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BAVODAG "Wat bezielt je ...?"

Zaterdag  14 april heeft de eerstejaars vormselgroep de 
BAVOdag bezocht in de Bavokerk in Haarlem.  De BAVOdag  
is een dag van ontmoeting, bezinning en van bezig zijn 
met de vraag; 'wie bezielt je' en 'wat bezielt je' om gevormd 
te worden, om bij Christus te horen?
Om 9.00 uur zijn we vanaf de St.-Jansbasiliek  naar Haarlem 
gereden. Rondom de Bavokerk, die net als onze Basiliek in 
de steigers staat, was het een drukte van jewelste met heel 
veel jongeren. Om half 11 begon de openingsceremonie met 
een drumband, abseilers die van de steigers naar beneden 
kwamen en gekleurde vuren. 

4 mei

Juist toen hij wilde zeggen:

‘maar iedereen verschaft zich toch

problemen, net niet te groot om overheen

te kijken naar een onbereikbaar,

beter leven’

vielen de stille minuten.

Motoren werden afgezet

kerkklokken hielden op

en vogels, zwermen spreeuwen

suizelden over het plein.

Wind schraapte de hoeken

markiezen flapperden, scharnieren

kraakten en piepten.

En in de lege lucht

knalden de vlaggen als zwepen.

Judith Herzberg

Na een welkomswoord van de pastoor (de bisschop was ver-
hinderd) werd het programma gestart. De eerste activiteit 
van onze groep was midden in de kerk, daar werd aan de 
hand van een toneelstuk dat zich in een schoolklas afspeelde 
gediscussieerd over het gedrag van de leerlingen. Het was 
wel jammer dat het geluid erg slecht was, waardoor niet 
alles goed was te volgen. 
Daarna was het tijd voor een lekker broodje (dat iedereen 
zelf had meegenomen) waarna we één van de torens van 
de kerk hebben beklommen. Na genoten te hebben van een 
mooi uitzicht mochten we boven de gewelven langs naar de 
andere zijde van de kerk lopen. Het was echt fascinerend 
om te zien hoe zo'n kerk gebouwd is. 
Na deze klautertocht zijn we in gesprek gegaan met mensen 
die bewust voor een bepaald beroep hebben gekozen. Onze 
groep heeft een tijd lang staan luisteren bij een zanger met 
gitaar die leuke liedjes zong maar ook zeer inspirerend 
kon vertellen over zijn bezieling voor muziek. 
Daarna hebben we gesproken met een moeder van 4 kinde-
ren die zich bij de vrijwillige brandweer had aangesloten. 
Ondanks alle risico's en al het leed wat je als hulpverlener 
tegenkomt vertelde deze brandweervrouw dat ze er geluk-
kig van wordt als ze mensen in nood kan helpen. 
Aansluitend hebben we gesproken met pastoor Nico Knol 
en heeft hij vertelt wat hem heeft bezielt om priester te 
worden. Een belangrijke les van hem: "Durf ook NEE te 
zeggen".
Tot slot na al deze gesprekken hebben we nog een aangrij-
pend verhaal aangehoord over 'Loverboys' en er konden 
vragen gesteld worden aan meisjes die slachtoffer zijn 
geweest van 'Loverboys' om de gevaren te onderkennen. 
Om half drie was er een gezamenlijke slotviering waarna 
iedereen als herinnering naar huis ging met een BAVOmok. 
Op de terugweg vonden de gastouders dat er wel een tus-
senstop bij de M was verdiend, zodat we met een lekkere 
versnapering deze dag hebben kunnen afsluiten.

