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Noleta, de kinder-Mattheus !
De Stichting Laren Klassiek brengt
in de Sint Jansbasiliek van Laren
traditioneel op Palmzondag een
uitvoering van de Matthäus
Passion.
Het is niet meer mogelijk om
hiervoor kaarten te bestellen.
Geïnteresseerden kunnen hooguit
nog Saskia Vos bellen ( 035-5310017)
om te overleggen wat nog mogelijk
is.
Uniek dit jaar is dat de Stichting
Laren Klassiek voorafgaand – om
13.00 uur - aan de 'grote' Matthäus
Passion, een korte bewerking
uitvoert van ongeveer 60 minuten
voor de Larense schooljeugd:
Noleta, de kinder-Mattheus!
De kinder-Mattheus vertelt
het verhaal van Noleta, het
dochtertje van Pilatus. Het
verhaal is bedacht en wordt
gespeeld door muziekpaedagoge
Marieke Koopman, en wordt - heel
bijzonder- ook uitgevoerd door het
koor en de solisten van de grote
Matthäus onder leiding van Ton Koopman.
Kinderen van deelnemende scholen uit het Gooi
hebben gratis toegang.
De kinderen worden dan ook met een speciaal lespakket
door docenten van de Gooische Muziekschool op deze
uitvoering voorbereid. Ze zingen zelfs een van de
koralen mee!
De Kaartverkoop voor kinderen die niet via school
deelnemen is gestart op 21 maart! U kunt uw kaarten
hiervoor bestellen bij Saskia Vos (secretariaat):
035-5310017
De entree is 7.50 voor een kind en 15 euro voor zijn
of haar volwassen begeleider. Een familieticket (twee
ouders en twee kinderen) kost 35 euro.
Meer informatie via www.larenklassiek.nl

Oecumenische vesper
Bloemen en Bomen in de Bijbel - WILG
Zoals de wilgen zullen tieren aan de kabbelende wateren, zo
zullen wij groeien in Gods zegen (Jesaja 44: 1-5). Kinderen Gods
worden wij genoemd als wij Gods geboden onderhouden (1 Joh
3: 1-3, 21-24).
De wilg als teken van taaie volharding voor ons geloof in Jezus
Christus en het leven in Zijn geest.
Dat is het thema van de Oecumenische Vesper van zondag 27
april 2014 om 19 uur in de Johanneskerk te Laren.
Voorgangers: Pastoor J.H.Willems (Blaricum) Ds. A. Parmentier
(Hilversum), Muzikale medewerking: Marijke Terlouw (solist)
Mirjam van der Maas (fluit) Joost Veerman (orgel).
Hartelijk welkom!

Franciscaans in de Sint Jan...
Al een aantal jaren komt een groepje mensen die zich geïnspireerd weten door Sint Franciscus van Assisi bij
elkaar in de regio Hilversum. Vanaf februari komen we bij elkaar in de Dagkapel bij de Sint Jan. Als u mee wilt
doen, bent u van harte welkom. Wat doen we? We eten met elkaar, soep en zelf meegebracht brood. En we denken
met elkaar na over wat Franciscus voor ons betekent, in ons leven van alledag. Hoe kan hij ons inspireren, hoe
kunnen wij leven in het voetspoor van Jezus,
net als Franciscus dat wilde? Als je zo langer in
een groep met elkaar optrekt, deel je ook lief
en leed met elkaar. Onze groep is dus meer dan
alleen een gespreksgroepje, het is ook een groep
van broeders en zusters, met elkaar verbonden
op onze weg door deze wereld. En net als bij
Franciscus zijn nieuwe 'broeders en zusters'
altijd welkom.
Dus als u denkt: dat lijkt me wel wat, meldt
u dan aan. Dat kan bij Vincent Hilhorst, tel. 035
5313134 adres: Ferry Oversteegenhof 6 Laren,
maar ook bij Thera Veenman, tel. 035 6562845
e-mail: w.veenman4@kpnplanet.nl
Bij hen kunt u ook meer informatie krijgen over
de custodie Hilversum (zo heet onze groep). We
komen bij elkaar op vrijdagavond, van 18.30 tot
uiterlijk 21.00 uur, één keer in de 6 á 7 weken.
De data waarop we in de eerste helft van 2014
bij elkaar komen zijn:
9 mei en 13 juni: Vrede en alle goeds! , Custodie
Hilversum

