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De mens leeft niet van brood alleen

Vasten

IN DIT NUMMER

Het begrip vasten betekent voor veel
mensen: zich onthouden van eten
en drinken.

Matthäus Passion

Zij hebben daar reden toe want het
Evangelie verhaalt hoe Jezus de woestijn introk om daar veertig dagen te
vasten. Door zijn ‘verleider werd hij
daar op alle mogelijke manieren op
de proef gesteld.

op Palmzondag in
basiliek
•
Hoogmis mmv
Sint Jans harmonie
•
Kinderkerk
•
Black Gospel Night
in de
Sint Jansbasiliek

In navolging van Christus trokken
vele kluizenaars met een mondvoorraad eten en drinken de wildernis in
om te overleven.
Maar wat betekent het begrip vasten
voor ons in deze tijd?
“De mens leeft niet van brood alleen”,
zegt Jezus in het Evangelie van Lucas
tegen zijn verleider; “maar van alles
wat uit de mond van God voortkomt”,
voegt Matteus toe.
Nemen wij Jezus woorden in ons op
dan stuiten wij op een hele eigentijdse betekenis van het begrip vasten,
die meer is dan zich onthouden van
eten en drinken.
In de vastentijd ondergaan wij een
proces van onthechting die direct te
maken heeft met ons eigen bestaan
en de tijd waarin wij leven.
In de vastentijd zijn wij alert op alledaagse verleidingen, die ons van ons hoofddoel: de weg van Christus
afleiden.
Tijdens de vastentijd worden we opmerkzaam voor de verschillende schijngestalten van zinloosheid in ons eigen leven, zoals kortstondige behoeften aan zekerheid en de vele vormen van
verslaving en verstarring.
In de vastentijd proberen wij ons daaraan te onthechten om ons innerlijk vrij te maken.
We worden opmerkzaam voor zinloosheid en vernietiging om ons heen.
Wij staan stil bij alle tijdelijke vormen van macht en onderdrukking;
we hebben oog voor gerechtigheid van ieder mens;
we maken ons zorgen om natuur en milieu en de heelheid van de schepping.
De afgoden en demonen van weleer hebben immers ook eeuwige kenmerken.
Door ons vrij te maken van weerstanden, in onszelf en om ons heen, volgen wij de weg van
Christus.
Hij is de uitdrukking van een intens verlangen naar heelheid en harmonie en openbaart zich als wij ons
zuiveren in een periode van vasten en beproeving.
Deze weg vindt ook zijn uiteindelijke rechtvaardiging in de bevrijdende boodschap van de opstanding.
Pastoor Vriend.

Uitzonderlijke uitvoering Matthäus Passion op Palmzondag in basiliek
het Amsterdam Baroque Orchestra van Ton Koopman en het King’s College
Choir Cambridge zijn er goede voorbeelden van. Dit jaar brengen we de top
van de Nederlandse zangkunst. Daarnaast is het ons gelukt om zangers en
zangeressen te engageren van een van de beste Duitse koren die er zijn: de
Robert-Franz-Singakademie uit het Oost-Duitse Halle.” De uitvoering staat
onder leiding van de Duitse dirigent Nikolaus Müller.
Er is gekozen voor een mix van zich reeds bewezen hebbende topsolisten
en aankomend, inmiddels bekroond talent. Begeleid door een orkest van
jonge talentvolle barokmusici, versterkt met instrumentalisten uit de grote
orkesten. Goede voorbeelden zijn de inmiddels geroemde solist bariton
Maarten Koningsberger die de Christuspartij vertolkt en de winnaar van het
prestigieuze Prinses Christina Concours de bariton Raoul Steffani.

Palmzondag 14 april ’s middags om half drie vindt er een meer dan bijzondere
uitvoering plaats in de Sint Jansbasiliek van de Matthäus Passion van Johann
Sebastian Bach. Bijzonder omdat de cast van solisten helemaal Nederlands is.
Gerenommeerde kunstenaars die met hun zang-optredens de internationale
podia bespelen. Leo Janssen, bestuurslid van de Stichting Laren Klassiek: “
Bezoekers van Bachs oratorium in onze basiliek weten dat wij altijd de lat hoog
leggen. Wereldvermaarde orkesten en koren als het Orkest van de 18e eeuw,

Of het Tarisio Consort aangevuld met o.a. leden van het Matangi kwartet,
de tot over de grenzen gelauwerde viola da gamba-speler Freek Borstlap en
de organist uit de grote kerk van Naarden Wybe Kooijmans. Het kinderkoor
komt als alle andere jaren uit de koorschool Midden-Gelderland. De overige
solisten zijn Bernard Loonen, regelmatig te gast bij William Christie’s ensemble
Les Arts Florissants, als Evangelist, de sopraan Selma Harkink, prijswinnaar
van het Christina Deutekom Concours, en de Sloveense mezzo- sopraan die
al jaren in Nederland woont, Barbara Kozelj.
Inmiddels is de verkoop van tickets voor de Matthäus Passion gestart De
toegangskaarten kosten € 59,50 (eerste rang) en € 49,50 (tweede rang),
inclusief programmaboekje en pauzedrankje. De kaarten zijn te bestellen
via de Nationale Theater Kassa 0900-9203 of via www.larenklassiek.nl.

