen.

In het jaar 1130 overleed Isidorus die door het volk werd vereerd als een
heilige. Maar het duurde nog 500 jaar tot hij ook door de kerk heilig werd
verklaard. En toen was hij voor de boeren in heel katholiek Europa een
belangrijke heilige.
Bronnen: Thea van Blitterswijk – Wikipedia, De Levens der Heiligen, 1738.
Bep (G.L.) De Boer

Gedoopt
15 oktober
26 november
14 januari

Vieringen Engelstalige liturgie

Joséphine Timmerman
Romy Görür
Karlijn Wolbers

Overleden
21 november
8 december
20 december
23 december
21 december
8 januari

Zondag 11 februari
Zondag 11 maart

Voor informatie:
Hans de Valk; hjdevalk@gmail.com; 06-51629709
Mieke de Blok-de Rhee
Lin Dai Wong-Li
Regina Terwisscha van Scheltinga
Margaretha van der Wardtvan den Hoven
Johanna Grootveld-Papenburg
Annie Pieper-Calis

Vieringen werkdagen
Maandag 09.00 uur.
Woensdag 19.00 uur.
Vrijdag 09.00 uur.
Behalve op woensdag 28 maart
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.

Opbrengst Collecten
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

21-22 okt.
28-29 okt.
4-5 nov.
11-12 nov.
18-19 nov.
25-26 nov.
2-3 dec.
9-10 dec.
16-17 dec.
Kerst
Kerst

14.00 uur
14.00 uur

1010,-795,-1300,-650,-610,-635,-570,-885,-850,-2000,-5020,--

t.b.v. Wereldmissiedag

Dinerclub
Op de zondagen 25 februari en 25 maart, 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

t.b.v. Hospice Huizen
t.b.v. St. Friersdale

Biechtgelegenheid:

Bereikbaarheid pastores

zaterdag
zaterdag
zaterdag

Wanneer u op de pastorie geen gehoor krijgt, belt u dan
later nog eens, of anders, in dringende gevallen: 06-51714262
(Diaken Veldhuis)

17 februari 16.30 uur
17 maart 16.30 uur
25 maart 16.30 uur

Vieringen van vrijdag 2 februari t/m maandag 2 april
Vrijdag 02 febr.
		

Opdracht van de Heer
Maria Lichtmis

19.00 uur

Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 03 febr.		
Zondag 04 febr.
5e zondag d.h. jaar
			

17.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

Eucharistie
Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
Gezinsviering

Dinsdag 06 febr.		

21.30 uur

Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 10 febr.		
17.00 uur
Zondag 11 febr.
6e zondag d.h. jaar
10.00 uur
				
				
				
			
14.00 uur
Woensdag 14 febr.

Aswoensdag

Eucharistie met samenzang
Hoogmis m.m.v. de Cantorij en de
Broederschap van Sint Jan
(De kinderen die hun 1e heilige communie
gaan doen stellen zich voor)
Engelstalige-viering

19.30 uur

Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 17 febr.		
Zondag 18 febr.
1e zondag van de
		
40-dagentijd

17.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Viering met de allerkleinsten

Zaterdag 24 febr.		
Zondag 25 febr.
2e zondag van de
		
40-dagentijd

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

Zaterdag 03 maart		
Zondag 04 maart
3e zondag van de
		
40-dagentijd

17.00 uur
10.00 uur

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

Dinsdag 06 maart		

21.30 uur

Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 10 maart
4 zondag van de
17.00 uur
Zondag 11 maart
40-dagentijd
10.00 uur
(zondag laetare) 			
			
11.30 uur
			
14.00 uur
e
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Eucharistie met samenzang
Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Gezinsviering
Engelstalige-viering

Zaterdag 17 maart		
17.00 uur
Eucharistie met samenzang
10.00 uur
Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Zondag 18 maart
5e zondag van de
		
40-dagentijd 				
De Goede week
Zaterdag 25 maart		
17.00 uur
Eucharistie met samenzang
Zondag 25 maart
palmzondag
10.00 uur
Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Woensdag 28 maart		

Geen viering

Donderdag 29 maart Witte Donderdag
19.30 uur
				
		
21.00 - 22.30 uur

Hoogmis m.m.v. de Cantorij en
de Broederschap van Sint Jan
Avond van het Lijden; stille wake

Vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag
15.00 uur
			
19.30 uur
				

Het bidden van de Kruisweg
Passieverhaal en Kruisverering
m.m.v. het St. Janskoor

Zaterdag 31 maart
Paaszaterdag
21.00 uur
Zondag 01 april
Verrijzenis vd Heer
10.00 uur
				

Paaswake m.m.v. de Cantorij
Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

Maandag 02 april

Eucharistie

2e Paasdag

10.00 uur

De volgende Klepel verschijnt
op 30 maart 2018. Kopij graag
aanleveren vóór 12 maart 2018
bij het secretariaat van de
parochie: Brink 33,
1251 KT Laren of per email:
redactie@sintjanlaren.nl

