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Vele mensen vinden de Goede Herder Kapel op 
de splitsing  Zevenend/Smeekweg met bloeiende 
planten ervoor erg mooi. 
Tijdens het schoonmaken van de kapel en het 
en onderhouden van het plantenvak, wordt er 
regelmatig door voorbijgangers, ook van buiten 
Laren, gevraagd: Waarom staat hier een kapelletje? 
Wij geven ze dan altijd graag uitleg.

Achter de kapel heeft een boerderij en schaapskooi 
gestaan van de Familie Herder. Deze boeren gingen 
met hun eigen schapen, en die van andere boeren 
die zij onderweg ophaalden, naar de hei om te 
grazen. De laatst levende zoon, Lammert Herder, 
heeft in de jaren vijftig de grond ter beschikking 

gesteld voor de bouw van de Goede Herderkerk.
Deze kerk is in gebruik geweest van 1956 tot 
juli 1984, maar werd afgebroken en er kwamen 
woningen op dit stuk grond.
Een aantal jaren daarna ontstond het idee om 
een herinnering aan deze kerk neer te zetten. 
Vrijwilligers werden gezocht om een kapel te 
bouwen, met natuurlijk de afbeelding van de veel 
besproken schapen erin. En met financiële hulp 
van vele mensen, bedrijven en stichtingen. konden 
zij deze kapel realiseren. 
De kapel werd op 18 juni 2011 ingezegend door 
Pastoor Vriend. 

Herman Kroes  

Waarom staat hier een kapel ?

Op zondagmiddag 11 november om 
15:00 uur zal in onze St. Jansbasiliek een 
bijzonder concert plaatsvinden van het 
gerenommeerde Oekraïense jongenskoor 
Dzvinochok (= De Klokjes), onder leiding 
van Ruben Tolmachev.
Het koor werd in 1967 in Kiev opgericht 
met als doel het behoud en bevordering 
van het herleven van spirituele muzikale 
tradities door jongens- en mannenkoren 
die in de Oekraïense cultuur een grote 
rol spelen. 

Het koor komt sinds 1996 bijna elk jaar naar 
Nederland. Dit jaar wordt voor het verblijf van 
het koor in Het Gooi samengewerkt met de Rotary 
in Hilversum, die o.a. zal zorgdragen voor het 
onderbrengen van de koorleden in gastgezinnen.

Het concert op 11 november in de St. Jansbasiliek 
is gratis toegankelijk. 
Na afloop wordt er een deurcollecte gehouden. 
Er zullen ook CD’s te koop zijn.

U bent allen van harte welkom!
Henk Sprenkels

Voorzitter werkgroep Dzvinochok Midden-Nederland

Concert jongenskoor Dzvinochok uit Kiev



De Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-
Blaricum-Eemnes heeft weer dankzij 
uw bijdrage alle voor dit jaar gekozen 
projecten mogelijk kunnen maken.

Onder het motto: Bamboe, méér dan een 
plant……
hadden wij voor 2018 als hoofdproject 
gekozen voor een bamboeplantage voor 
Sheini in Ghana. Ons streven was een 
plantage van 4 hectare te verwezenlijken, 
maar uiteindelijk hebben we de Stichting 
Barbarugo 6 hectare kunnen toezeggen. 
Het betreft hier het bouwrijp maken van de 

grond, de aanschaf en het planten van de bamboestekjes en het onderhoud 
van de plantage door de lokale bevolking voor de komende 4 jaar. Men is 
meteen aan de slag gegaan en begin juli kon al gemeld worden, dat de laatste 
serie bamboeplantjes zijn geplant. Het zal dus nog enkele jaren duren, maar 
met uw steun is door de aanleg van deze bamboeplantage de eerste stap 
gezet voor het genereren van eigen inkomsten voor de inwoners van Sheini.

Een tweede lokaal voor het Isibindi-Safe Park in Duncan Village, Zuid-Afrika
Daar de oorspronkelijk ingediende offerte uit 2017 dateerde, diende eerst 
opnieuw een offerte aangevraagd te worden. Hoewel deze iets duurder uitviel, 
hebben wij ook voor dit project het groene licht kunnen geven: Een groter 
onderkomen waar 80 kinderen uit deze sloppenwijk van East-London de 
maaltijd kunnen gebruiken, huiswerkbegeleiding kunnen krijgen en waar life 
skills programma’s en indoor spelletjes georganiseerd kunnen worden. Maar 
ook voor workshops en trainingen aan de moeders over b.v. behandeling van 

Hiv-infecties en TBC. De locatie voor dit lokaal wordt momenteel vrijgemaakt 
en men hoopt spoedig met de bouw te kunnen beginnen. Wij houden u graag 
over de vorderingen van dit project via onze website op de hoogte.

Wij hebben ook een extra donatie aan de Stichting Friersdale Eemnes kunnen 
doen, waardoor het pompproject voor de school van pater Wynand van Wegen 
in Friersdale Zuid-Afrika gerealiseerd kan worden.