eerstejaar vormselgroep 



Alex Wouterse werd 46 jaar geledne geboren in 
Brabant. Na een jeugd in Eindhoven en Nuenen 
maakt Alex als puber de overstap van het rustige 
Brabant naar het bruisende Nijenrode in Breuke-
len. Na het behalen van zijn graad zet hij zijn studie 
voort in Barcelona waar hij zijn MBA haalt. Deze 
universiteit staat in verbinding met het Opus Dei, 
een groepering binnen de katholieke Kerk die als 
doel heeft via je dagelijkse activiteiten dichter naar 
God te groeien. Zij willen dat je meer diepgang en 
inspiratie schept in je werk. Dat is een houding 
die Alex ook uitsraalt tijdens het gesprek.
Na het behalen van zijn Masters vertrekt Alex 
naar München, waar hij uiteindelijk tien jaar als 
adviseur zal werken. In die tijd trouwt een studie-
genoot van Alex op Curacao. Daarbij was Alex als 
‘Best Man’ aanwezig. Op deze bruiloft ontmoet 
hij zijn huidige vrouw Lila, die oorspronkelijk van 
het eiland Saba komt.
Na hun verkeringstijd neemt Lila de grote stap 
om naar München te verhuizen. Ze trouwen in 
het Limburgse Vaals, een cetrale plek voor hun 
internationale vrienden, waar tevens plaats is 
voor een uitbundige huwelijksviering zoals dat 
op Curacao gebruikelijk is. 
Ogenschijnlijk vormen zij een tegengesteld echt-
paar, een echte Hollandse man en een warme 
exotische vrouw. Maar in het dagelijks leven vor-
men zij een hecht team dat elkaar goed aanvult.
Hun band versterkt zelfs wanneer zij in 1998 hun 
eerste zoon Jonathan levenloos ter wereld komt. 
Op de vraag of dit hun geloof niet heeft doen wan-
kelen is Alex heel stellig. “Wie op zo’n moment 
stopt met geloven is de rode draad kwijt”, luidt 
zijn antwoord. 
Als voorbeeld vertelt hij hoe bij hun buren een 
kindje met het Syndroom van Down werd geboren 
en hoe sommige mensen zich van hen afkeerden. 
Want wie zo’n kindje kreeg was gestraft door God.
Maar een geestelijke verwoordde juist het tegen-
overgestelde. Dit kind was een geschenk van God, 
juist geboren in een warm gezin dat dit kind de 
aandacht en liefde kon geven dat het verdiende.
Na een periode in München te hebben gewoond 
verhuizen zij naar het Gooi.
Inmiddels hebben zij een dochter en een zoon. 
Hun dochter Emily heeft deze maand haar Eertse 
Heilige Communie gedaan in de Sint Jansbasiliek.
Wat betekent het geloof voor Alex? “Geloof geeft 
mensen voorbeelden en houvast om op een betere 
en slimmere manier met elkaar samen te leven”, 
vertelt Alex. De Kerk is een onmisbaar instituut 
om de inspirerende boodschap na 2000 door te 
geven. Niet de letter, maar de essentie van met 

name het Nieuwe Tes-
tament geeft hem in-
spiratie. Een positieve 
inspiratie richting een 
beter leven.
De Eerste Communie 
geeft een prikkel bin-
nen het geloof. Op de 
vraag waarom Alex 
andere ouders ook zou 
aanraden om hun kind 
de Eerste Communie te 
laten doen wijst hij op 
de positieve associatie 
die deze dag uitstraalt 
en de prikkel die ervan 
uitgaat om je eigen ge-
loof door te geven aan 
je kinderen.
Alex heetf een hele 
drukke baan die veel 
tijd vraagt. Toch heeft 
hij tijd weten vrij te 
maken voor vrijwilli-
gerswerk. Gezien zijn 
achtergrond en huidige 
baan is het niet verwon-
derlijk dat hij penning-
meester is op de school 
van zijn kinderen. 
Hij sluit het zeker niet 
uit dat hij in de toe-
komst, wanneer deze 
functie gaat vervallen, 
hij mogelijk een ver-
gelijkbare functie zou 
willen vervullen voor 
de parochie. Maar op 
dit moment is dat zeker 
nog niet aan de orde. 
Alex raadt iedereen 
zeker aan vrijwilligers-
werk te doen. Het is een 
waardevolle aanvulling 
en geeft weer heel andere sociale contacten. Dat 
laatste is wel een vereiste voor Alex. Wanneer de 
sociale klik met de overige vrijwilligers uit een 
team zou ontbreken zou dat voor hem reden zijn 
naar iets anders uit te kijken.
Alex wil op deze plaats graag een groot compli-
ment maken aan het adres van Linda Huijsmans. 
De hartelijkheid waarmee zij de kleinste kinderen 
binnen onze parochie opvangt is hem zeker niet 
ontgaan. Ook de andere parochianen zal het zijn 

opgevallen wat een grote aantallen kinderen er 
momenteel bij de gezinsvieringen de kinder-
woorddienst volgen of een palmpasenstok onder 
haar leiding hebben gemaakt.
Ik bedank Alex voor de gastvrije ontvangst, nota 
bene op de verjaardag van zijn vrouw Lila. Een 
hartelijk en bevlogen echtpaar van wie wij zeker 
meer zullen zien in de kerk.

