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Beste Parochianen,
Na een zeer natte, maar bijzondere processie van 2012
staan wij nu weer aan de vooravond van ons Patroonsfeest, wij hopen dit jaar op betere omstandigheden en
hopen van harte dat velen van u zullen aansluiten in
de processie. Nilleke van den Brink en Danielle Peeters
hebben hun geweldige initiatief van vorig jaar verder
vorm gegeven en we rekenen op een verdubbeling van
het aantal jongeren dat zal deelnemen aan de processie.
Thema 2013
“Een ontmoeting met Hem in het jaar van het geloof”,
zal dit jaar het thema zijn van onze processie. Tijdens
het openingslof op zaterdag 22 juni zal Pastoor Vriend
u graag tekst en uitleg geven over het gekozen thema.
Vesperviering
Op woensdag 19 juni wordt om 19.00 uur een
vesperdienst gehouden in de Basiliek. Mede door de
vocale ondersteuning door de Utrechtse Vrouwenscola is
deze een prachtige voorbereiding op ons patroonsfeest.
Collecte kerkhof
De collecte is dit jaar voor het project van Pater van
Wegen, De Stichting Freiersdale in Zuid-Afrika. Mede
door ondersteuning van onze parochie hopen zij daar
nieuwe leslokalen te kunnen bouwen. Het project loopt
goed en blijft onze ondersteuning verdienen.
Onkosten Sint Jansfeest
Uw steun om het feest te vieren is onontbeerlijk, daarom
ook onze grote dank voor uw giften van de afgelopen jaren.
Ook dit jaar willen wij u vragen ons financieel te ondersteunen door uw bijdrage over te maken op onze bankrekening
33.49.48.800.(tnv Broederschap Sint Jan) De stichting is als
goed doel door de belastingdienst officieel erkend. Wij hebben de afgelopen jaren diverse legaten mogen ontvangen
en misschien bestaat bij u ook de gelegenheid om via een
legaat ons werk te blijven ondersteunen.

In de Sint Janskraam kunt u diverse artikelen aankopen
t.b.v. ons patroonsfeest. Ook dit jaar weer nieuwe artikelen
zoals kleine Sint-Janslichtjes en zijn de geel/witte wimpels
weer in diverse afmetingen te koop.
Bidden en zingen in de Processie
De route en de versieringen zijn zoals in afgelopen jaren.
De processie is er in de eerste plaats voor de deelnemers
aan de processie. De versieringen zijn daarom zo
opgesteld, dat deze het beste tot hun recht komen als
we er naar kijken vanuit de processie. Om het bidden
en zingen van de processiedeelnemers zo goed mogelijk
tot uiting te laten komen, zal er per 3 vaandels een
tussenruimte van ca. 10 meter gecreëerd worden. Iedere
groep die zo ontstaat, heeft 2 voorbidders en op enige
afstand van de groep loopt een muziekkorps of een van
de koren. Wij verzoeken u vriendelijk de aanwijzingen
van de broedermeesters op te volgen.
Onderhoud graven
Een goed Larens gebruik is het onderhoud van de graven
vóór Sint Jan. Wij verzoeken u vriendelijk dit onderhoud
voor zaterdagmiddag te doen en zoveel mogelijk
verpakkingsmateriaal mee naar huis te nemen.
Verkoop planten Op maandag 24juni worden vanaf 8.30
uur de planten op de Brink voor de basiliek verkocht
die gebruikt zijn voor de diversen versieringen t.b.v. de
processie.
Op het Internet kunt u meer informatie vinden over ons
patroonsfeest, en wel op www.sintjansprocessie.nl
Namens de Broederschap vertrouwen wij erop, u
voldoende te hebben geïnformeerd over ons Larens Sint
Jansfeest en wensen u mede namens alle vrijwilligers
veel devotie toe bij de vieringen van ons patroonsfeest.
We hopen u te ontmoeten op het patroonsfeest op 22en
23 juni, om er met elkaar een mooi feest van te maken.
Chris Bogaers,
secretaris Broederschap van Sint-Jan