Aan de keukentafel bij…
Herman Kroes met Nel Majoor-Smit
Vandaag zijn we aangeschoven aan de keukentafel van Herman Kroes. Ook
Nel Majoor-Smit is aanwezig.
Wij willen graag wat meer weten over de Goede Herder Kapel, maar misschien kunnen
jullie eerst iets over jezelf vertellen?
Herman en Nel zijn beide geboren en getogen in Laren. Herman woont in
het huis waar hij geboren is en heeft in zijn jeugd bij de broeders op school
gezeten. Ook zong hij zes jaar bij dirigent Frans Dijkman op het jongenskoor.
Nel ging als kind naar de Mariaschool en heeft daarna een aantal jaren in
Oudewater gewoond waar haar ouders naar toe verhuisden. In de jaren ‘70
is zij terugverhuisd naar Laren waar zij nog steeds woont.
Beiden bezochten vroeger de Goede Herderkerk
Wat is de geschiedenis van deze kerk?
De Goede Herderkerk werd in 1955 gebouwd op de plaats waar de schaapskooi
stond van de gebroeders Herder. Pastoor J. Brouwer legde de eerste steen en
op 21 november 1956 werd de kerk feestelijk ingewijd door mgr. J.P. Huibers.
In juli 1984 werd de kerk gesloten.
Later is het gebouw gesloopt om plaats te maken voor woningen.
Hoe is het idee van het monument geboren?
Al eerder waren er initiatieven geweest om de kerk op een of andere manier
te herdenken, maar dat was niet gelukt. Herman kwam in 2006 een keer
terug na een bezoek in Limburg, waar zoveel kapelletjes staan en bedacht
dat er op de plek van de kerk ook een zou moeten komen. Herman heeft een
schetsje gemaakt en is aan de slag gegaan.

Hoe is de achtergrond van de schapen?
Siersmid Bon uit Eemnes had op ons verzoek de schaapjes gemaakt en wit
gespoten.
Maar dat was toch wel erg wit uitgevallen. Op verzoek hebben Nel en Liesbeth
Honderd op een dag de schapen een mooie natuurlijke kleur gegeven. Ook
’s avonds is dit goed te zien, dankzij de verlichting

Hoe is dat in zijn werk gegaan?
Herman is begonnen een groep vrijwilligers te verzamelen. Dat werden er
uiteindelijk dertien. Nel is toen als penningmeester benoemd. Ze hadden
het advies gekregen meteen een stichting op te richten en een bestuur te
benoemen. Vervolgens is deze groep geld gaan inzamelen. Ze zijn langs de
deuren gegaan, ze hebben winkeliers gevraagd, ze hebben een interview
gehad in het blad ‘Kapellen en Kruisen’. Ook in ‘De Bel’ hebben ze dertien
weken achter elkaar een rubriek gevuld waarin alle dertien vrijwilligers een
keer het woord kregen.
Het verkrijgen van de bouwvergunning was lastiger, dat heeft maar liefst
vier jaar geduurd! De bouw zelf is in precies dertien weken afgerond. De
vrijwilligers hebben dit belangeloos gedaan.

Is er nog veel werk aan het monument en wie betaalt dat?
Om zo’n monument te mogen plaatsen moet het verzekerd zijn tegen
aansprakelijkheid.
Verder houden Nel en Herman de omgeving wekelijks schoon. In het voorjaar
gaat er zomergoed in het perk en in het najaar violen en narcissen. Nel en
Herman verzorgen dit, alleen het materiaal moet betaald worden. Hiervoor
is de stichting ‘Vrienden van de Goede Herder Kapel’ opgericht. De stichting
heeft een aantal ‘vrienden’ die dit steunen, maar het zijn er nog niet genoeg.
Mocht u hen willen steunen met € 10,- of meer,dan kan dit op rekeningnr.
1321.84.265; IBAN nr. NL98RABO0132184265 t.n.v. Goede Herder Kapel

Is de Kapel ingewijd?
Op 18 juni 2011 heeft pastoor Vriend in aanwezigheid van 250 geïnteresseerden
de Kapel feestelijk ingewijd. De Sint Jan’s Harmonie luisterde de gebeurtenis
op, de Broederschap was present en ons kerkkoor heeft gezongen.