Yvonne Telkamp

Aan de keukentafel bij... Alex Wouterse

Pinksteren 2012 
Dit jaar vieren we Pinksteren, 
de vijftigste dag van Pasen, op 
zondag 27 mei.
Ook dit jaar is er weer een Oecumenische viering 
van alle kerken van de BEL dorpen die aangeslo-
ten zijn bij de Stuurgroep Oecumene. De viering 
wordt gehouden in de Sint Vituskerk, Kerklaan 17, 
Blaricum. De aanvang van de viering is 11.00 uur. 
Voorgangers zijn: dominee J. Rinzema en pastor 
C. Lavaleije.
Het thema van de viering is: Pinksteren, een feest 
dat tot de verbeelding spreekt.
De kinderen zijn welkom in ons midden.  
We hopen dat er weer veel verschillende mensen 
van alle kanten samenkomen, net als op de eerste 
Pinksterdag  na de Hemelvaart van de Heer. 
Ook rekenen we weer op een bijdrage vanuit de 
verschillende kerken, via een voorbede die door 
een vertegenwoordiger van de desbetreffende 
kerk wordt voorgelezen.
Zo brengen we de veelstemmigheid die door ieder 
verstaan wordt met Pinksteren tot uitdrukking.
Na afloop kunnen we gezellig samen koffie drinken.
De collecte is dit keer bestemd voor de ondersteuning 
van de belevingstuin die hopelijk gerealiseerd gaat 
worden in Johanneshove, het zorgcentrum in Laren.

De Stuurgroep Oecumene BEL

Lourdes, het ware verhaal
Altijd al willen weten wat er nou eigenlijk gebeurd 
is bij de verschijningen in Lourdes in 1858?
Bij uitgeverij Adveniat is een nieuwe vertaling 
verschenen van  Lourdes, het ware verhaal van de 
verschijningen, geschreven door René Laurentin.
Omdat er talloze versies bestonden van de gebeur-
tenissen in het Zuid-Franse dorpje kreeg Laurentin 
opdracht op basis van zo’n 10.000 documenten, 
meest getuigenverklaringen, de ware toedracht 
te beschrijven en daarvan een leesbaar boek te 
maken.
Inmiddels was de bestaande Nederlandse vertaling 
niet meer van deze tijd. Bekeerling Ronald Valk 
was zo getroffen door het boek dat hij spontaan 
besloot het opnieuw te vertalen. 
Het boek leest als een trein en beschrijft van dag 
tot dag wat de 14-jarige Bernadette Soubirous 
overkwam en hoe haar omgeving reageerde. 
Aanvankelijk met ongeloof en afwijzing, maar 
uiteindelijk weerloos tegenover de waarheid die 
zich steeds moeilijker laat loochenen.
Maar dat is ook wat de lezer, met alle aanvanke-
lijke scepsis, uiteindelijk overkomt. De grote vraag 
waarom de hemel zo de aarde zou raken laat 
zich nergens anders beter beantwoorden dan in 
Lourdes zelf, waar jaarlijks 6 tot 8 miljoen mensen 
kracht en troost putten en genezing vinden. De 
scepsis die wij desondanks soms blijven voelen 

is niet anders dan die van velen die nieuwsgierig 
kwamen kijken naar dat eenvoudige boerenmeisje 
in de grot van Massabielle. Alleen wisten zij nog 
niet beter. (JP)
Lourdes, het ware verhaal van de verschijningen. 
René Laurentin, uitgeverij Adveniat, Baarn 2012, 
ISBN 978 94 9104 217 1, 300 pagina’s, prijs 14,50. 
Ook te bestellen via www.adveniat.nl  



Vormselgroep actief aanwezig bij Oliewijding.