Beste Pelgrims,
Het verheugt me dat U in Laren samenkomt om deel
te nemen aan de prachtige, aloude traditie van de Sint
Jansprocessie!
Een processie is een beeld van ons leven: we zijn
allen op weg met een doel, ons leven is als een
weg waarlangs we allerlei mensen ontmoeten;
soms gaan we rustig en kalm vooruit, soms zit
het tegen door regen of juist door te felle zon.
In de processie, op de terugweg naar de basiliek,
trekt de Heer met ons mee in de heilige Hostie
- Christus in de Eucharistie -, als teken dat Hij
ons vergezelt op onze levensreis.
Wat er ook gebeurt, bij regen of zonneschijn:
je bent niet alleen!
Maar soms lijkt dat wél zo en moet er iets
gebeuren om je hart en je ogen (weer) te openen
voor die werkelijkheid: “Iets” waardoor je God
ontmoet en je hart weer open gaat, je nieuw
geluk en nieuwe vreugde en vrede vindt, een andere
vrede dan de wereld je geven kan.
Ik hoop natuurlijk dat deze Sint Jansdag ons mag
inspireren, dat het voor ons een “ontmoeting met de
Heer” mag zijn, zoals dit jaar het thema luidt. Dat was
het grote verlangen van Sint Jan, Johannes de Doper.
Heel zijn leven was erop gericht mensen te helpen om
de Heer te kunnen ontmoeten.
Hij riep mensen op hun leven te vernieuwen: “Bekeert U”.
Hij wees de Heer aan: “Zie het Lam Gods”.
En Johannes was geen egotripper, maar bescheiden,

eenvoudig: “Hij moet groter worden, ik kleiner”.
Dat deze Sint Jansdag voor U mag zijn “een ontmoeting
met de Heer in het jaar van het geloof”!
Door ons gebed en gezang verenigen we ons met Hem
en dat bidden en zingen is tevens een uitnodiging aan
iedereen: Kom, ga mee om de Heer te ontmoeten!
Waarom zou je Hem niet toestaan om met je mee te gaan
en samen met je op te trekken?
+Johannes W.M. Hendriks
tit. bisschop van Arsacal
hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam

Programma Sint Jansfeest 2013
Woensdag 19 juni:
19.00 uur:	Vespers van het feest van Sint Jan de Doper met boeteritus
m.m.v. de Vrouwenschola uit Utrecht.
Zaterdag 22 juni:
17.00 uur:	De klokken luiden het Sint Jansfeest in.
19.00 uur:	Openingslof in de Basiliek, met uitstelling van het
Allerheiligste en Zegen. In deze viering zal pastoor Vriend
voorgaan. De Cantorij staat o.l.v. Jim Berben. De Basiliek blijft
open tot 21.00 uur.
20.00 uur:	Rijtuigen rijden de processieroute.
Zondag 25 juni:
7.00 uur:	Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof.
Celebrant is emeritus pastoor J. Willems
9.00 uur:	Plechtige, latijnse hoogmis in de Basiliek.
Celebrant Rector van De Tiltenberg G.H. Bruggink.
Het koor staat o.l.v. Hans Rikkert de Koe.

Je komt toch ook op het
Sint Jansfeest?

11.00 uur:	SINT JANSPROCESSIE.
De processie vertrekt vanuit de Basiliek en gaat via de Brink, Sint Janstraat
en de Hilversumseweg naar het Sint Janskerkhof.

