DE KLEPEL
Het Sint Jansfeest 2018
Nummer 503,
Klepel
juni - juli 2018

IN DIT NUMMER
Inhoud
•
Programma
Sint Jansfeest
•
Vormselviering
•
Vrijwilligers
receptie

“Wees niet bang om het met God te wagen”
Als ik in de bijbel
over Sint Jan de Doper lees,
valt me op hoe vrij hij is, innerlijk vrij.
Hij zag er niet uit
in zijn kameelharen kleed;
hij was buitenissig in zijn maaltijden
van sprinkhanen en wilde honing;
ook zijn verblijfplaats in de woestijn
was nogal ongewoon,
om van zijn woorden
nog maar niet te spreken:
stevige taal
tegen Farizeeën en Sadduceeën,
die Johannes als huichelaars bestempelde.
Voor bijna iedereen
had Sint Jan wel een kritisch geluid:
“Bekeert u”.

Johannes trok zich nergens iets van aan:
wat de mensen zouden denken
of hoe ze zouden reageren
en of het wel óver kwam,
daar had hij geen boodschap aan.
Hij wilde mensen naar Jezus verwijzen,
leven voor wat er écht toe doet
zonder angsten en complexen.
Johannes de Doper was innerlijk vrij.
Hoeveel moed hebben wij?
Wat houdt ons tegen?
Doe het maar!
Vertrouwen op God
wordt niet beschaamd
en een kruis is niet het einde.
Wees niet bang
om het met God te wagen!
Zalige Sint Jan!

+Johannes Hendriks
hulpbisschop bisdom Haarlem-Amsterdam

Korenfestival
Op zondag 17 juni is er voor de achtste
keer een sprankelend Korenfestival in
de Sint Jansbasiliek van Laren NH. Op
deze dag is er speciale aandacht voor
klassieke koormuziek, met om 10.00 uur
de feestelijk gezongen Hoogmis en om
14.30 uur een zondagmiddagconcert.
De mooiste composities van bekende en minder
bekende componisten worden uitgevoerd door
o.a. Voces Cyriaci uit Hoorn (tijdens de Mis en
concert) en ‘Vocalise’ uit Ede. (alleen concert)
Ook de vrouwenschola Hildegard (van het Vocaal
Theologen Ensemble) treedt op. (concert) Bas
Groenewoud speelt piano en orgel.
				

Organisator is de Stichting Koormuziek Laren,
die zich ten doel stelt de
klassieke koormuziek
te promoten, zoals die
vroeger vaak in de kerk
te horen was.
Kerkgangers en concertbezoekers zijn van harte
welkom. De toegang is gratis met na afloop een
deurcollecte.
Informatie per mail: info@zingeninlaren.nl of
telefonisch: 06 1 222 95 40. (artistiek leider Ton
Philips)