Twee van de Nederlandse solisten, de baritons Raoul Steffani en Maarten Koningsberger

Kinderkerk.
Zondag 3 februari is er weer een gezinsviering
om 11.30 uur.
Het thema van de viering is ‘gewoon goed’.
In de viering is ruimte voor kinderen te helpen,
om voor te lezen en om kaarsen aan te steken.
Het zou leuk zijn als vele gezinnen met hun kinderen naar deze viering komen.
Dinsdagavond 5 februari is er kindercatechese
van 18.45 tot 19.45 uur in de jongerenruimte van
onze kerk. Iedereen uit groep 5-8 van de basisschool is van harte welkom. We kijken een video
over een Bijbelverhaal en praten erover en maken
werkbladen over het verhaal.
Zondag 10 februari tijdens de viering van 10.00
uur is er een kinderwoorddienst.
Dinsdagavond 12 februari is een ouderavond voor
de ouders van de kinderen die hun eerste communie doen. Om 20.00 uur in de Goede Herderzaal
Zondag 3 maart is er een gezinsviering met als
thema ‘carnaval’ om 11.30 uur.
Zondag 10 maart tijdens de viering van 10.00 uur
is er een kinderwoorddienst.
Dinsdag 19 maart is er een ouderavond voor de
ouders van de kinderen die dit jaar hun eerste
communie doen. Om 20.00 uur in de Goede
Herderzaal.

Dinsdag 2 april is er kindercatechese van 18.45
tot 19.45 uur in de jongerenruimte van de kerk.
Zondag 7 april om 11.30 uur is de feestelijke eerste
communieviering.
De eerste communicantjes van dit jaar nodigen
graag alle parochianen uit om dit feest met hun
te vieren.
Gezinsvieringen in de Basiliek
Tijdens de (luchtige) gezinsvieringen van ongeveer
45 minuten wordt aandacht besteed aan onderwerpen die wij nog altijd door willen geven aan
onze kinderen.
Zaken zoals, goed zijn; goed doen; je inzetten voor
anderen; helpen; waar zijn aan jezelf; dankbaar
zijn; vriendschap; medeleven tonen en proberen
niet te oordelen; anderen in hun waarde laten
– ook als je het niet eens bent; blij zijn en met
anderen plezier maken…….
Dat zijn onze waarden, daar geloven wij in.
De gezinsviering is open en verwelkomt iedereen
die zich hier in kan vinden en met hun kinderen
willen delen.
Alle onderwerpen die tijdens gezinsvieringen
besproken worden komen aan bod op een manier
die leuk en begrijpelijk is voor kinderen.
Plaatjes, presentaties, verhalen en liedjes zijn
leidend.

Gedurende het hele schooljaar wordt er elke
maand een gezinsviering georganiseerd en de
ontspannen ongedwongen viering wordt afgesloten met limonade en een kopje soep.
Op 3 februari om 11.30 uur is de volgende viering
met het thema “Gewoon Goed”.
Goed doen, goed zijn, wat betekent “goed”, wie
is er goed……..wat vind jij goed?
Kom jij ook eens kijken?
Op 3 maart om 11.30 uur is het thema “Carnaval”.
Alle kinderen worden uitgenodigd om verkleed
te komen! Wat een pret.

2e editie Black Gospel Night in de
Sint Jansbasiliek op vrijdag 29 maart.