Hallo bruidjes, jonkers/ kwastendragers en
ouders!
Op zondag 23 juni om 11.00 uur zal de Sint
Jansprocessie vertrekken vanaf het plein van de
Sint Jansbasiliek in Laren. Kunnen jullie aanwezig
zijn om 10.30 uur?
Tijdens de processie zal op het kerkhof een heilige
mis worden opgedragen en speciaal voor jullie
zal in de school het Sint Jansverhaal worden
verteld en spelletjes gedaan. Voor drinken met iets lekkers wordt gezorgd.
Bruidjes: Als je geen bruidsjurkje hebt, kun je bij Connie de Wit terecht
om een jurkje te lenen. Haar telefoonnummer is: 06-12944849
Alle bruidjes krijgen een boeketje bloemen uitgereikt op het kerkplein,
een bijdrage hiervoor is van harte welkom.
Jonkers/ kwastendragers: jullie zijn ook van harte welkom!
Aanmelden via stjansbruidjes@gmail.com of via Facebook: bruidjes Sint
Jansprocessie.

12.00 uur:	Eucharistieviering op het kerkhof.
Hoofdcelebrant is Mgr. J.W.M. Hendriks, hulpbisschop van HaarlemAmsterdam.
13.00 uur:	Vertrek van de sacramentsprocessie van het kerkhof, deze
gaat via de Vredelaan, Zevenenderdrift, Zevenend en de Brink
naar de Basiliek.
17.30 uur:	Sluitingslof in de Basiliek.
Zaterdag 31 augustus
Marteldood Sint Jan
19.00 uur:	Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof.

Erepoort “Vader Vos” 50 keer opgezet
voor de Larense Sint Processie

Graag ontmoeten
wij JOU op 23 juni a.s.
De tweede editie van het jongerenprogramma WALK, PRAY, ENJOY! gaat
van start op zondag 23 juni 2013!
Onze ‘special guests’ zijn: PEARL JOZEFZOON, PATER ELIAS, DE ZUSTERS
KARMELIETESSEN uit Vogelenzang, en meer...
Het programma voor jongeren start om 10.00 uur met een voorprogramma
in het Brinkhuis en zal worden afgesloten met een Cooling Down Party
in de achtertuin van
de Pastorie.
Schrijf je vandaag
nog in via: www.
sintjansprocessie.nl/
jongeren En... volg
ons ook op Twitter/
Facebook voor het
laatste nieuws!

In 1963 ontwierp en maakte de Larense kunstsmid Gert Vos Sr. i.o. comité
klein Laren deze erepoort. Deze erepoort was de eerste die geheel van metaal
was gemaakt. Tot 1963 maakte men de erepoorten voornamelijk van hout.
De symbolen die Gert Vos in de boog verwerkten zijn: de twaalf apostelen (de
lantaarns). De vier evangelisten (de grote masten waaraan de overkapping vast
zit). De overspanning (bestaat uit 4 delen en vertegenwoordigt de vier deugden:
voorzichtigheid, matigheid, dapperheid, eerlijkheid). Op de overspanning
staat de rijksappel. Het kruis staat in de bol geplant. De drie armen van het
kruis verwijzen naar de drie bovennatuurlijke deugden: geloof, hoop en liefde.
De uitvoering en kleur van deze erepoort zijn nog steeds naar het
oorspronkelijke idee van Gert vos. Alleen de hoge masten zijn een aantal
keren verhoogd, om verkeer technische reden.
De erepoort zal op zaterdag 22 juni na het openingslof opnieuw worden
ingezegend door pastoor J. Vriend.

