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Gebed tot de Heilige Geest
Kom, heilige Geest, over hen die eenzaam zijn,
dat zij mensen ontmoeten die hun isolement doorbreken.
Kom over hen die van zichzelf vervreemd zijn,
dat zij vrede vinden dichtbij huis,
Kom over hen, die hardvochtig zijn en kil,
verwarm hun harten.
Kom over hen, die angstig en krampachtig leven,
hergeef hun het vertrouwen
in zichzelf en U.
Kom, heilige Geest, over hen die bedroefd zijn,
dat zij worden getroost.
Kom over hen, die gewond zijn tot in het diepst van hun ziel,
dat zachte krachten hen genezen.
Kom over hen, die lijden en onrustig zijn,
wees Gij hun tot verademing.
Kom over hen, die in het duister gaan,
wees Gij hun tot licht.

Het Klein Byzantijns Koor
Utrecht
Zondag 6 mei, tijdens de Heilige Mis van 10.00 uur in de
basiliek. Het Klein Byzantijns Koor Utrecht is een gemengd
koor en bestaat momenteel uit 28 leden, afkomstig uit de
hele regio Utrecht.
Het doel van het koor is het beoefenen en uitvoeren
van liturgische muziek van de Russisch orthodoxe kerk.
Volgens deze Byzantijnse traditie wordt uitsluitend
a-capella gezongen omdat, zo wordt verondersteld, alleen
de menselijke stem in staat is om God te prijzen .
De muziek is meestal vierstemmig en soms zes- tot
achtstemmig.

Kom, heilige Geest, ook over ons,
was het vuil van onze handen,
maak zacht wat is verstard.
Genees de wonden, die wij toebrachten,
neem de scheidingsmuren weg, die wij
optrokken,
ontmasker de vooroordelen, die wij er op na
houden.

Oecumenische viering gezamenlijke kerken in de BEL-dorpen
Op zondag 27 mei a.s. om 11.00 uur wordt in de Sint Vituskerk, Kerklaan,
Blaricum een oecumenische viering gehouden.
Jaarlijks worden er op initiatief van de Stuurgroep Oecumene BEL een drietal oecumenische
vieringen georganiseerd. Een viering in Laren tijdens Gebedsweek voor de Eenheid, een viering
in Blaricum in de periode rond Pinksteren en een viering in Eemnes tijdens de Vredesweek.
Deze vieringen zijn plaatsen van ontmoeting voor gemeenteleden en parochianen van de
kerken in onze dorpen.
Voorgangers tijdens de viering op 27 mei zijn ds. Job de Bruijn (Protestantse Gemeente LarenEemnes) en pastor Andrea Geria (RK Vitusparochie Blaricum)
U bent van harte welkom!
Stuurgroep Oecumene BEL

Ga je mee naar Taizé?
Ook dit jaar is er weer de kans om mee te gaan naar Taizé, een bijzondere plek
in Frankrijk. Misschien heb je van andere jongeren hier wel over gehoord,
want ook afgelopen jaar kwamen er weer velen enthousiast terug.
Heb je al plannen gemaakt voor de zomervakantie? Als je tussen de 16 en 30
jaar oud bent is er een unieke ervaring mogelijk. Ga dan deze zomer mee
naar Taizé in Frankrijk.
Taizé is een klein dorpje in de Bourgogne. Ieder jaar komen hier duizenden
jongeren naar toe om een week mee te maken met de broeders van Taizé.
De broeders leven in een klooster en ontvangen er iedere week 4000 jongeren.
Dat aantal lijkt misschien veel, maar zorgt voor een bijzondere sfeer, van
feest, vieren en stil worden.
Het is net een hele grote camping op een heuvel met een grote kerk. Jongeren
van over de hele wereld komen hier naartoe om: elkaar te ontmoeten, samen
te praten en stil staan bij dingen waar je thuis vaak niet aan toekomt.
Samen met 4000 andere jongeren ben je een week te gast. Ieder krijgt een
taak en zo zorg je met elkaar dat het een geslaagde tijd wordt.
Het is bijzondere vakantieweek met; nieuwe mensen ontmoeten, nadenken,
delen, serieus, lol, samen zingen en stil zijn in de kerk.
En s’ avonds bij de kantine; napraten, muziek maken en gewoon lekker chillen.
Echt een bijzondere plek om (eens te zijn geweest en) terug te komen.