Verder heeft de 40-dagenaktie ook weer in 2018 een aantal studentes in 
Nepal kunnen steunen door hun studie te financieren en/of voor veilige 
huisvesting te zorgen. Bovendien hebben wij de Stichting Caring Unites 
ook nog kunnen toezeggen, dat wij voor een moeder in Nepal, die haar man 
tijdens de aardbeving in 2015 heeft verloren, het schoolgeld voor haar twee 
jonge kinderen ten minste vier jaar lang zullen financieren.

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 voortgang van al onze projecten, bezoek dan onze 
website: www.40-dagenaktie.nl.

De Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes Augustus 2018. 
Bankrekening: NL72 RABO 0334 9515 93

Goois Van Praag Leerhuis 2018-2019 Meditatie
Alweer drie jaar komen iedere 
maand in de pastorie twee groepjes 
parochianen bij elkaar om met 
elkaar stil te mediteren en daarna 
samen een geloofsgesprek te  voeren.
Wij zoeken medestanders!

Voor aanmelding en/of nadere 
informatie kunt u contact opnemen 
met het parochiesecretariaat, 
telefoon 0355382071 of per e-mail 
info@sintjanlaren.nl
Wij kijken uit naar uw reactie!
Hadwig Brenninkmeijer 

Oproep!
Op zondagen wordt er in de kapel 
van Johanneshove een viering 
gehouden Ter ondersteuning zijn 
wij op zoek naar vrijwilligers die 
tijdens de vieringen assisteren.

Voor inlichtingen:
Vincent Hilhorst: tel. 06-10104866 
of per email: Vincenthilhorst88@
gmail.com

Wereldwinkel  
aanwezig in Basiliek 
 
Zoals bekend is de Wereldwinkel 
vertrokken vanaf de vertrouwde 
plek naast onze kerk.

Het bestuur van de Wereldwinkel 
heeft gevraagd om op een aantal 
momenten gedurende het jaar 
nog de mogelijkheid te hebben om 
artikelen uit hun assortiment ter 
verkoop aan te bieden. 

Na afloop van de vieringen op 
zondag 7 november en 11 november 
zullen vertegenwoordigers van de 
Wereldwinkel daarvoor aanwezig 
zijn. 

Meer bamboe dankzij u!

Het programma bestaat uit zeven leerhuisavonden en 
wordt afgesloten met een evaluatie.
Dit seizoen lezen we Jakob en Ezau, Lea en Rachel en 
de Jozefverhalen.
Het Bijbelboek Genesis is hierbij de leidraad.
De avonden worden gehouden op de donderdagavonden
1 en 15 november 2018
29 november en 13 december 2018

De leerhuisavonden van 17 en 31 januari en 14 februari 
2019 gaan over de Bergrede.
28 februari 2019 is de afsluiting van het leerhuisseizoen 
met een evaluatie.
Plaats: de Regenboogkerk, Nassaulaan 22 in Hilversum
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Zie voor info en opgave: 
https://gooisvanpraagleerhuis.wordpress.com



Duoconcert voor harp en bandoneon in Kerstsfeer

LAVINIA MEIJER & CAREL KRAAYENHOF 
19 december 2018 - 20.00 uur in de Sint Jansbasiliek te Laren 
Het duoconcert van Lavinia en Carel is ten behoeve van het winterproject 
van ‘MAX Maakt Mogelijk’.

Er is hier sprake van een droomcombinatie.
Zowel Lavinia als Carel gelden wereldwijd als musici die hun instrument tot 
in de finesses beheersen. Beiden hebben met hun verbluffende spel op niet 
direct gangbare instrumenten als respectievelijk bandonéon en harp tot ver 
buiten de landsgrenzen een groot publiek bereikt.
Lavinia Meijer demonstreert vol overgave de veelzijdigheid én de kracht van de 
harp. Lavinia geldt als een van de beste harpisten ter wereld. De fascinerende 
en veelzijdige bandoneonist Kraayenhof speelde de sterren van de hemel bij 
het huwelijk van Willem Alexander en Maximá.  De baten van het concert 
komen geheel ten goede aan het winterproject van “MAX Maakt Mogelijk”.
MAX Maakt Mogelijk zet zich in voor ouderen. Maar in Moldavië komt Jan 
Slagter ook vaak kinderen tegen die het moeilijk hebben. En daar kan hij zijn 
ogen niet voor sluiten. De kinderen zijn de toekomst van Moldavië. Maar als 
zij geen scholing krijgen, gaan ze dezelfde uitzichtloze toekomst tegemoet 
als hun grootouders. Voor tickets: www.ladiesinart.com/tickets

Kinderkerk

Gezinsvieringen in het schooljaar 2018/2019.
De gezinsvieringen zijn 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 7 oktober 2018 
Zondag 4 november 2018
Zondag  9 december 2018
Kerstavond 24 december 2018: 18.00 uur 
Zondag 27 januari 2019 (voorstellen kinderen 1e 
communie, tijdens de Hoogmis van 10.00 uur)
Zondag 3 februari 2019 
Zondag 3 maart 2019
Zondag 7 april 2019 (1e heilige communie)
Zondag 26 mei 2019
Wij nodigen u allen van harte uit om met uw 
kinderen naar deze vieringen te komen.