Wat willen jullie de lezers van deze rubriek nog laten weten?
Wat leuk is te vermelden, Jaap Zoon heeft een maquette gemaakt van de Kapel.
Deze is tot en met juni nog te zien in Museum Hilversum op de Kerkbrink
tijdens de religieuze tentoonstelling ‘OH MY GOD’ . En verder is alles rond
de Kapel te lezen op http://www.goedeherderkapel.nl/ een aanrader!!!!
Yvonne Telkamp

Paasconcert Sint Jans Schola, Basiliek Laren
Maandag, 2de paasdag, 21 april 2014; aanvang 15.30 uur
De Sint Jans Schola nodigt u uit voor het Paasconcert op tweede Paasdag 21
april in de Basiliek.
Ditmaal met medewerking van organist Wybe Kooijmans en van het
koperkwartet OTTONI. De naam Ottoni komt uit het Italiaans en staat voor
een groep koperen blaasinstrumenten uit een orkest. Dit kwartet bestaat uit
Peter Leydekkers en Hans van Eijk, trompet; Bart Brinksma, hoorn en Akki
Haak, trombone, een traditioneel koperkwartet.
Zowel Wybe Kooijmans als het OTTONI-kwartet treden regelmatig op in het
land. Het verheugt de Sint Jans Schola dat zij dit Paasconcert mee zullen
opluisteren
Er zijn stukken te beluisteren voor koor à capella, koor met orgel en koor
met koperkwartet.

Foto: Bruno Wacker

Daarnaast zal het koperkwartet ook als kwartet optreden.
U hoort muziek van o.a. Mendelssohn, Novello, Diepenbrock en Händel. Het
geheel staat onder leiding van Hans Rikkert de Koe.
Aanvang van het concert is om 15.30 uur, de deuren worden om 15.00 uur
geopend. De toegang is vrij, er is een deurcollecte na afloop. Het concert belooft
ook dit jaar weer veel luistergenot te geven met muziek door de eeuwen heen.
Zie ook de site van de Schola: www.sintjansschola.nl

Onlangs mocht onze oud-penningmeester Jos Timmer de pauselijke onderscheiding
Pro ecclesia et pontifice ontvangen.
Wij wensen hem van harte geluk met dit welverdiende eerbewijs.

Investeren in Leren
De kans krijgen om te leren én de kans grijpen om
te leren. Daar draait het om bij onderwijs. Het is
niet alleen aan ons om minder bedeelde kinderen
en vrouwen een school te bieden. Het is zeker ook
aan de kinderen en vrouwen om daar optimaal
gebruik van te maken. Waarbij we meer vragen
dan alleen de lessen te volgen. Investeren in leren
houdt ook in dat de leerlingen tijd en moeite steken
in het maken van huiswerk. Dat ze het geleerde
in de praktijk brengen en hun nieuw verworven
kennis op hun beurt weer overdragen aan andere
mensen in de gemeenschap. Met als resultaat dat
een relatief kleine investering de hele gemeenschap
sterker maakt en daardoor beter voorbereid op een
goede toekomst.
Vanuit deze gedachte heeft de Interkerkelijke
40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes wederom
zorgvuldig gekozen voor projecten die bijdragen
aan goed onderwijs. Met dit jaar ook een project
speciaal gericht op vrouwen.
Multifunctioneel Trainingscentrum voor vrouwen in Nepal
Omdat het vooral de moeders zijn die de opvoeding
van de kinderen voor hun rekening nemen, zijn
het ook de moeders die hun kinderen de eerste
beginselen van lezen en rekenen kunnen bijbrengen.
Daarvoor moeten ze zelf ook onderwijs hebben
gehad. Dat is in Nepal nog veel te vaak niet het
geval. Daarom bouwen wij een multifunctioneel
centrum in Jutpani/Padampur waar vrouwen onder
meer kunnen leren lezen en schrijven. In deze
gemeenschap met ruim 4.000 inwoners is 95% van
de vrouwen analfabeet. Dit beperkt hen niet alleen
in hun eigen ontwikkeling, maar zij zijn daardoor
nauwelijks in staat om het belang van onderwijs voor
hun kinderen op waarde te schatten. Laat staan dat
ze hun kinderen kunnen helpe bij hun schoolwerk.
Behalve als school wordt het trainingscentrum ook
gebruikt om voorlichting te geven over onder meer