Opgeven of meer weten? Mail dan naar mauricelagemaat@gmail.com,

Dit jaar is er een reis vanuit de regio Laren, Blaricum, Huizen, Hilversum
e.o. van zondag 22 juli 06:00 tot zondag 29 juli 21:00uur.
Kosten € 275,- p.p. voor de reis (busjes), camping en eten in Taizé,
Organisatie: jongerenwerker Maurice Lagemaat - regio Laren, Blaricum,
Huizen, Hilversum en KAN parochies,

Een week Taizé = een bijzondere ervaring, onvergetelijke herinneringen en
heel wat nieuwe vrienden.
Ik hoor graag of je meegaat!
Met vriendelijke groet,
Maurice Lagemaat

Paasconcert Sint
Jans Schola!
Op de Tweede Paasdag, maandag
2 april, geeft de Sint Jans Schola
weer haar traditionele Paasconcert
in de Sint Jans Basiliek, Brink 31,
Laren(NH).
Het concert begint om 15.30 uur, de
kerkdeuren gaan open om 15.00 uur.
De toegang is gratis; na afloop is er
een deurcollecte.
De Sint Jans Schola biedt iedereen,
van beginnende tot geoefende
luisteraars, prachtige klassieke
muziek door de eeuwen heen en
heeft voor iedereen wel iets moois
in petto.
Kom en beleef het zelf!
Het concert duurt vijf kwartier
en dat is dus voor iedereen te
behappen.
We zien u graag op 2 april a.s.!

IPCI, wat is dat eigenlijk en wat doen ze?
In het Evangelie volgens 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.
Samengaan
De parochies van Blaricum, Huizen en Laren hadden
ieder hun eigen Parochiële Caritas instelling. Vroeger
noemden wij dit het “Armenbestuur”.
Vanaf 1-1-2015 zijn de Caritas instellingen van deze
3 parochies samen verder gegaan onder de naam
Inter Parochiële Caritas Instelling, Blaricum, Huizen

en Laren. De woorden uit het Evangelie vormen de
inspiratie en uitgangspunten voor onze IPCI.
Maar wat betekent dat nu eigenlijk. 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.
Maar ook officiële instanties kennen de weg naar
onze IPCI. Juist omdat er bij hen mensen bekend
zijn, die hulp nodig hebben, die zij formeel niet
kunnen geven. Vaak zijn dat kleine dingen. We
hebben er al eerder over geschreven. Maar ook
grote problemen, waar wij in ons welvarende land
vaak geen weet van hebben. Vorig jaar hebben we
wederom mensen kunnen helpen, die bij geen
enkele andere instantie terecht konden.
Meestal leest u over projecten van mensen in verre
landen. In het oosten en in Zuid Afrika.
Daar wordt dan voor ingezameld. Maar ook

dichtbij hebben mensen grote problemen die wij
met een kleine bijdrage kunnen helpen. Denk
maar eens aan al die mensen die het een poosje
van de Voedselbank moeten hebben om hun leven
weer een beetje op de rit te krijgen.
Dus als wij u vragen om gulhartig bij te dragen aan
de IPCI-collecte, dan weet u waarvoor u dat doet.
“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten.
Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.
Meer weten
Wilt u er meer van weten? Neem dan de flyer van
onze IPCI mee die in uw kerk ligt.
Eventuele donaties kunt u storten op onze
rekening: NL40 RABO 0308 4234 45
t.n.v. Inter Parochiële Caritas Instelling Blaricum
Huizen Laren.