Waken bij de grens

Elke maand wordt gevraagd Amnestybrieven voor 
politieke gevangenen te versturen. Dat is hard 
nodig en soms redt het mensenlevens. Dit geldt 
voor mensen ver weg.
Maar wat gebeurt er in ons eigen land?
Wie weet van Kamp Zeist, dichtbij de afslag Soes-
terberg van de A28?
Daar zitten tientallen uitgeprocedeerde vluchte-
lingen uit allerlei landen in een barakkenkamp 
omringd door prikkeldraad. Dit is een zaak van 
Justitie. Honderden mensen die geen enkel straf-
blad hebben maar hun toevlucht voor oorlog en 
geweld zochten in een ‘veilig’ land worden als 
misdadigers in detentie opgesloten, onder meer 
in Leersum, Rotterdam en Ter Apel.

De Raad van Kerken van Zeist en Soest heeft een 
wake ingesteld waaraan dertig kerken meedoen.
Elke eerste zondag van de maand, van 4.30 tot 
5.30 staan minstens vijftig tot zestig mensen bij 
het kamp. Velen hebben bloemen bij zich die bij 
het hek worden neergelegd. Soms loopt men met 
fakkels rond het kamp. Blaadjes met informatie 
worden uitgedeeld. Stipt om half vijf loopt de 
groep in een lange rij naar de ingang, bij herha-
ling zingend: Als alles duister is, ontsteek dan een 
lichtend vuur dat nooit dooft.

Er wordt een kring gevormd en de bloemen wor-
den in het midden neergelegd. Een bewaker die 
uit zijn hokje is gekomen krijgt ook een blaadje 
om mee te lezen.
Iemand van de SP houdt een megafoon vast en 
reikt de speaker aan de eerste voorganger. Er is 

altijd een liturg en iemand die de ‘situatie nu’ 
inbrengt. Het thema is die dag ‘verscheurd’. 
Onlangs gaf een uitzending van het tv-programma 
Zembla een genuanceerd beeld van Kamp Zeist. 
Daaruit blijkt dat het kamp slecht geventileerd 
wordt waardoor mensen allerlei lichamelijke 
klachten krijgen. Het voedsel is er slechter dan in 
gewone gevangenissen in Nederland. Ook psychi-
sche klachten doen zich nadrukkelijker gelden. 
Om vijf uur gaan de deuren dicht. Pas ’s morgens 
om 8 uur gaan ze weer open.
Zo ga je niet om met mensen in nood. 

Elke zondag krijgt een geestelijk verzorger toegang 
tot de uitgeprocedeerde vluchtelingen. Binnen 
het kamp wordt dezelfde dienst gehouden als 
buiten het enige contact tussen de mensen bin-
nen en die van buiten is dat ze voor de ramen 
staan te zwaaien.
Wat kunnen wij doen?
Meeleven door bekendheid te geven aan onrecht 
zo dicht in de buurt. Bidden en positieve gedach-
tenkracht sturen naar deze gevangenen en zo 
mogelijk eens meelopen. 

Korrie de Jong, Laren

v.l.n.r.;Willem, Zaya, Jeanine, Melissa, Emma, Sanne, Anne Sophie en Ervan

Woensdagmiddag 4 april verzamelden Anne-
Sophie, Emma, Ervan, Jeanine, Melissa, Sanne, 
Willem en Zaya zich bij de Basiliek van St.-Jan 
voor een bijzondere missie naar de Kathedrale 
Basiliek van St.-Bavo te Haarlem.
Onze vormselgroep, met gastouders Astrid en 
Arjan, namen deel aan de plechtige viering 
waarin de oliën werden gezegend en gewijd voor 
geloofsleerlingen, de ziekenzalving en het Heilig 
Chrisma.
Omdat we gevraagd waren een rol te vervullen 
bij de viering, moesten we eerder aanwezig zijn. 
Om 6 uur kregen we te horen wat onze taak was 
en werd er geoefend. 

