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Zacharia profeteert: ”Zie uw Koning komt tot U,
zachtmoedig en gezeten op een veulen, het jong van
een lastdier.” Het is zó dat Jezus Jeruzalem binnenrijdt.
Niet erg koninklijk dus. Maar het beeld blijft niet
zonder tekst. De mensen die Hem tegemoet gaan met
palmtakken, jubelen: “Hosanna, zoon van David.” Dat
biedt achtergrond.
Het rijdier van koning David is een ezeltje, om hem eraan
te herinneren dat hij vóór alles een verantwoordelijke
koning dient te zijn. Geen heerser die het volk uitbuit,
maar een dienaar die betrokken is bij het welzijn
van alle inwoners. Dus geen stallen met paarden en
strijdwagens om zijn macht te doen gelden.
Wat zingen de inwoners van Jeruzalem nog meer:
“Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.” De
Mensenzoon dus.
Tot zijn leerlingen zegt Jezus: “Gij weet dat de heersers
der volkeren hen met ijzeren vuist regeren en dat de
groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag
bij U niet het geval zijn; wie onder U groot wil worden,
moet dienaar van U zijn, zoals ook de Mensenzoon niet
gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen
en zijn leven te geven als losprijs voor velen.”
Nog een woord valt mij op: “Zachtmoedig”, in de
profetie van Zacharia. Terugbladerend in het Evangelie
van Mattheüs vind ik Jezus opnieuw aan het woord:
“Komt allen tot Mij die uitgeput zijn en onder lasten
gebukt en Ik zal u rust en verlichting schenken.
Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik
ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust
vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn
last is licht.”

Overweging op Goede Vrijdag
De basiliek binnenkomend, zie je links, tegen de
westmuur, het Kruisbeeld, gemaakt door Daphne du
Barry. De opdracht werd haar gegeven door de prins
van Monaco, met als bestemming de Kathedraal daar.
Het beeld werd tweemaal in brons gegoten. Het tweede,
het kunstenaarsgietsel, is door Daphne du Barry aan
onze kerk geschonken.
Zo zien wij aan de westmuur Jezus die zich, vanaf
zijn kruis, richt tot ons. Te midden van zijn
lijden blijft Hij innerlijk vrij. Ondanks zijn
doodsangst komt Hij in de Hof van Olijven tot de
belijdenis: “Mijn Vader, als het mogelijk is, laat
deze beker mij voorbijgaan.
Maar toch: niet zoals ik het
wil, maar zoals Gij wilt.”
Op het kruis bidt Hij voor
hen die hem kruisigden:
“Vader, vergeef het hun,
want zij weten niet wat zij
doen.”
Eén van de twee rovers die
hetzelfde lot ondergaan als
Jezus, komt tot de erkenning: “Wij
krijgen wat wij door onze daden
verdiend hebben, maar Hij heeft
niets verkeerds gedaan.” Zich daarop
richtend tot Jezus: “Jezus, denk aan
mij wanneer U in uw Koninkrijk
gekomen bent.” Waarop Jezus hem
antwoordt: “Vandaag nog zal je met
mij zijn in het paradijs.”

Dierbare parochianen, wij zullen dit jaar slechts in
kleine kring Palmzondag kunnen vieren in de basiliek.
Laten wij onze Koning van vrede en mededogen eren
door Hem te zoeken waar Hij zich laat vinden: “Wat
jullie voor de kwetsbaarsten hebben gedaan, hebben
jullie voor Mij gedaan”.
pastoor Vriend