Sint Jansfeest 2018
Beste parochianen,
De tijd is aangebroken dat wij ons gaan opmaken voor het Sintjansfeest.
Op zondag 24 juni 2018 vieren wij de geboortedag van onze schutspatroon
Johannes de Doper. De diverse bogencomités zijn inmiddels gestart met de
voorbereidingen. Alles wordt in het werk gesteld om er weer een groot feest van
te maken. Andere vrijwilligers zijn ook druk bezig met hun voorbereidingen.
Wij willen onze dank uitspreken voor ieders grote en kleine inzet.
De afgelopen jaren zijn wij druk doende geweest om meer jongeren aan de
processie te laten deelnemen. Ook dit jaar zal er een programma voor hen
worden georganiseerd.
De begeleiding van de jongeren heeft vorig jaar een nieuwe invalshoek gekozen.
Wij hopen dat zij daardoor jaarlijks meer jongeren bereiken. Informatie
hierover is te vinden op onze website. Ons patroonsfeest zal worden ingeleid
door een lezing van Tim Bitter. Deze lezing wordt gehouden op woensdag 30
mei om 20.00 uur in het Brinkhuis. U kunt zich voor deze lezing aanmelden
bij de Volksuniversiteit Het Gooi via; http://www.volksuniversiteitlaren.nl/
cultuur/product/show/571-sint-jansprocessie
Thema 2018
Dit jaar is het thema van ons patroonsfeest “Wees niet bang”. Tijdens het
openingslof op zaterdag 23 juni zal Pastoor Vriend graag ingaan op het
gekozen thema.
Collecte kerkhof
De collecte is dit jaar voor het project van Pater van Wegen, de Stichting
Freiersdale in Zuid-Afrika. De Pater blijft zich onverminderd inzetten voor
dit grote project en verdient onze blijvende steun.
Onkosten Sint Jansfeest
Uw steun om het feest te kunnen 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 NL17 RABO 0334 9488 00 t.n.v. Broederschap Sint Jan.
De Stichting Broederschap Sint Jan is als goed doel door de belastingdienst
officieel erkend. Ook hebben wij de afgelopen jaren diverse legaten mogen
ontvangen en misschien bestaat bij u ook de gelegenheid om via een legaat
ons werk te blijven steunen. U kunt in de Sint-Janskraam diverse artikelen
aankopen t.b.v. ons patroonsfeest. Betaling met PIN-pas is mogelijk.
Bidden en zingen in de Processie
De route en de versieringen zijn zoals in afgelopen jaren, met dien verstande
dat bij ons kerkhof het monument staat ter nagedachtenis aan de omgekomen
Joodse kinderen en hun begeleiders van de Bergstichting. Aangekomen bij
het kerkhof zullen wij langs dit monument lopen.
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 minimaal 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.
Bruidjes, jonkers en kwastendragers
Ben jij ook bruidje, jonker of kwastendrager in de St. Jansprocessie?
Alle meisjes maar ook stoere jongens vanaf 4 jaar zijn van harte uitgenodigd
om als bruidje, jonker of kwastendrager mee te lopen.
Aanmelden, vragen of een jurkje lenen? Stuur een email naar bruidjes@
sintjansprocessie.nl of neem contact op met Nilleke Hembrecht-van den
Brink, tel: 06-41695249.
Als uw dochter zelf geen wit jurkje heeft kunt u er één lenen via Nilleke. Van
haar krijgt u dan te horen waar en wanneer u deze kunt afhalen.
Wij verwachten de bruidjes, jonkers en kwastendragers op Sint Jan, zondag 24
juni om 10.30 uur op het kerkplein. De bruidjes ontvangen op het kerkplein
gratis een boeketje bloemen.
Processiedeelnemers
De processiegangers worden geadviseerd om in te stromen bij het kerkplein.
Ons advies is om niet tegelijk massaal in te stappen, maar eventueel een
volgend vaandel te kiezen, hierdoor ontstaat een beter verdeling van
processiedeelnemers en kunt u beter gebruik maken van de voorbidders.
Het processieboek is na afloop van het openingslof en op zondag gratis te
verkrijgen. Een kleine vrijwillige bijdrage is zeer welkom. Deze kunt u in een
van de grote groene bussen stoppen. Deze groene bussen staan bij de uitgang
binnen in de Basiliek.
Onderhoud kerkhof en graven
De vrijwilligersgroep die op de dinsdag- en woensdagochtend vóór het
patroonsfeest de zorg draagt dat het kerkhof er mooi bij ligt voor de processie,
is dringend op zoek naar jonge (gepensioneerde) vrijwilligers. U kunt zich
hiervoor aanmelden via info@sintjansprcessie.nl
Een goed Larens gebruik is het onderhoud van de graven vóór Sint-Jan Wij
verzoeken de families vriendelijk dit onderhoud vóór zaterdagmiddag 23 juni te
doen en zoveel mogelijk verpakkingsmateriaal mee terug naar huis te nemen.

Verkoop planten
Op maandag 25 juni worden vanaf 7.30 uur op de Brink vóór de Basiliek
de planten verkocht, die gebruikt zijn voor de diversen versieringen t.b.v.
de processie. Meer informatie over de processie is te vinden op www.
sintjansprocessie.nl
Namens de Broederschap vertrouwen wij erop, u voldoende te hebben
geïnformeerd over ons Larens Sint Jansfeest en wij wensen u mede namens
alle vrijwilligers veel devotie toe bij de vieringen van ons patroonsfeest.
We hopen u te ontmoeten op het patroonsfeest op 23 en 24 juni, om er met
elkaar een mooi feest van te maken.
Cees van der Weerd,
secretaris Broederschap van Sint-Jan

