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Ga je mee naar Taizé? 
Ook dit jaar is er weer de kans om mee te gaan 
naar Taizé, een bijzondere plek in Frankrijk. Mis-
schien 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 bij-
zondere plek om (eens te zijn geweest en) terug 
te komen. 
 
Dit jaar is er een reis vanuit de regio Laren, 
Blaricum, Huizen, Hilversum e.o. van zondag 22 
juli 06:00 tot zondag 30 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,
Opgeven of meer weten? 
Mail dan naar mauricelagemaat@gmail.com,
 
Een week Taizé = een bijzondere ervaring, 
onvergetelijke herinneringen en heel wat nieuwe 
vrienden.
Ik hoor graag of je meegaat! 
Met vriendelijke groet, 
Maurice Lagemaat

Zaterdag 16 juni was het groot feest, want 
hulpbisschop Hendriks kwam naar Blaricum voor 
de regionale viering van het vormsel. Vierentwintig 
vormelingen vanuit Huizen, Blaricum en Laren 
ontvingen die dag het sacrament van het vormsel.  
(Vanuit de parochie in Laren deden er 4 jongeren 
en 2 volwassenen mee.) 

De Vituskerk in Blaricum was goed gevuld met 
familie, vrienden en vele parochianen uit de 
drie dorpen. In een grote processie kwamen 
alle vormelingen de kerk binnen. Het was een 
mooie viering.  Mgr.Hendriks gaf in zijn preek de 
vormelingen uitleg over het sacrament. 

Aan de hand van eigentijdse voorbeelden liet hij 
zijn hoe de Heilige Geest ook nu in onze tijd in 
ieders leven aanwezig is. 

Na deze inspirerende woorden werden de 
vormelingen gezalfd met de heilige olie die ze 
zelf hebben opgehaald bij de oliewijding in de 
kathedraal in Haarlem.

Tijdens de viering werd er gezongen door het 
koor Vamos. Dit jaar zongen er ook een aantal 
oud-vormelingen mee, die twee jaar geleden zelf 
gevormd waren. Iedereen kan terugkijken op een 
mooie, inspirerende viering, met veel geestkracht.

Regionale vormselviering op 16 juni in Blaricum



Kinderkerk

Activiteiten in juni:

Dinsdag 2 oktober van 18.45 tot 19.45 kindercatechese voor kinderen 
van groep 5 t/m. 8 In de jongerenruimte van de Kerk.

Zondag 9 september onder de mis van 10.00 uur kinderwoorddienst.

Zondag 16 september is er om 11.30 uur weer een viering voor peuters 
en kleuters met hun ouders. Een woord- en gebedsviering met een 
bijbelverhaal, liedjes en kaarsjes aansteken. 

Verder kunnen kinderen die hun eerste communie hebben gedaan 
zich altijd aanmelden om een keer mee te doen als misdienaar: info@
sintjanlaren.nl 

En alle kinderen vanaf vier jaar tot groep 8 mogen komen zingen in 
het kinderkoor!
Kom eens kijken op woensdag van 17.00 uur tot 18.00 uur in de Goede 
Herderzaal van de kerk.

Gedoopt
	18 maart Seger Vink
	  1 april Amor Sarmad
	  2 april Joppe Geldermans
	29 april Samantha Rebel
	29 april  Emilie Nieboer
	   3 juni	 Esther Hoeve
	 20 juni	 Valéria Dunki Jacobs
	   1 juli	 Annemijn van Santen
	

Huwelijksinzegening
	   1 mei	 Jan en Rina Willard-Vogel
	 26 juni	 Marek en Alicja Troszczynski van Genderen
	

Overleden 
	12 maart Hanny Schouten-Corsius
	14 maart Ton Zevenhuizen
	17 maart Petronella Bus-van Dijk
	20 maart Pia Hof-van Heel
	  2 april Ger Bakker-Krijnen
	12 april Kees Rijnvos
	23 april Jan Meijerink
	29 april Joop Post
	   7 mei	 Toos Koekkoek-Bakker
	 14 mei	 Richarda Zaal
	 22 mei	 Ria Vlak-Gerretzen
	 31 mei	 Riet de Leeuw-Out
	 31 mei	 Ina Hofstee-Weerdenburg
	   6 juni	 Diel Distelblom-Mol
	 12 juni	 Henk Bouwman
	 13 juni	 Henk Vos
	 19 juni	 Pieter Bredius
	 21 juni	 Eric Albada Jelgersma
	 25 juni	 Anne Wong
	

Opbrengst Collecten
	 10-11 mrt.	 € 670,--
	 17-18 mrt.	 € 560,--
	 24-25 mrt.	 € 1.020,--
	 30-1 apr.	 € 2.245,--
	40-dagen-actie € 2.485,--
	40-dagen-actie  € 1.096,25 (school)
	 7-8 apr.	 € 1.055,--
	 14-15 apr.	 € 620,--
	 21-22 apr.	 € 915,-- t.b.v. Grootseminarie Vogelenzang
	 28-29 apr.	 € 640,--
	 5-6 mei	 € 560,--
	 Hemelvaart	 € 675,--
	 12-13 mei	 € 600,--
	 19-20 mei	 € 980,--
	 26-27 mei	 € 660,--
	 2-3 juni	 € 460,--
	 9-10 juni	 € 555,--
	 16-17 juni	 € 660,--
	

	Tijdens de zomermaanden is het secretariaat gesloten van 16 t/m 29 juli
	

Bedevaart Banneux  24 t/m 28 augustus

We verwachten weer: Prachtige diensten waaronder een kaarsenprocessie, 
een internationale dienst waar vele culturen zich samenvoegen om gezamenlijk 
een prachtige dienst bij te wonen en eenheid te laten zien. 
Lof met ziekenzegening. 
We hopen natuurlijk dat het weer ons dan nog steeds goed gezind is en 
wat diensten buiten gehouden kunnen worden. Er zijn priesters, een arts, 
verpleegkundigen en vrijwilligers aanwezig.Ze staan 24 uur per dag voor u 
klaar, om er voor te zorgen dat het u aan niets zal ontbreken.
Er is een rolstoelbus beschikbaar en de kamers kunnen naar uw zorgbehoefte 
aangepast worden. Bent u gezegend met een goede gezondheid dan bent u 
natuurlijk ook van harte welkom om de warmte van Banneux te ervaren.