Banneux

De eerste maanden van 2018 zijn al weer om. Voor de één een nieuw begin na
misschien een zware tijd, voor de ander een moeizame start. Wat kan het dan
mooi zijn om even bemoediging te krijgen, je verhaal te kunnen vertellen,
andere verhalen over het leven te horen. Samen huilen, samen lachen.
Wij willen u graag verwelkomen in het voorjaar van 4 t/m 8 mei.
Wat een prachtige plek om te herdenken en wat een prachtige plek om
dankbaar te zijn voor onze vrijheid.
In het najaar is de bedevaart van 24 t/m 28 augustus.
De bedevaart duurt vijf dagen van vrijdag tot en met dinsdag.
Wij halen u met de bus op bij opstapplaatsen om naar de eerste stop in
Utrecht te gaan en daar koffie of thee te drinken. Dit is het verzamelpunt
van alle bussen en hier ontmoet u uw medegasten en alle vrijwilligers van
Bisdom Haarlem-Amsterdam.
Daarna gaat de reis richting Soerendonk waar een broodmaaltijd wordt
aangeboden om dan voldaan naar Banneux te vertrekken waar wij vijf volledig
verzorgde dagen voor u klaar staan.
Priesters, verpleegkundigen, arts en verzorgenden staan voor u klaar om u
(daar waar nodig) te begeleiden en u vijf prachtige dagen te laten beleven en
weer een beetje rust te vinden in dit hectische bestaan. Rolstoelen en rollators
zijn aanwezig om een wandeling of uitstapje mogelijk te maken. De reis is
ook geschikt voor minder validen en zieken. Een rolstoelbus is aanwezig.

Op de terugweg stoppen wij wederom in Soerendonk om daar een heerlijke
warme maaltijd te nuttigen en dat is ook de plaats waar wij afscheid van
elkaar nemen en de reis naar huis verder gaat om u veilig en wel weer bij de
opstapplaats te brengen.
De kosten bedragen € 275,--.
U kunt contact opnemen met
Eva Onderwater
0297-222208
banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
I.v.m. wisseldienst van Eva kunt ook ook contact opnemen met:
Ellen van der Laan
06-30918592
Mijn collega-vrijwilligers en ik hopen u te mogen verwelkomen.
Els Rong

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)

Kinderkerk
Op zondag 1 april tijdens de viering eerste Paasdag van 10.00 uur is er een
Kinder Woorddienst. Na de viering is het traditionele paaseieren zoeken in
de tuin van de pastoor voor alle kinderen.
Op dinsdag 3 april kindercatechese voor de kinderen van 5 t/m groep 8 van
de basisschool, van 18.45 tot 19.45 uur, in de jongerenruimte naast de kerk.
Zondag 8 april om 11.30 uur is de feestelijke eerste communieviering.
De kinderen die dit jaar hun eerste heilige Communie doen,
nodigen alle parochianen uit om met hen dit feest te komen vieren.
Wij hopen op een grote belangstelling uit de parochie en zeggen daarom:
tot zondag 8 april, in de Sint Jan.
Zondag 15 april, tijdens de viering van 10.00 uur, is er een Kinder Woorddienst.
In de maand mei is er geen kindercatecheseavond.

Mochten er kinderen zijn die daar graag eens aan mee willen doen, dan
mogen zij zich melden via mieneke.bakker@ziggo.nl.

Zondag 13 mei, tijdens de viering van 10.00 uur, is er een Kinder Woorddienst
die in het teken zal staan van Moederdag.
Op zondag21 mei om 11.30 uur hebben we weer een gezinsviering.
Graag nodigen wij alle ouders met kinderen van onze parochie uit om naar
deze gezinsviering te komen.
Het zijn altijd gezellige vieringen die ongeveer 45 minuten duren.
Voor kinderen zijn er veel taakjes om te doen.

Werkgroep kinderkerk

Biechtgelegenheid:
zaterdag
zaterdag

21 april 16.30 uur
19 mei 16.30 uur

Gedoopt
21 jan.
11 feb.
18 feb.