hygiëne, geboortebeperking en aids. Er worden
lessen op de naaimachine gegeven en er zullen
regelmatig bijeenkomsten worden georganiseerd
over onder meer verbetering van de akkerbouw.
Vierjarige vervolgopleiding voor
Amrita Pratak
Amrita is een van de Nepalese kinderen die
dankzij uw steun de kans heeft gekregen om de
middelbare school te volgen. Ze heeft zeer hard
gewerkt op school en is ambitieus. Dat bleek ook
uit de bedankbrief die Amrita ons afgelopen jaar
heeft gestuurd. Hierin zegt ze zeer vereerd te zijn
met de hulp maar ze voelt zich er ook zeer verlegen
onder. Het liefst zou Amrita de vierjarige studie
voor accountant volgen, maar haar eigen ouders
– haar vader is blind en moeder behoeft ook enige
zorg - kunnen haar financieel niet ondersteunen.
Amrita snapt dat ze haar ouders zal moeten
bijstaan, maar ook dat zij en haar ouders een betere
toekomst wacht als ze deze studie wel gaat volgen.
Die kans willen wij haar geven. Ze zal dan dagelijks
met de bus naar school gaan, zodat ze haar ouders
kan blijven bijstaan. Ze beseft ook dat de opleiding
veel tijd en energie van haar zal vergen. Misschien
juist daarom is Amrita enorm gemotiveerd om van
haar studie een succes te maken.
Een bijdrage voor vier projecten die wij al
langer steunen
Een project dat ook dit jaar weer onze steun
verdient is Friersdale, het project van Pater van
Wegen in Zuid-Afrika. Onze steun zorgt ervoor dat
er weer een jaar lang twee kleuterjuffen voor de
klas kunnen staan. En zo de kinderen een goede
basis geven voor een betere toekomst.
Ook zien we de positieve resultaten van Stichting
Child voor het schoolproject voor aids-wezen in
Tanzania. Deze stichting vangt de aids-wezen niet
alleen op, maar biedt ook goed onderwijs. Enkele
kinderen zitten inmiddels op de universiteit. Deze
goed opgeleide kinderen kunnen op hun beurt
weer een bijdrage leveren aan de gemeenschap.
Eveneens goede resultaten behaalt de Stichting
Caring Unites uit Laren, die zich inzet voor goed
onderwijs in Nepal. Reden om ook dit jaar drie
vrouwelijke studenten goede huisvesting te bieden

Eerste Communie 2014
Hierbij nodigen wij alle parochianen uit voor
de feestelijke eerste Heilige Communieviering
op zondag 6 april a.s, om half twaalf in onze
basiliek. In deze viering zullen 29 kinderen hun
eerste Heilige Communie ontvangen.
Ieder woensdagmiddag tot aan 6 april komen we
samen en hebben we het heel gezellig. Om vijf over
half een komen de eerste kinderen al gelijk van
school met hun broodtrommeltje om eerst even
te eten en om 1 uur beginnen we met de lessen.
We beginnen elke les met een meditatiemoment
met muziek. Dat is in het begin voor veel kinderen
erg moeilijk, maar wij willen ze vooral even een
moment rust gunnen. Dan vertellen we een bijbel
verhaal en gaan we het verhaal naspelen. Een hele
leuke middag is de rondleiding in de kerk van

de pastoor. De kinderen krijgen dan alle mooie
plekken in de kerk te zien en vooral het mooiste
is de kluis en daar heeft de pastoor altijd een
tovertruckje bij. De kinderen mogen in de kerk eten
en daar hoort een verhaal bij over wit-, bruin- en
stokbrood, de Matzes en het hostiebrood. Een van
de laatste lessen gaat over het belangrijkste van
de mis; het eucharistisch tafelgebed. Wij leren de
kinderen dat als zij te communie gaan, dat Jezus
dan heel dicht bij je is. Belangrijk vinden wij dat
de kinderen bij ons een fijne tijd hebben en dat
ze later in hun leven een blij gevoel hebben als
ze aan hun eerste communietijd denken.” Graag
tot ziens op 6 april.
Namens de werkgroep eerste communie,
Tineke, Liesbeth en Mieneke.