De kosten voor deze reis bedraagt € 275,-- hierbij is alles inbegrepen.

Wilt u deze bijzondere reis met ons meebeleven en kracht halen uit de 
saamhorigheid van onze “Banneuxfamilie”  neem dan contact op met:

Eva Onderwater, Tel. 0297-222208 of banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
of Ellen van der Laan, mobiel: 06-30918592

Uiterste inschrijfdatum is  1 augustus.

Els Rong

Vrijwilligers - receptie
Na het grote succes van vorig jaar wil de Locatieraad met alle vrijwilligers 
op zondag 9 september door middel van een receptie de start van het 
nieuwe jaar inluiden. 
Deze startzondag is ook om de vrijwilligers van de parochie St. Jan Goede 
Herder in het zonnetje te zetten.

Aansluitend aan de Hoogmis van 10.00 uur, zal er voor alle vrijwilligers 
een receptie zijn. 
Net als vorig jaar zal dit plaatsvinden in de tuin en in de Goede Herderzaal.

De locatieraad hoopt dat alle parochianen aanwezig kunnen zijn bij de 
Hoogmis om de vrijwilligers van de parochie extra te bedanken.
Ook is dit de gelegenheid om de pastoor alsnog te feliciteren met zijn  
40 jarig priesterjubileum.
Op de eigenlijke dag, 3 juni, was de pastoor in de abdij waar hij ook 
verbleef ter voorbereiding op de wijdingsdag, nu 40 jaar geleden. 

De vrijwilligers krijgen nog een uitnodiging met de post, maar we hopen 
dat iedereen aanwezig kan zijn.

Groet, Sophie van de Pas.

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)

Biechtgelegenheid: 
Zaterdag  28 juli  16.30 uur
Zaterdag   18 augustus 16.30 uur
Zaterdag 08 september  16.30 uur
Zaterdag 06 oktober 16.30 uur

Dinerclub
Op zondag 9 september is er voor alleenstaanden (65+) 
uit onze parochie weer een sfeervol diner in de Goede Herderzaal. 
Aanvang 17.00 uur
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!
Dus wilt u eens zo’n heerlijk en gezellig diner meemaken, dan hebt u nu 
de kans.
U bent van harte welkom!
Aanmelden 035-5383983.

Agnes van den Brink

Vieringen Engelstalige liturgie.
Zondag 12 aug. 14.00 uur
Zondag 09 sept. 14.00 uur

Voor informatie: 
Hans de Valk; hjdevalk@gmail.com; 06-51629709
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Eucharistievieringen in de Goede Herderzaal
Maandag 25 juni 9.00 uur
Woensdag 27 juni 19.00 uur
Vrijdag 29 juni 9.00 uur
Maandag 2 juli 9.00 uur
Vrijdag 6 juli 9.00 uur
Maandag 9 juli NIET
Maandag 16 juli 9.00 uur
Maandag 23 juli 9.00 uur
Maandag 30 juli 9.00 uur
Vrijdag 3 augustus 9.00 uur
Maandag 6 augustus NIET
Maandag 13 augustus 9.00 uur
Woensdag 15 augustus 19.00 uur
Maandag 20 augustus 9.00 uur

Maandag 27 augustus 9.00 uur
Maandag 3 september 9.00 uur
Woensdag 5 september 19.00 uur
Vrijdag 7 september 9.00 uur
Maandag 10 september 9.00 uur
Woensdag 12 september 19.00 uur
Vrijdag 14 september 9.00 uur
Maandag 17 september 9.00 uur
Maandag 24 september 9.00 uur
Maandag 1 oktober 9.00 uur
Woensdag 3 oktober 19.00 uur
Vrijdag 5 oktober 9.00 uur
Maandag 8 oktober 9.00 uur
Maandag 15 oktober 9.00 uur

Vieringen van zaterdag 14 juli t/m zondag 07 oktober

Zaterdag 14 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 15 juli 15e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang
  
Zaterdag 21 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 22 juli 16e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang
  
Zaterdag 28 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 29 juli 17e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang

Zaterdag 04 aug.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 05 aug. 18e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang

Dinsdag 07 aug.  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan
  
Zaterdag 11 aug.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 12 aug. Maria Tenhemel- 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn 
  opneming  m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
   14.00 uur Engelstalige viering   
Zaterdag 18 aug.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 19 aug. 20e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 

Zaterdag 25 aug. Marteldood  19.00 uur Eucharistie op het Kerkhof
  Johannes de Doper  m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Zondag 26 aug. 21e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen 

Zaterdag 01 sept.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 02 sept. 22e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 

Dinsdag 04 sept.  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 08 sept.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 09 sept. 23e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn 
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
   14.00 uur Engelstalige viering
 
Zaterdag 15 sept.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 16 sept. 24e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij
    
Zaterdag 22 sept.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 23 sept. 25e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
  
Zaterdag 29 sept.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 30 sep. 26e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
  
Dinsdag 02 okt.  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 06 okt.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 07 okt. 27e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn 
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
   11.30 uur Gezinsviering