Wanneer Jezus op Golgotha zijn moeder ziet met naast
haar de jongste leerling, zegt Hij tot zijn moeder: “Zie
daar uw zoon.” En tot de leerling: “Zie daar uw moeder.”
Ondanks zijn diepe gevoel van verlatenheid in zijn
lijden roept Jezus vóór hij sterft: “Vader, in uw handen
beveel ik mijn geest.” Nadat hij dit gezegd heeft geeft
Hij de geest.
Op het zien van wat er op Golgotha gebeurt, looft de
honderdman God en zegt: “Deze mens was waarlijk
een rechtvaardige.”
Te midden van de epidemie die de volkeren nu teistert,
bidden wij aan de voet van het kruis, in het vertrouwen
gehoord te worden:
“Vader van alle mensen,
bevrijd de volkeren van de
corona-epidemie,
genees en sterk de zieken en
zegen hen die zorg voor hen dragen.
Geef wijsheid aan onze bestuurders en
geef dat wij spoedig
weer kunnen samenkomen
om ons geloof te vieren.
Bevrijd ons van onrust en angst,
verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij
het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er
niet tegenop kunnen,
geeft ons licht waar het donker is.
Door Christus, onze Heer.”
pastoor Vriend

Overweging op Paaszondag
Jesus Christ superstar. In de musical zingt Maria Magdalena het lied
waarin zij haar onmacht uitdrukt: “Ik weet niet hoe ik zijn liefde moet
beantwoorden, Hij is zo anders.” Een zo zuivere liefde, zonder enige
berekening, is nieuw voor haar, maar brengt wel de ommekeer in haar
leven. Vanaf dat moment volgt zij Jezus op zijn weg. Ook haar vinden
wij onder het Kruis op Golgotha. Sterke vrouw.
Wanneer alles voorbij is, gaat zij op de eerste dag van de week vroeg in
de morgen – het is nog donker – naar het graf. Zij ziet tot haar schrik
dat de steen is weggerold. Snel brengt zij Simon Petrus en Johannes op
de hoogte. “Wie heeft de Heer uit het graf genomen?”
De twee leerlingen snellen erheen; Johannes gaat het graf binnen, ziet
de zwachtels liggen en de zweetdoek, opgerold op een andere plaats.
Hij zag en geloofde. Johannes ziet op paasmorgen niet de opstanding,
maar een teken van de opstanding, zoals een gebroken eierschaal in
een inmiddels verlaten nest een teken is van nieuw leven.
Iets later ontmoet de nog zoekende Maria Magdalena haar Heer in
de tuin. Aanvankelijk denkt zij dat het de tuinman is, tot Hij haar bij
haar naam noemt.
Neeltje Maria Min dicht: “Noem mij bij mijn diepste naam, voor wie
ik liefheb wil ik heten.”
Jezus vraagt haar de leerlingen te berichten:
“Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.”
Zo wordt Maria Magdalena tot apostel, gezonden om het goede nieuws
te brengen.
Het verstaan van Jezus’ Verrijzenis hebben de leerlingen gemaakt tot
moedige getuigen, vervuld als zij waren van hoop en liefde.
Laat het aan de geloofsgemeenschap te zien zijn!
Gregorius van Nazianze, die leefde in de vierde eeuw, formuleert het zo:
“Laten wij Christus éren. Niet door Hem aan tafel uit te nodigen
zoals in Kana, niet met balsem zoals Maria Magdalena, niet met
een graf, zoals Jozef van Arimatea, niet met de benodigdheden voor
de begrafenis, zoals Nicodemus, maar door bescherming te bieden
aan de kwetsbaarsten op deze aarde, opdat zij ons, wanneer wij van
hier heengaan, opnemen in de eeuwige woningen, in Christus, onze
verrezen Heer.”

pastoor Vriend

Eerste Communie 2021
IPCI = Caritas = zorg hebben voor de
medemens.
Of helpen, waar niemand helpt.

In deze Klepel willen wij u informeren over de Eerste Communievoorbereiding.
De Eerste Communieviering is op zondag 3 oktober 2021 in de viering om
12.00 uur.
De kinderen beginnen met hun voorbereiding op woensdag 2 juni in de
Goede Herderzaal van de St. Jansbasiliek ‘s middags van 13.00 tot 14.30 uur.
Het project bestaat uit 10 woensdagmiddagen. Vier in juni, één in augustus,
en vijf in september.