Aan de keukentafel bij…
Bedevaart
naar Kevelaer 2013

Vandaag zitten Yvonne Telkamp en Tera
Houting samen aan de keukentafel bij de
Vormelingen op de Kaag. De Vormelingen
doen hun heilig Vormsel op 8 juni in Blaricum.
Zij hebben een bezinningsweekend op het
Kaag-eiland in ‘De Stal” onder begeleiding van
jongerenwerker Maurice Lagemaat en de beide
gastouders Luc van Aken en Gertjan Martens.
Waarom doe je mee en wat vind je er tot nu toe van?
Sophie besloot het te gaan proberen en vindt het
uiteindelijk heel leuk. Vooral worden de discussies
tijdens de Vormselavonden gewaardeerd, om
de mening van een ander eens te horen. Julia
en Romy willen op deze manier dichter bij God
komen en vinden zo steun bij Hem. Er zijn
momenten dat ze even stil kunnen zijn en God
danken en kracht van Hem voelen. Bas volgt de
familie en vindt het tot nu toe leuk, want op
school heb je wel het vak levensbeschouwing
maar dat is niet voldoende. Zach is blij er nu zelf
bij te kunnen zijn in tegenstelling tot bij de doop.
God is liefde en dat inspireert hen!
Karel vindt geloof best belangrijk en is blij straks
de Heilige Geest te mogen ontvangen. Het geloof
is een soort houvast.
In ieder geval zijn alle Vormelingen het erover
eens dat ze altijd terecht kunnen bij God in goede
en slechte tijden. De avonden hebben hen ook
gevormd. Hebben hen dichter bij elkaar gebracht
en het geloof meer in hun hart. “Het is namelijk
niet gek om te praten over het geloof. Ieder op
zijn eigen manier.”, zegt Karel. “Ik schaam me
daar niet voor en met deze Vormselgroep waarbij
iedereen katholiek is, praat dat toch anders!”.
Wat doet dit bezinningsweekend met je?
Unaniem zijn ze het erover eens! Dit weekend is
hartstikke leuk. Ze doen samen uiteenlopende
dingen (spelletjes, wandelen, buiten-zijn,
bezinnen).
Ze zitten rond het kampvuur en praten over
van alles. Zo komen ze dan dichter tot elkaar.
Ze leren elkaar beter kennen. “Je voelt God dan
om je heen door de anderen” , zegt Zach. Julia
is het daar roerend mee eens. Zij vindt het zelfs
rustgevend en interessant.
“Ik wist niet goed wat ik me ervan voor moest
stellen”, zegt ze, “maar ik heb me één gevoeld
met de natuur”. Romy vult aan: “Bijvoorbeeld
net met de wandeling; we liepen en praatten.
Dan neem je niet alles van de omgeving op.
En op de terugweg waren we stil, kon je goed
nadenken en hoorde je het water ruisen en de
schapen vielen op.”

1e communicantjes 2013

Maandag 29 juli vertrekken wij om 8.15
uur richting Kevelaer voor onze 2-daagse
bedevaart.
Het programma bestaat uit aan deelname aan
de intochtprocessie, diverse vieringen met in
de avond de lichtprocessie en in de middag
de kruiswegstatie.
Naast dit programma bestaat dinsdag de
mogelijkheid om de hostiefabriek te bezoeken
Wij verblijven weer in het Parkhotel en hopen
dan ook dat we ook dit jaar weer op veel
bedevaartgangers mogen rekenen
Dinsdagavond 30 juli verwachten wij
omstreeks 19.30 in Laren te arriveren, waarna
wij de bedevaart afsluiten met het sluitingslof.
Ook niet bedevaartgangers zijn van harte
welkom bij deze viering.
Kosten Kevelaer: bus € 30 pp
De overnachting, incl.diner en ontbijt
bedragen bij 2-persoonskamer € 55,00 pp.
Voor een 1-persoonskamer bedragen de kosten
€ 70,00

Het kampvuur was heel gezellig, beamen Bas,
Zach en Karel. Met spelletjes en eten maken
(bbq-en) en praten. Praten over het geloof en
alledaagse dingen. Ze begrijpen nu meer van
het geloof en de vragen die ze hadden over het
geloof zijn zeker nu beantwoord!
Hebben jullie nog een advies aan jongeren die twijfelen
of ze het vormsel willen doen?
“Het is heel leuk. Je voelt je er goed bij”, zegt
Julia, “Je kunt altijd terecht bij de gastouders!”
“Ik vind het leuk om contact met de anderen te
hebben, dus ik denk dat het voor anderen ook
zo zou kunnen zijn”, zegt Bas.
“Als je steun zou willen hebben in alle tijden, kies
dan voor het Vormsel”, is de mening van Romy.
“Ga gewoon door met het uitvinden van het
geloof en blijf altijd bij jezelf!!!”, zegt Karel.
“Ik vind vooral dat ze zelf moeten beslissen en
dat ze het moeten proberen”, zegt Sophie.
Ik zou het Vormsel gewoon weer doen!”, aldus
Zach.
Yvonne Telkamp & Tera Houting