Vanaf 7 uur begon de kerk vol te lopen en om half 
8 kon er bijna niemand meer bij. 
Naast nagenoeg alle vormselgroepen, waren ook 
bijna alle priesters en diakens uit het bisdom 
aanwezig. De liederen werden gezongen door 
een prachtig koor. 
De mis werd geleid door bisschop Punt. Hij hield 
een mooie preek met als kernboodschap dat 
schoonheid vooral van binnen zit en dat uiterlijke 
schoonheid veel minder belangrijk is. 
De lezingen werden prachtig verzorgd door 
Jeanine en Anne-Sophie. 
En als groep mochten we een hele grote kan met 
Chrisma, de olie waar we 2 juni mee gevormd 

worden, naar de bisschop dragen die het vervol-
gens wijdde.
Het was voor ons allemaal een zeer indrukwek-
kende viering. 
En helemaal bijzonder was dat we na afloop nog 
even wat mochten drinken in de pastorie, samen 
met onder meer de priesters, diakens, hulpbis-
schop en de bisschop zelf.
Natuurlijk waren ook onze diaken Veldhuis en 
pastoor Vriend aanwezig.
Bij thuiskomst deed onze vormselgroep verslag 
van deze inspirerende bijeenkomst.

Willem van der Zwaan
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Vieringen van zaterdag 05 mei t/m zondag 10 juni

Zaterdag 05 mei  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 06 mei 5e zondag van Pasen 09.30 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
   11.30 uur Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 12 mei  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 13 mei 6e zondag van Pasen 09.30 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
   11.30 uur Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Woensdag 16 mei  19.00 uur Geen viering

Donderdag 17 mei Hemelvaart van de Heer
   09.30 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

Vrijdag 18 mei  09.00 uur Geen viering

Zaterdag 19 mei  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 20 mei 7e zondag van Pasen 09.30 uur Hoogmis met Nederlandse gezangen
   11.30 uur Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 26 mei  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 27 mei Hoogfeest van Pinksteren
   09.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
   11.30 uur Geen viering

Maandag 28 mei 2e Pinksterdag 10.00 uur Eucharistie

Zaterdag 02 juni  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 03 juni Heilige Drie-eenheid 09.30 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
   11.30 uur Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Dinsdag 05 juni  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 09 juni  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 10 juni Sacramentsdag  10.00 uur  Plechtige Eucharistie met gastkoren
   11.30 uur Geen viering

Gedoopt
25 mrt. Julia Paul
25 mrt. Nikki Paul

Gevormd
25 mrt. Antje Paul-Kessel

Collecten
18-19 mrt. € 665,90
24-25 mrt. € 590,--
31-1 apr. € 915,--
Pasen € 2.478,--
40-dagen-actie € 4.230,--  (waarvan € 670,-- door de 

Binckhorst St. Jan)

Biechtgelegenheid: 
Zaterdag  12 mei 16.30 uur
zaterdag   19 mei 16.30 uur

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)

Dinerclub
Op zondag  20 mei 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

Vieringen werkdagen
Maandag 9.00 uur
Woensdag 18.30 uur aanbidding, waarna om 19.00 uur 
de H. Mis
Vrijdag 9.00 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.
.

Oecumenische vesper
 
In de laatste Oecume-
nische Vesper van dit 
seizoen vertelt Jezus 
in Zijn "Gelijkenis van 
het onkruid" dat de 
bozen leven temidden 
van de goeden. Een 
actueel thema, zo 
zichtbaar in onze we-
reld, maar.... Voor de 
goeden is het Rijk der 
hemelen weggelegd. 
De bozen zullen niet 
ongestraft blijven. 
Doen wij ons best bij 
de goeden te behoren?

Wij nodigen u uit 
over dit thema na te 
denken in de Oecumenische Vesper van zondag 3 juni 
om 19 uur in de Johanneskerk te Laren.

Voorgangers: Ds. M. Snaterse (Houten) en Pastoor H. 
van Doorn (De Bilt)
Met muzikale medewerking van: solist en instrumen-
talist en Joost Veerman, orgel.
 
Van harte welkom!

Klepel verschijnt eerder
In verband met de verspreiding van de Klepel en de vrije 
dagen rond Hemelvaart dient de kopij voor 7 mei ingele-
verd worden bij het parochiesecretariaat: Brink 33, 1251 
KT Laren of per email: sintjan@belkerken.nl