Hoogmis mmv Sint Jans harmonie

In een voorjaars setting
vindt een stijlvolle Black
Gospel Night plaats in
de prachtige entourage
van de Sint-Jansbasiliek
te Laren. Na een eerste
succesvolle editie in 2018
brengen wij dit muzikaal
entertainment voor een
tweede jaar naar Laren
met een geheel andere invulling. Een unieke belevenis, op een locatie waar
saamhorigheid, emotie
en vreugde samenkomen.
Wij hebben voor deze gelegenheid een indrukwekkend en aansprekend
Black Gospel koor voor deze gelegenheid weten te boeken. G-roots brengt
een repertoire aan Black Gospel, zoals Black Gospel hoort te klinken. G-roots
neemt u mee naar de zwarte kerken in Amerika. Met stemmen die zichzelf al
hebben bewezen in de Nederlandse muziekindustrie. De leden van het koor
zingen veel als achtergrondzanger of zangeres bij (inter)nationale artiesten.
Eens in de zoveel tijd zoeken zij elkaar op om hun passie voor Black Gospel
en de blijde boodschap met elkaar en hun publiek te delen. Het koor wordt
vergezeld door 3 live muzikanten, die zorgen voor een opzwepende en innemende mix van uitzinnig tot heel klein.
Daarnaast de aanwezigheid van niemand minder dan Joy Wielkens & trompettist Michael Varekamp in Laren. Joy Wielkens geniet bekendheid als zangeres
en actrice. Haar optreden voor het Koninklijk Huis tijdens Bevrijdingsfestival
2017 zorgde voor een onvergetelijk podium. Michael Varekamp is zonder
twijfel de beste trompettist van Nederland en geniet bekendheid als de Dizzy
Gillespie van de lage landen..
Dit Gospelconcert biedt u de gelegenheid voor een unieke opmaat naar Pasen.
Meer dan het bezoeken waard met vrienden, familie maar ook met personeel
of relaties. Jong en oud zijn dus van harte welkom om te komen genieten van
een concert waarbij niemand stil kan blijven zitten!
Aanvangstijd is 20.00 uur. De
kerk is open vanaf 19.15 uur

Het is niet de eerste keer dat het Zangkoor en de Muziekvereniging
samenwerken: vorig jaar voerden ze gezamenlijk de Missa ad modum tubae
van Albert de klerk uit.

Bestel uw huispaaskaars 2019 eenvoudig
via het secretariaat van de parochie
Wilt u thuis ook over een paaskaars beschikken om op speciale
momenten het licht in huis te hebben. Dan bieden wij u nu
de mogelijkheid om een huispaaskaars te bestellen.
Hebt u interesse geef dit dan door aan het parochiesecretariaat.
Dat kan per post aan het adres Brink 33 te Laren of per email:
info@sintjanlaren.nl Vermeld daarbij uw naam en adres.
De huispaaskaars wordt geleverd in de afmeting van 25 cm
(diameter 6 cm.). De prijs is € 21,50 (Incl. verzendkosten)

Kaarten zijn online te bestellen via: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-black-gospelnight-laren-voorjaarseditie
-54286365982?aff=ebdssbd
estsearch. Ook zijn kaarten
verkrijgbaar bij Primera vestigingen in Huizen, Eemnes
en Hilversum-Kerkelanden
alsmede via de Larense Boekhandel.

Om er zeker van te zijn dat u de kaars vóór Pasen in huis hebt,
moeten wij ze uiterlijk op 14 maart bestellen. Uw bestelling
ontvangen wij dus graag uiterlijk vóór die datum.
Hebt u vragen, neem dan gerust contact op. Het
parochiesecretariaat is bereikbaar: maandag tussen 11.00 en
13.30 uur en op dinsdag t/m donderdag van 9.30 tot 13.30 uur.

Wereldgebedsdag

Stille Omgang Amsterdam 2019

Welkom,God nodigt je uit!

Wij nodigen u uit, om in de nacht
van zaterdag op zondag 16/17
maart 2019
de Stille Omgang in Amsterdam
te lopen.
Met duizenden volgen wij opnieuw in processie de aloude
route, waarlangs miljoenen christenen sinds het mirakel van 1345
zijn gegaan.

Dit is het thema van de jaarlijkse
viering van de Wereldsgebedsdag
die gehouden wordt op:
Vrijdag 1 maart 2019 van 19 uur tot
20 uur in de Schoter Wakkerendijk
66 in Eemnes.
Wereldwijd wordt op 1 maart, in
183 landen voor Slovenië gebeden
Een groep vrouwen van verschillende Kerken in Slovenië hebben
de dienst samengesteld,
Het verloop van de dienst staat in
een boekje, dit kost € 0,65.
Het gelegenheidskoor van de
Heilige Nicolaas parochie o.l.v.
van Wim van Geffen verleent de
muzikale medewerking. Tijdens de dienst wordt er een collecte gehouden
voor verschillende projecten in Slovenië. Na afloop van de dienst kunt u,
met elkaar en ons napraten en een kopje thee/koffie drinken. U bent van
harte uitgenodigd om deze dienst met ons te vieren.
Namens de werkgroep;
Gaby Beens en Jeltje Dijkstra.
035-5311508 035-5389349

Op zondag 3 maart 2019 zullen Muziekvereniging Sint Jan en het Zangkoor
Sint Jan – Goede Herder tijdens de Hoogmis van 10.00 uur gezamenlijk de
Missa Brevis van Jacob de Haan uitvoeren.
Naast de vaste- en wisselende gezangen die het koor uitvoert zal de
Muziekvereniging Sint Jan voor -, tijdens - en na de mis enkele werken spelen.