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.
De eerstvolgende viering is op zondag 2 december 
2018 om 11.30 uur, tot uiterlijk 12.00 uur; zondag 
10 maart 2019 en zondag 19 mei 2019.

Eerste Communie,
De informatieavond van de 1e heilige communie 
zal zijn op dinsdag 13 november om 20.00 uur in 
de Goede Herderzaal.
We beginnen 16 januari 2019 met de voorbereiding.
De datum van de 1e heilige communie is 7 april 
2019.
Als u een kind heeft dat 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. 

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 2 oktober 2018
Dinsdag 6 november 2018
Dinsdag 11 december 2018
Dinsdag 5 februari 2019
Dinsdag 5 maart 2019
Dinsdag 2 april 2019
Dinsdag 4 juni 2019
 

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 14 oktober 2018 
Zondag 11 november  2018
Zondag 16 december 2018
Zondag 13 januari 2019 
Zondag 10 februari 2019
Zondag 10 maart 2019
Zondag 14 april 2019 ( palmpasen- stokken maken)
Zondag 21 april 2019 (Pasen eieren zoeken)
Zondag 12 mei 2019 (Moederdag)
Zondag 16 juni 2019 (Vaderdag) 

Choral Evensong 
Een sfeervolle en indrukwekkende  

Vesperviering naar Engels voorbeeld 
met schitterende koorzang. 

Projectkoor  
Choral Evensong 

O.l.v. Paul Snoek 
Wybe Kooijmans, orgel 

Sint Jansbasiliek 
www.paulsnoek.nl

SEIZOEN 2018-2019: 

Zondag 4 november 2018, 19 uur 

Zaterdag 22 december 2018, 19 uur 

Zondag 27 januari 2019, 19 uur 

Zondag 10 maart 2019, 19 uur 

Zondag 28 april 2019, 19 uur 

Zondag 26 mei 2019, 19 uur 
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Vieringen van zaterdag 06 oktober t/m zondag 02 december

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
  
Zaterdag 13 okt.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 14 okt. 28e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
   13.30 uur Engelstalige-viering
  
Zaterdag 20 okt.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 21 okt. 29e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen   
  
Zaterdag 27 okt.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 28 okt. 30e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis met m.m.v. het Utrechts Byzantijns                        
    Koor volgens de byzantijns - Slavische ritus
  
Woensdag 31 okt.   Geen viering
  
Donderdag 01 nov. Allerheiligen 19.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
  
Vrijdag 02 nov. Allerzielen 19.00 uur Hoogmis met Greg. en Ned. gezangen.
  
Zaterdag 03 nov.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 04 nov. 31e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij
   11.30 uur Gezinsviering
   19.00 uur Choral Evensong m.m.v. Wybe Kooimans 
  
Dinsdag 06 nov.  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan
  
Zaterdag 10 nov.  17.00 uur Eucharistie met samenzang   
Zondag 11 nov. 32e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
   14.00 uur Engelstalige-viering (jongerenruimte)
  
Zaterdag 17 nov.  17.00 uur Eucharistie met samenzang   
Zondag 18 nov. 33e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij
  
Zaterdag 24 nov.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 25 nov. Christus, 
  Koning van het heelal 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn 
  
Zaterdag 1 dec.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 2 dec. 1e zondag vd Advent  10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Familie berichten
Gedoopt
8 juli Isabella Brandenburg

Overleden 
  1 juli Anne-Marie Nelissen-van der Kelen
  9 juli Ben Kluck
11 juli Cock Smits-Kuiper
13 juli Marijke Farwick-Gielen
17 juli Corrie Langendorff-Bos
19 juli Cor Smit-van Leeuwen
26 juli Bep Nijhuis
28 juli Bab Knuvers-Heesters
31 juli Edith Claushuis-Alofs
1 aug. Harry Merkx

Allerzielen
Vrijdag 2 november, Allerzielen, zal het kerkhof door de 
Broederschap in het licht worden gezet. Velen zullen zelf het 
graf van hun dierbaren in het licht willen zetten. 
Wij zullen dan ook, na de heilige mis van zaterdag 27 en 
zondag 28 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.

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 werkdagen
Maandag 09.00 uur.
Woensdag 18.30 uur aanbidding, waarna om 19.00 uur de 
H. Mis. Vrijdag 09.00 uur.

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 zondag 28 oktober is er voor alleenstaanden (65+) uit 
onze parochie wereen 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

Biechtgelegenheid: 
Zaterdag  06 oktober 16.30 uur
Zaterdag   10 november 16.30 uur

Vieringen Engelstalige liturgie.
Zondag 14 okt. 14.00 uur
Zondag 11 nov. 14.00 uur (jongerenruimte)

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