Inschrijven voor deze bedevaart bij Sanny
Wortel, Vredenburgh 51 1251 SH Laren
Tel.: 035-5383391 of e-mail sanny@kpnmail.nl
Voor meer info kunt u ook terecht bij de
andere broedermeesters van Kevelaer:
Stef Bon 06 51090605 of Chris Bogaers 06
51206066
De bedevaartsleiding in Kevelaer heeft dit
jaar als thema aangereikt: "Leven in Geloof".
Deelname aan deze bedevaart is een
uitgelezen mogelijkheid om in de serene
sfeer van Kevelaer even tot rust en tot jezelf
te komen, en kunnen wij deze pelgrimage
van harte aan bevelen.
Voor de jongeren bestaat de mogelijkheid
om deel te nemen aan de fietsbedevaart,
inlichtingen hierover zijn te verkrijgen bij
bovenstaande broedermeesters.
Chris Bogaers, broedermeester

Jongerenviering Goede
Vrijdag
‘Ontroerend, mooi en aangrijpend’ zo werd
de Kruiswegviering van de jongeren op Goede
Vrijdag door menigeen omschreven. De viering
bestond uit meditaties en gebeden die door de
jongeren waren geschreven, afgewisseld met
muziek en zang. Anne-Sophie van Mazijk en
Linda de Valk zongen 4 liederen begeleid door
hun vaders op viool en piano. Terwijl een 2
meter groot kruis langs de staties in de kerk
werd gedragen, lazen de andere jongeren de
meditatieve teksten voor. Het geheel vormde
een prachtige viering, die menig aanwezige
ontroerde.
Het idee om op Goede Vrijdag een
jongerenviering te organiseren was eerder
ontstaan tijdens de gourmetavond met kerst
van de oud-vormelingen, waarbij ook de
pastoor en zusters Karmelietessen aanwezig
waren. Het idee kwam van de jongeren zelf.
Naast deze genoemde activiteiten staan er
nog meer bijeenkomsten voor jongeren op
het programma. Ben je geïnteresseerd? Meld
je dan aan via info@rkjlaren!

Korenfestival

9 juni 2013 Laren

Korenfe

Jaarlijks worden er op initiatief van de Stuurgroep Oecumene BEL een drietal oecumenische vieringen georganiseerd.
Een viering in Laren in de Gebedsweek voor de Eenheid,
een viering in Blaricum op Pinksteren en een viering in
Eemnes in de Vredesweek. Deze vieringen zijn plaatsen
van ontmoeting voor parochianen en gemeenteleden van
de kerken in onze dorpen en zij mogen zich verheugen in
een grote belangstelling. Omdat de plaatselijke kerken het
Hoogfeest van Pinksteren graag in eigen kerk vieren heeft
de stuurgroep ervoor gekozen om op een ander moment
dan met Pinksteren een oecumenische ontmoeting te
organiseren. En wel op zondag 16 juni a.s. om 11.00 uur in
de Sint Vituskerk , Kerklaan 17 in Blaricum. Voorgangers
zijn: dominee J. Rinzema en pastor C. Lavaleije.
Stuurgroep Oecumene BEL

Kleuterwoorddienst

tival 2013

Bij voldoende aanmeldingen zal op 9 juni tijdens de
mis van 11 uur de laatste kleuterwoorddienst van
dit schooljaar plaatsvinden. Aanmelden - bij Linda
Huijsmans, tel. 06-43711157 of p.en.l.huijsmans@
versatel.nl - is noodzakelijk.
Het jaar 2012-2013 wordt voor de kleinste kinderen
van de parochie afgesloten met de Sint Jansprocessie
op zondag 23 juni. Alle kinderen van de kleuterwoorddienst worden uitgenodigd hieraan deel te nemen.
Na afloop krijgen ze een kleine verrassing. Kinderen
van de kleuterwoorddienst mogen hiervoor worden
aangemeld bij Linda Huijsmans, tel. 06-43711157 of
p.en.l.huijsmans@versatel.nl - is noodzakelijk.