U bent inmiddels vast bekend met wat de IPCI kan betekenen voor mensen,
die door allerlei omstandigheden in een moeilijke positie zijn gekomen. Nu
al helemaal in deze coronatijd. Ze hebben misschien hun baan verloren of
hun bedrijf is ten onder gegaan. Hoewel de gemeente verschillende “potjes”
heeft om bijstand te verlenen, kunnen er toch zaken zijn, waar geen hulp
voor is. En wat moet je dan.

De ouderavonden zijn gepland op dinsdagavond 11 mei (informatieavond),
1 juni, 22 juni en 14 september om 20.00 uur in de Goede Herderzaal.

We kennen ze vast die verhalen. Mocht u nu zo iemand kennen of kunt u zelf
een beetje ondersteuning gebruiken? Schroom dan niet en neem contact op
met één van de pastores.

Mocht het zo zijn dat u door welke omstandigheid ook, geen brief hebt
ontvangen en toch uw kind mee wilt laten doen, wilt u dan zo vriendelijk
zijn onderstaand formuliertje in te vullen en uiterlijk vóór 1 mei a.s. in
de brievenbus van de pastorie te doen t.n.v. voorbereidingsgroep eerste
Communie.
Of een mailtje sturen naar Kinderkerk@sintjanlaren.nl

De pastor neemt het mee naar de IPCI.
De hulpvraag wordt bekeken en bijna altijd blijkt er een oplossing.
Heeft dit stukje u aan het denken gezet? Neem dan contact op met de pastorie
Tel. 035 - 538 20 71 Maar u kunt ook mailen naar ipcibhl@gmail.com. Al uw
vragen worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.
Uw extra bijdrage is zeker van harte welkom. Immers, ook de collectes zijn
door Corona in de knel gekomen. Helpt u mee? Want ook in de toekomst
willen we namens de kerk mensen kunnen bijstaan in lastige situaties.
Het banknummer van de IPCI is
NL40 RABO 0308 4234 45
t.n.v. IPCI Blaricum Huizen Laren

Alvast onze hartelijke dank.
Het Bestuur.

De kinderen waarvan wij weten dat ze in aanmerking komen voor de Eerste
Communie (dat zijn 8-jarigen of kinderen die in groep 4 van de basisschool
zitten) hebben van ons een brief gekregen.

Maurice Lagemaat en Mieneke Bakker.
Naam

...............................................................................................................

Adres

...............................................................................................................

Geboortedatum

...............................................................................................................

Telefoon

...............................................................................................................

E-mail adres

...............................................................................................................

Van de penningmeester
In deze editie van de Klepel informeren wij u over de financiële positie
van onze parochie. U krijgt hierdoor een goed inzicht in de bronnen
en de bestedingen van de parochiefinanciën.
Het resultaat 2019
Onder andere vanwege lagere inkomsten van beleggingen, hebben wij in
2019 een klein verlies geboekt. Dit kwam ook door de lagere inkomsten van
het kerkhof. Om dat te compenseren hebben wij besloten om in 2019 minder
aan de gebouwen uit te geven.
Het jaar 2020
Net zoals voor iedereen, was 2020 een moeilijk en uitdagend jaar voor de
parochie. Vanwege kerksluiting in het eerste helft van het jaar (en de beperking

van de aantal kerkgangers tot 30 voor de rest van het jaar), gingen onze
inkomsten van de parochianen omlaag. Gelukkig konden wij dat compenseren
met hogere inkomsten van onze beleggingen en lagere beheerkosten. Dat
was hard nodig want wij moesten een aantal investeringen doen die wij in
2019 hebben uitgesteld.
Nogmaals dank aan al onze parochianen voor uw generositeit in deze moeilijke
tijden. Wij beseffen dat deze coronaperiode voor niemand makkelijk is.
Daarom zijn wij extra dankbaar voor uw inzet voor de parochie. We hebben
uw steun nodig om te blijven investeren in onze parochie, zodat we onze
missie ook in de komende jaren kunnen voortzetten.