In stilte biddend overwegen wij
het thema van het jaar 2019:
Vreugde is het teken van God
Opgeven is noodzakelijk vóór 12
maart i.v.m. het busvervoer.
Ans Kleijer
Telefoon: 035-5382773
of E mail: anskleijer@hotmail.com

Het mirakel van Amsterdam

Familie berichten

Vieringen werkdagen

Gedoopt
10 nov.
2 jan.

Maandag 09.00 uur.
Woensdag 19.00 uur.
Vrijdag 09.00 uur.
Woensdag 6 maart (Aswoensdag) is de viering om 19.30 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.

Carel Groen
Olivia de Bruijn

Overleden
11 nov.
Lida Heddes - Groot
22 nov.
Jo van den Brink-Lefeber
7 jan.
Leo van Diemen

Dinerclub

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)

Op zondag 3 februari en zondag 3 maart 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! 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
zaterdag
zaterdag
Als de laatste periode van het leven thuis blijven niet
mogelijk/wenselijk is.
Het hospice biedt een warme plek, met 24 uur deskundige,
betrokken zorg en verpleging, bijna zoals thuis.
Gooierserf 126, 1276 KV Huizen
035 - 7200710
info@hospicehuizen.nl
www.hospicehuizen.nl

16 februari
16 maart
06 april

16.30 uur
16.30 uur
16.30 uur

Vieringen Engelstalige liturgie.
Zondag 10 februari
Zondag 10 maart

14.00 uur
14.00 uur

Voor informatie:
Hans de Valk; hjdevalk@gmail.com; 06-51629709
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Vieringen van zaterdag 2 februari t/m zondag 7 april

Pastorie:
Brink 33, 1251 KT Laren
rek.nr.: NL53 RABO 0334 9660 00

Zaterdag 02 febr. Opdracht van de Heer
		
Maria Lichtmis
Zondag 03 febr. 4e zondag d.h. jaar
			

17.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
Gezinsviering

Dinsdag 05 febr.		

21.30 uur

Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Secretariaat:
Maarten Hofstee
telefoon: 035 – 538 20 71
ma. van 11:00 – 13:30 uur
di. t/m do. van 9.00 – 13.30 uur
mailadres: info@sintjanlaren.nl

Zaterdag 09 febr.		
17.00 uur
Zondag 10 febr. 5e zondag d.h. jaar
10.00 uur
				
			
14.00 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met Gregoriaanse gezangen			
m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Engelstalige-viering

Zaterdag 16 febr.		
Zondag 17 febr.
6e zondag d.h. jaar

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn

Zaterdag 23 febr.		
Zondag 24 febr. 7e zondag d.h. jaar

17.00 uur
10.00 uur

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

Zaterdag 02 maart		
17.00 uur
Zondag 03 maart 8e zondag d.h. jaar
10.00 uur
				
			
11.30 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
m.m.v. de Sint Jan Harmonie.
Gezinsviering

Dinsdag 05 maart		

21.30 uur

Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Woensdag 06 maart Aswoensdag

19.30 uur

Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 09 maart		
17.00 uur
Zondag 10 maart 1e zondag van de
10.00 uur
		
40-dagentijd		
			
14.00 uur

Ledenadministratie:
mailadres: ledenadmin@sintjanlaren.nl
Pastoraat:
J.J.M. Vriend, pastoor
telefoon: 035 – 538 20 71
H. Veldhuis, diaken
telefoon: 06 – 51 71 42 62
Kerk/Gezinsbijdragen:
mailadres: admin@sintjanlaren.nl
rek.nr. NL41 RABO 0334 9053 97
Website parochie:
www.sintjanlaren.nl

Eucharistie met samenzang
Hoogmis m.m.v. de Cantorij en			
de Broederschap van Sint Jan
Engelstalige-viering

Zaterdag 16 maart		
17.00 uur
Eucharistie met samenzang
Zondag 17 maart 2e zondag van de
10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
		
40-dagentijd									
Zaterdag 23 maart		
17.00 uur
Zondag 24 maart 3e zondag van de
10.00 uur
		
40-dagentijd		

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

Zaterdag 30 maart		
17.00 uur
10.00 uur
Zondag 31 maart 4e zondag van de
		
40-dagentijd (zondag laetare)

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
m.m.v. leden van het Utr. Byz. Koor

Dinsdag 02 april		

21.30 uur

Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 06 april 		
Zondag 07 april 5e zondag van de
		
40-dagentijd
			

17.00 uur
10.00 uur
11.30 uur
14.00 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Gezinsviering met 1e heilige communie
Engelstalige-viering

De volgende Klepel verschijnt op
donderdag 27 maart 2019.
Kopij graag aanleveren vóór
11 maart 2019 bij het secretariaat van de parochie: Brink 33,
1251 KT Laren of per email:
redactie@sintjanlaren.nl