Programma Sint Jansfeest 2018
Woensdag 30 mei:
20.00 uur: lezing georganiseerd door de Volksuniversiteit Het Gooi in het
Brinkhuis door Tim Bitter over: “De Sint Jansprocessie”.
Zaterdag 23 juni:
17.00 uur: De klokken luiden het Sint Jansfeest in.
19.00 uur: Openingslof in de Basiliek, met uitstelling en zegen van het
Allerheiligste. In deze viering zal pastoor Vriend celebreren. Tijdens het
lof worden de beide St. Jans liederen gezongen. De Cantorij staat o.l.v. Jim
Berben. De Basiliek blijft open tot 20.30 uur.
20.00 uur: Rijtuigen rijden de processieroute.
Zondag 24 juni:
7.00 uur: Eucharistieviering op het Sint
Janskerkhof. Celebrant is emeritus pastoor
J.H. Willems
9.00 uur: Plechtige, latijnse hoogmis in de
Basiliek. Celebrant vicaris drs. G.H. Bruggink.
Het koor staat o.l.v. Bas Groenewoud.
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.
12.15 uur: Eucharistieviering op het kerkhof.
Hoofdcelebrant is Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, hulpbisschop van HaarlemAmsterdam.
13.15 uur: Vertrek van de sacramentsprocessie van het kerkhof, deze gaat
via de Langsakker, Vredelaan, Zevenenderdrift, Zevenend en de Brink
naar de Basiliek.
14.30 uur: Afsluiting van de processie in de Basiliek. De feestelijkheden
worden hierna beëindigd door Drum- & Showband MCC met een optreden
op het kerkplein.
16.15 uur: Sluiting van de Basiliek.
Zaterdag 25 augustus: Gedachtenis marteldood van Johannes de Doper.
19.00 uur: Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof.

St.-Jansprocessie-route
rijden met Paard en Koets.
Al vele jaren wordt aan de vooravond van Sint Jan, dit jaar 23 juni, een rit
met paarden en koetsen georganiseerd voor belangstellenden. De route die
afgelegd wordt is bijna gelijk aan de route die tijdens de processie wordt
gelopen. De rit die begonnen is met enkele koetsen is inmiddels uitgegroeid
tot een gebeuren met gemiddeld 15 aanspanningen.
De rit start, na het openingslof op zaterdagavond 23 juni rond 20.00 uur, vanaf
het kerkplein voor de Basiliek. Rond 21.00 uur eindigt de rit weer op de brink.
Na de tocht wordt u nog een drankje aangeboden.
Bent u ook geïnteresseerd dan kunt u zich aanmelden om zeker te zijn van
een plaatsje in de koets.
Aanmelden vanaf 1 juni via mail of telefoon bij Stef Bon.
Mail: mariannebon@zonnet.nl ;Tel. (035) - 5310653.
(U gaat mee op eigen risico, bij aanmelden van meer dan 60 personen kunnen
wij u geen plaats garanderen.)

Bedevaart naar Kevelaer 2018
Maandag 30 juli vertrekken wij om 8.15 uur richting Kevelaer
voor onze 2-daagse bedevaart. Het programma bestaat uit
deelname aan de intochtprocessie, diverse vieringen zoals
het bidden van de Kruisweg en in de avond de lichtprocessie.
Naast dit programma is er voldoende ruimte om Kevelaer te
ontdekken. We verblijven in het Parkhotel en hopen dat we
ook dit jaar weer op veel bedevaartgangers mogen rekenen,
zodat deze traditie in ere kan worden gehouden.
Dinsdagavond 31 juli verwachten wij omstreeks 19.30 in
Laren terug te keren, waar wij de bedevaart afsluiten met
het sluitingslof in onze Sint Jansbasiliek.
Ook niet bedevaartgangers zijn van harte welkom bij deze
viering.
Kosten Kevelaer:
Busreis € 34,00 pp
De overnachting, incl.diner en ontbijt, bedragen bij
2-persoonskamer € 63,00 p.p.

Inschrijven voor deze bedevaart is mogelijk via Sanny
Wortel, Vreedenburgh 51,
1251 SH Laren. Tel.: 035-5383391 of e-mail sanny@kpnmail.nl
Voor meer informatie 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:
“ Zoek vrede”
Deelname aan deze bedevaart is een uitgelezen
mogelijkheid om in de serene sfeer van Kevelaer even tot
rust te komen, daarom kunnen wij u deze pelgrimage van
harte aanbevelen.
Voor de jongeren bestaat de mogelijkheid om deel te
nemen aan de fietsbedevaart, inlichtingen hierover zijn te
verkrijgen bij bovenstaande broedermeesters.
Chris Bogaers, broedermeester

Regionale vormselviering
op 16 juni in Blaricum
Dit jaar vindt de vormselviering voor alle vormelingen uit de regio plaats in
de Vituskerk in Blaricum. Op zaterdag 16 juni om 17:00 uur ontvangen de
vormelingen van onze hulpbisschop monseigneur Hendriks het sacrament
van het vormsel.
In september zijn de jongeren gestart met de voorbereiding. De bijeenkomsten
vonden grotendeels plaats in de huiselijke sfeer van de pastorie in Blaricum.
In de woonkamer ontstond al gauw een vertrouwelijke sfeer om over geloof
te spreken en samen te ontdekken wat dit voor ieder betekent.
Zaterdag 16 juni zal de voorbereiding zijn voltooid en is het zover.
Alle parochianen van de drie parochies worden van harte uitgenodigd om
deze feestelijke gebeurtenis mee te vieren.
Maurice Lagemaat.