Marek Troszczynski van Genderen, penningmeester

De cijfers van de penningmeester
Baten

2020 (voorlopig)

2019 (definitief)

2018 (definitief)

2017 (definitief)

Bijdrage parochianen

231.599

255.142

252.423

265.841

Opbrengst beleggingen

309.161

274.224

310.350

298.129

Incidentele baten/lasten

-

8.821

7.397

2.641

Nadelig saldo

-

3.683

-

-

540.761

541.870

570.170

566.611

Persoonskosten

213.519

217.771

227.217

233.849

Kosten en voorzieningen voor basiliek, pastorie,
begraafplaats, overig onroerend goed en beleggingen

173.227

108.196

142.701

99.326

2.185

2.282

2.422

2.516

Kosten eredienst en pastoraat

23.300

31.918

37.120

35.685

Afdracht van collectes voor derden

25.308

68.292

51.239

79.602

Afdrachten aan het Bisdom

67.320

67.320

66.816

66.816

Beheerkosten

34.035

46.090

40.703

46.323

1.867

-

1.954

2.494

540.761

541.870

570.170

566.611

Totaal baten
Lasten

Rente en lasten van schulden en fundaties

Voordelig saldo
Totaal lasten

Kinderkerk

Herdenken

Pasen
Op het hoogfeest van Pasen, 4 april 2021, willen wij voor de kinderen een
bijeenkomst organiseren. Wij nodigen alle kinderen uit om op eerste Paasdag
15.00 uur, in de kerk samen te komen om het Paasverhaal te horen. Daarna
gaan we in de tuin van de pastoor paaseitjes zoeken. De bijeenkomst zal
ongeveer drie kwartier duren.

Zijn naam is Rob. Hij zocht vorig jaar contact
vanwege het monument voor de joodse kinderen
in Laren. Hij vertelde: “Mijn vader woonde vóór en
ná de oorlog in de Berg-Stichting. Hij behoorde tot
de oudsten, hij was 16 toen er reëel gevaar dreigde
dat de instelling door de bezetter ontruimd zou
worden. Directeur Reitsema nam de beslissing de
kinderen in kleine groepjes naar Amsterdam te
brengen naar een voorlopig veilige plek.
Mijn vader wachtte het niet af. Hij had een vriendje
in Laren die hij eerst bezocht om hem het kostbaarste toe te vertrouwen dat
hij had: zijn joodse bijbel, de Tenach. Hij zei tegen zijn vriend: “Eens kom ik
het terughalen”.
Het ongeluk wilde dat hij, in Amsterdam aangekomen, werd gesnapt en via
Westerbork afgevoerd naar een kamp in Polen.

Omdat er, vanwege corona, max. 30 mensen in de kerk mogen, verzoeken
wij de kinderen met maximaal één ouder/begeleider naar de kerk te komen.
Wij vragen u daarom ook om van te voren in te schrijven. Dit kan op het
emailadres kinderkerk@sintjanlaren.nl. Alleen zó kunnen wij zorgen dat de
bijeenkomst corona-proof blijft.
Ook vragen wij aan de kinderen en hun ouders/verzorgers om met Palmpasen
(zondag 28 maart) de Palmpasenstokken weer thuis te maken, voor ouderen
in de buurt. Hierover krijgt u nog een e-mail. Hebt u niet het benodigde
houten kruis en kunt u er ook niet aankomen, dan kunt u deze eventueel
aanvragen via hetzelfde emailadres.

Namens de kinderkerk
Maurice Lagemaat en Mieneke Bakker.