in een beschermde omgeving, een belangrijke
voorwaarde voor jonge vrouwen in Nepal om door
te kunnen leren.
Als laatste willen we de Stichting Child Welfare
Organization Nepal blijven steunen. Van deze
stichting is Nelleke Alders uit Blaricum voorzitter.
Zij en haar collega’s zetten zich al vele jaren
belangeloos in voor kansarme inwoners van
Nepal, variërend van sanitair tot onderwijs en
van voorlichting tot irrigatie. Onze steun biedt
twee kansarme kinderen de mogelijkheid om naar
school te gaan. En zodoende te investeren in een
toekomst zonder armoede.
Onder het motto Investeren in Leren vragen wij
van de vrouwen en kinderen die wij steunen een
duidelijk offer. En wij kiezen de projecten zoals
ieder jaar zorgvuldig uit, waarbij we er ook op
toezien dat het geld goed besteed wordt en dat de
begunstigden hard werken voor het beste resultaat.
De stichtingen worden geleid door mensen die zich
geheel belangeloos inzetten voor deze projecten,
met als enige doel kansarme kinderen, vrouwen
en gemeenschappen een goede, inspirerende
toekomst te bieden. Dit kan evenwel alleen met uw
financiële investering. Helpt u ons hen te helpen?
Voor meer informatie kijk naar onze weblog:
www.40-dagenaktie.nl
De Interkerkelijke 40-Dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes
Rabobank Noord Gooiland
Bankrekening: NL 72 RABO 03.34.95.15.93

Een speciale boekentafel
op zaterdag 19 april en
zondag 20 april

Een aantal keren per jaar wordt voor alle
parochianen een boekentafel georganiseerd
rond de vieringen die op zaterdag en zondag
plaatsvinden. Een speciale Paasboekentafel
wordt voor u ‘gedekt’, rond de Paaswake en op
1e Paasdag (19 en 20 april). U vindt o.a. prachtige
Paasitems, (kinder)bijbels, gebedenboekjes,
rozenkransen, lees- en prentenboekjes, kruisjes,
(bescherm)engelen, kortom, mooie, zinvolle
cadeautjes voor een ieder.
Graag nodigen wij u uit, voor en na de viering
bij ons achter in de kerk, bij de boekenkast!

Gezinsviering 25 mei.

Op 25 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. Met voor kinderen een gespeeld
Bijbelverhaal. Mochten er kinderen zijn die daar
graag eens aan mee willen doen, dan mogen zij
zich melden via mieneke.bakker@ziggo.nl.

Hoera, het is Pasen!

Op Eerste Paasdag na afloop van de viering van
10.00 uur, mogen de kinderen paaseieren zoeken
in de tuin van de pastorie. Tijdens de H.mis zal
er een kleuterwoorddienst worden gehouden.
Hiervoor kunt u zich aanmelden bij Linda
Huijsmans, tel. 035-5415839 (p.en.l.huijsmans@
versatel.nl)

Kinderwoorddienst
Palmzondag.

Op palmzondag is er veel te zien in de kerk. Om half
tien is de hoogmis en dan zal er Kinderwoorddienst
zijn. Tijdens de Kinderwoorddienst gaan we
palmpasenstokken maken die later in de
viering meegenomen worden bij de uittocht.
Alle kinderen van de lagere schoolleeftijd zijn
van harte welkom. Later op de dag zal er om
13.00 uur een kindermattheus zijn.
Verdere berichten hierover elders in de Klepel.

Gedoopt
1 dec.

Dinerclub

Max Later

Overleden
15 jan.
21 jan.
30 jan.
17 febr.
3 mrt.
14 mrt.

Op de zondagen 27 april en 29 juni is er voor oudere alleenstaanden (65+) uit onze parochie weer dinerclub in
de koffiekamer van de pastorie.
Opgave: tel. nr. 035-5389706
Wil de Bruijn

Peter Simons
Käthe-Liese Rijnvos-Philippi
Cobie Cornelissen-Bakker
Jozeph Maassen
Annie Vos-Hofstee
Kim Jochem-Thio

Collecten
11-12 jan.
18-19 jan.
25-26 jan.
1-2 febr.
8-9 febr.
15-16 febr.
22-23 febr.
1-2 mrt.

Kleuter Woorddiensten

€ 661,26
€ 353,31
€ 646,78
€ 1022,80 “Het Vergeten Kind”
€ 903,11
€ 679,20
€ 502,64
€ 528,49

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 05 april
zaterdag 26 april
zaterdag 24 mei

16.30 uur
16.30 uur
16.30 uur

Zondag 06 april 10.00 uur
Zondag 13 april 09.30 uur
Zondag 20 april 10.00 uur
Zondag 18 mei 10.00 uur
Voor informatie over de Kleuter Woorddiensten, kunt u
contact opnemen met
mw. Linda Huijsmans, tel. 035-5415839.