11 mrt.

Overleden
24 jan.
24 jan.
14 feb.
14 feb.
23 febr.
3 mrt.
13 mrt.

Vieringen Engelstalige liturgie

Lisa Suttorp
Reinier Kaiser
Philip Anzola
Maurits Anzola
Jolie Anzola
Aelynn Bus

Zondag 08 april		
Zondag 13 mei		

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 woensdag 9 mei, vrijdag 11 mei en woensdag 23 mei.

Adrianus de Groot
Hans Nieuwendijk
Joris Vogelaar
Odilia v.d Berg-Bouwman
Hendrika Smit
Maria Wortel-van Dijk
Wilhelmina Elders-Antonissen

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
Kerst
30-31 dec.
6-7 jan.
13-14 jan.
20-21 jan.
27-28 jan.
3-4 feb.
10-11 feb.
17-18 feb.
24-25 feb.
3-4 mrt.

14.00 uur
14.00 uur

€ 1.495,-- t.b.v. Kerstactie
€ 880,-€ 540,-€ 690,-€ 420,-€ 655,-€ 440,-€ 700,-- t.b.v. Muziekver. St. Jan
€ 865,-€ 1.035,-€ 515,-€ 895,--

Dinerclub
Op de zondagen 22 april en 3 juni, 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
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Bezorging:
Herman Kroes (Goede Herderwijk)
telefoon: 035 - 5315941
Truus Pandelaar – van den Brink
(St. Janwijk)
telefoon: 035 – 531 31 58

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

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

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

Secretariaat:
Maarten Hofstee
telefoon: 035 – 538 20 71
ma. van 11:00 – 13:30 uur
di. t/m do. van 9.00 – 13.30 uur
mailadres: info@sintjanlaren.nl

Maandag 02 april

10.00 uur

Eucharistie

Dinsdag 03 april		

21.30 uur

Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 07 april		
Zondag 08 april
2e zondag van Pasen
			
			

17.00 uur
10.00 uur
11.30 uur
14.00 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Gezinsviering met 1e heilige communie
Engelstalige-viering

Zaterdag 14 april		
Zondag 15 april
3e zondag van Pasen

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

Zaterdag 21 april 		
Zondag 22 april
Zondag vd Goede Herder
		
4e zondag van Pasen

17.00 uur

Eucharistie met samenzang

10.00 uur

Hoogmis m.m.v. de Cantorij

2e Paasdag

Zaterdag 28 april		
Zondag 29 april
Zondag Oosterse kerken
		
5e zondag van Pasen
Dinsdag 02 mei		

17.00 uur

Eucharistie met samenzang

10.00 uur
21.30 uur

Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn		
Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 05 mei		
Zondag 06 mei
6e zondag van Pasen

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis m.m.v. Het Klein Byzantijns Koor

Woensdag 09 mei		

Geen viering

Donderdag 10 mei

Hemelvaart vd Heer

Vrijdag 11 mei		

10.00 uur

Website parochie:
www.sintjanlaren.nl

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

Zaterdag 19 mei		
Zondag 20 mei
Hoogfeest van Pinksteren
			

17.00 uur

Eucharistie met samenzang

10.00 uur

Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn

10.00 uur

Eucharistie

2e Pinksterdag

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

Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

Zaterdag 12 mei		
17.00 uur
Zondag 13 mei
7e zondag van Pasen
10.00 uur
				
			
14.00 uur

Maandag 21 mei

Ledenadministratie:
mailadres: ledenadmin@sintjanlaren.nl

Woensdag 23 mei		

Geen viering

Zaterdag 26 mei		
Zondag 27 mei
Heilige Drie-eenheid
			

17.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

Zaterdag 02 juni		
Zondag 03 juni
Sacramentsdag

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

De volgende Klepel verschijnt
op 30 mei 2018. Kopij graag
aanleveren vóór 14 mei 2018 bij
het secretariaat van de
parochie: Brink 33,
1251 KT Laren of per email:
redactie@sintjanlaren.nl