11:00 uur feestelijke Eucharistieviering
14:30 uur Zondagmiddagconcert
in de Sint Jansbasiliek te Laren
Kamerkoor Estrivo Utrecht
Roden Girl Choristers
Sacramentskoor Breda
Schola Psittacus Amsterdam
Sint Joris Kamerkoor Amersfoort
Presentatie: Lenneke Speelman
mede mogelijk gemaakt door:

tichting
%*
: KSLoormuziek
aren

Oecumenische viering gezamenlijke kerken in de BEL-dorpen

Info: 035-6211615
www.zingeninlaren.nl
info@zingeninlaren.nl

Vieringen van zaterdag 08 juni t/m zondag 21 juli
Zaterdag 08 juni		
17.00 uur
Zondag 09 juni
10e zondag d.h. jaar 11.00 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis m.m.v. verschillende koren

Zaterdag 15 juni		
17.00 uur
Zondag 16 juni
11e zondag d.h. jaar 10.00 uur
			
11.00 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Oecumenische viering in Blaricum

Patroonfeest van Sint Jan
Zaterdag 22 juni		
19.00 uur
Zondag 23 juni		
07.00 uur
			
09.00 uur
				
			
11.00 uur
			
12.00 uur
			
17.30 uur

Openingslof m.m.v. de Cantorij
Eucharistie op het kerkhof
Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Processie
Hoogmis op het kerkhof
Sluitingslof met Gregoriaanse gezangen

Zaterdag 29 juni		
17.00 uur
Zondag 30 juni
13e zondag d.h. jaar 10.00 uur

Eucharistie
Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Dinsdag 02 juli		

Vesper met de Broederschap van Sint Jan

21.30 uur

Zaterdag 06 juli		
17.00 uur
Zondag 07 juli
14e zondag d.h. jaar 10.00 uur

Eucharistie
Eucharistie met samenzang

Zaterdag 13 juli		
17.00 uur
Zondag 14 juli
15e zondag d.h. jaar 10.00 uur

Eucharistie
Eucharistie met samenzang

Zaterdag 20 juli		
17.00 uur
Zondag 21 juli
16e zondag d.h. jaar 10.00 uur

Eucharistie
Eucharistie met samenzang

Gedoopt

Bereikbaarheid pastores

1 april		
3 april		
7 april		
7 april		

Casper Dankers
Skyler Stevens
Levi Vergeer
Maurits Barkel

Overleden
20 mrt.		
13 april		
4 mei		
9 mei		
11 mei		
15 mei		

Christiaan Plug
Saskia Grob-Bakker
Rosalia Verheugd – Jacobs
Jan Mol
Valence Boekelman – Pinckaers
Cees Puijk

Gehuwd
8 mrt.		
17 mei		

Wouter Scholten en Marianne Kroes
Theo Duurland en Joke Bults
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Graficiënt Printmedia
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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: 33.49.66.000
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: 33.49.05.397
Internet:
www.belkerken.nl/sintjan
e-mail sintjan@belkerken.nl

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

Collecten

Pasen
€ 2.100,-40-dagen-actie	€ 3.495,-- (incl. 709,11 van
Binkhorst St. Jan)
6-7 apr.
€ 780,-13-14 apr.
€ 1.445,-20-21 apr.	€ 500,-- (t.b.v. priesteropleiding
Vogelenzang)
27-28 apr.
€ 580,-4-5 mei
€ 565,-11-12 mei
€ 920,--

Biechtgelegenheid:
zaterdag 08 juni 16.30 uur
zaterdag 15 juni 16.30 uur

Het volgende nummer van de
Klepel verschijnt op 11 juli
2013. Kopij graag inleveren
vóór 27 juni op het secretariaat
van de parochie: Brink 33,
1251 KT Laren of per email:
sintjan@belkerken.nl.