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.

Kinderkerk.
Afgelopen april is de eerste communievoorbereiding afgerond in een feestelijke viering waarin veertien jongens en meisjes hun eerste heilige Communie
hebben ontvangen. Wij hopen dat de kinderen bij de na-communiecatechese
zullen komen, waarvan de eerste op 5 juni zal zijn.
Activiteiten in juni:
Dinsdag 5 juni van 18.45 tot 19.45 kindercatechese voor kinderen van groep
5 t/m. 8 In de jongerenruimte van de Kerk.
Zondag 10 juni onder de mis van 10.00 uur kinderwoorddienst.
Zaterdag 23 juni om 16.15 een Sint Jan-.kinderspeurtocht.
Vorig jaar hebben we voor het eerst een speurtocht gehouden, terwijl de
kerkklokken het Sint Jansfeest inluidden.
Dat gaan we dit jaar weer doen, maar misschien iets anders.
Een verrassing dus!!!!

Zondag 24 juni de Sint Jansprocessie. Alle kinderen mogen meelopen als
bruidje of jonker of kwastendrager. Zie verder deze Klepel.
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.
Foto’s door Hans van Goozen

Afscheid Rie de Haas

Vieringen Engelstalige liturgie

Op 11 april namen wij afscheid van Rie de Haas, aan het einde
van haar 40-jarig vrijwilligersschap. Rie begon als lid van
de parochievergadering, en raakte al snel betrokken bij de
gezinsvieringen en de voorbereiding van de kinderen op de 1e
H. Communie.
Ze deed dit werk met hart en ziel, daarbij geholpen door het
volgen van de Pastorale School.

Zondag 10 juni 14.00 uur
Zondag 08 juli 14.00 uur

Na verloop van tijd nam zij ook enkele secretariële werkzaamheden
op zich, zoals het bijhouden van de misintenties, en het
samenstellen en technisch verwerken van liturgieboekjes voor
bijzondere vieringen.
Rie was een vertrouwd gezicht op de pastorie.
Als parochiegemeenschap zijn wij haar veel dank verschuldigd.
Tijdens het diner werd, als uitdrukking van die dankbaarheid,
haar een geschenk aangeboden in de vorm van een icoon.

Vieringen werkdagen
Maandag 09.00 uur.
Woensdag 19.00 uur.*
Vrijdag 09.00 uur.

Biechtgelegenheid:
Zaterdag
zaterdag

9 juni 16.30 uur
7 juli 16.30 uur

Dinerclub
Op zondag 3 juni en zondag 1 juli, is er weer voor
alleenstaanden (65+)
uit onze parochie een sfeervol diner in de Goede
Herderzaal.
Aanvang 17.00 uur
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!
U bent van harte welkom!
Aanmelden 035-5383983.
Agnes van den Brink

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 van zaterdag 26 mei t/m zondag 15 juli
						
Zaterdag 02 juni		
17.00 uur
Eucharistie met samenzang
Zondag 03 juni
Sacramentsdag
10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Dinsdag 05 juni		

21.30 uur

Zaterdag 09 juni		
17.00 uur
e
Zondag 10 juni
10 zondag d.h. jaar
10.00 uur
			
14.00 uur
		
Zaterdag 16 juni		
17.00 uur
e
Zondag 17 juni
11 zondag d.h. jaar
10.00 uur
				
Patroonfeest van Sint Jan
Zaterdag 23 juni		
19.00 uur
Zondag 24 juni		
07.00 uur
			
09.00 uur
				
			
11.00 uur
			
12.00 uur
			
13.00 uur

Vesper met de Broederschap van Sint Jan
Eucharistie met samenzang
Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Engelstalige-viering
Eucharistie met samenzang
Hoogmis m.m.v. diverse koren i.v.m.
Korendag
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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
Processie met aansluitend sluitingslof

Zaterdag 30 juni		
17.00 uur
Eucharistie
e
Zondag 01 juli
13 zondag d.h. jaar
10.00 uur Eucharistie met samenzang
						
Dinsdag 03 juli		
21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan
Zaterdag 07 juli		
Zondag 08 juli
14e zondag d.h. jaar
			

17.00 uur
10.00 uur
14.00 uur

Eucharistie
Eucharistie met samenzang
Engelstalige-viering

Zaterdag 14 juli		
Zondag 15 juli
15e zondag d.h. jaar

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie
Eucharistie met samenzang

De volgende Klepel verschijnt op
13 juli 2018. Kopij graag aanleveren vóór 25 juni 2018 bij het
secretariaat van de
parochie: Brink 33,
1251 KT Laren of per email:
redactie@sintjanlaren.nl