Vieringen Engelstalige liturgie.
Zondag 27 april 12.30 uur
Zondag 11 mei 12.30 uur
Voor informatie:
Hans de Valk; hjdevalk@gmail.com; 06-51629709

Vieringen weekdagen

Maandag 09.00 uur.
Woensdag 19.00 uur.
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.

Vieringen zaterdag 05 april t/m dinsdag 03 juni
Zaterdag 05 april		
Zondag 06 april
5e zondag van de
		
40-dagentijd

17.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis m.m.v. de Cantorij
1e heilige communie (Gezinsviering)

De Goede week
Zaterdag 12 april 		
Zondag 13 april
palmzondag

17.00 uur
09.30 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

Woensdag 16 april		

19.00 uur

Geen viering

Donderdag 17 april Witte Donderdag
			
Vrijdag 18 april
Goede Vrijdag
			

19.30 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij en de
Broederschap van Sint Jan
21.00 - 22.30 uur
Avond van het Lijden; stille wake
15.00 uur
Het bidden van de Kruisweg
19.30 uur	Passieverhaal en Kruisverering
m.m.v. het St. Janskoor

Zaterdag 19 april
Paaszaterdag
21.00 uur
Zondag 20 april
Verrijzenis vd Heer
10.00 uur
				
Maandag 21 april

2e Paasdag

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

10.00 uur

Eucharistie

Zaterdag 26 april		
Zondag 27 april
2e zondag van Pasen
		
Zaterdag 03 mei		
Zondag 04 mei
3e zondag van Pasen

17.00 uur
10.00 uur

Geen viering
Hoogmis m.m.v. de Cantorij

17.00 uur
10.00 uur

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

Dinsdag 06 mei		

21.30 uur

Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 10 mei		
Zondag 11 mei
4e zondag van Pasen

17.00 uur
Eucharistie met samenzang
10.00 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 17 mei
5e zondag van Pasen
Zondag 18 mei		

17.00 uur
10.00 uur

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

Zaterdag 24 mei
6e zondag van Pasen
Zondag 25 mei		
			

17.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn		
Eucharistie (Gezinsviering)

Woensdag 28 mei		

19.00 uur

Geen viering

Donderdag 29 mei Hemelvaart van de Heer
			

10.00 uur

Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

Vrijdag 30 mei		

19.00 uur

Geen viering

Zaterdag 31 mei		
Zondag 01 juni
7e zondag van Pasen

17.00 uur
10.00 uur

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

Dinsdag 03 juni		

21.30 uur

Vesper met de Broederschap van Sint Jan
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Technische uitvoering:
Graficiënt Printmedia
telefoon 036 - 546 19 60
Aanleveren digitale bestanden
sintjan@belkerken.nl
Bezorging:
J.R. Majoor (Goede Herderwijk)
telefoon: 035 - 538 99 85
T. Pandelaar-van den Brink (St Janwijk),
telefoon: 035 - 531 31 58
Pastorie:
Brink 33, 1251 KT Laren NH.
telefoon: 035 - 538 20 71
Rabobank Noord Gooiland
rekeningnummer:
NL53 RABO 0334 9660 00
Parochie-secretariaat:
K.A.W. de Leeuw-Vanderkimpen
Brink 33, 1251 KT Laren NH.
ma.t/m do. van 9.00-12.30 uur
telefoon: 035 - 538 20 71
Pastoraat:
J.J.M. Vriend, pastoor
Brink 33, telefoon: 035 - 538 20 71
H. Veldhuis, diaken
telefoon 06 517 142 62
Kerk-/Gezinsbijdragen:
Parochie St Jan - Goede Herder
Brink 33, 1251 KT Laren NH.
telefoon: 035 - 538 20 71
ma.t/m do. van 9.00-12.30 uur
banknummer: NL41 RABO 0334 9053 97
Internet:
www.belkerken.nl/sintjan
e-mail sintjan@belkerken.nl

De volgende Klepel verschijnt
op 28 mei, kopij inleveren
voor 12 mei op het secretari
aat van de parochie: Brink 33,
1251 KT Laren of per email:
sintjan@belkerken.nl