Aan het einde van de oorlog werd hij daar gevonden door een Amerikaanse
arts die hem, ernstig verzwakt, zowel ziek als gewond, heeft gered.
Teruggekeerd in Amsterdam en ingetrokken bij een ver familielid, werd hij
opnieuw opgepakt. Hij moest zijn dienstplicht nog vervullen. En voordat hij
het besefte werd hij verscheept naar Indië om deel te nemen aan de militaire
acties daar. Het heeft dus jaren geduurd voordat hij bij zijn vriend in Laren
de joodse bijbel kon ophalen”.
Een maand na onze ontmoeting bracht ik Rob en zijn vrouw een bezoek in
hun huis achter de duinen. Als geschenk had ik meegenomen de Hagadah,
een boek waarin de volgorde wordt beschreven van het joodse paasmaal, de
vertellingen, de gezongen gebeden, de rituelen. Een boek uitgegeven in het
Hebreeuws en het Nederlands. In de jaren ’30 door de synagoge in Amsterdam.
Ooit voor mij een studieboek om te begrijpen wat Jezus met zijn leerlingen
vierde op Witte Donderdag. Het geschenk ontroerde Rob. Hij stond op en
haalde de joodse bijbel van zijn vader. Het boek viel bijna uit elkaar. Als
symbool voor alles wat was voorgevallen.
Ook dit jaar zal de herdenking uiterst bescheiden zijn, bij het monument
voor de kinderen en hun begeleiders. Bloemen, de namen, het gebed voor de
doden door een vertegenwoordiger van de synagoge, een zelfgemaakt gedicht
door een leerling van de school Laar en Berg.
In ons hart voltrekken wij dit mee. Wij zullen hen blijven gedenken, zowel
in de avond, als in de morgen.

De eerste communicantjes op 1e Kerstavond, donderdag 24 dec. 2020.
(Foto: Carina Calis)

pastoor Vriend

Familieberichten

Bereikbaarheid pastores

Overleden
27 jan.			Annie Bon-Huiden
31 jan.			Riek Loontjens-Wiegers
4 feb.			Tiny Willenborg-Mol
22 feb.			Willem Hoogeboom
23 feb.			Cecilia de Bruijn-de Jong
25 feb.			Antonius Aupers
3 mrt.			Berendina Raven-Pater

Wanneer u op de pastorie geen gehoor krijgt, belt u dan
later nog eens, of anders, in dringende gevallen:
Diaken Veldhuis, telefoon 06 - 517 142 62.

Collecten
Collecte per bank
21 - 22 nov. 		
28 - 29 nov.		
Collecte per bank
5 - 6 dec.		
12 - 13 dec.		
19 - 20 dec.		
Kerstcollecte		
Kerst		
Kerst		
Collecte per bank
2 - 3 jan.		
9 - 10 jan		
16 - 17 jan.		
23 - 24 jan.		
30 - 31 jan.		

€ 185,-- (nov.)
€ 580,-€ 615,-€ 255,-- (dec.)
€ 455,-€ 510,-€ 340,-€ 950,-€ 1450,-- t.b.v. St. Friersdale
€ 1450,-- t.b.v. J. Bosco
€ 170,-- (jan)
€ 710,-€ 450,-€ 415,-€ 395,-€ 665,--

Hospice Huizen
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
035 720 07 10
info@hospicehuizen.nl
www.hospicehuizen.nl

Donderdag 01 april

Technische uitvoering:
Practicum Print Management BV
www.practicum.nl

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie
Hoogmis

Witte Donderdag	Tijdens de viering van de Eucharistie, zal alleen
de Broederschap aanwezig kunnen zijn.

Vrijdag 02 april
Goede Vrijdag
			

De kerk is open van 14.00 tot 16.00 uur
voor stil gebed.

Zaterdag 03 april
Paaszaterdag	De wijding van de Paaskaars en het doopwater
			gebeurt in zeer kleine kring, gezien de coronamaatregelen
Verrijzenis van de Heer

10.00 uur

Hoogmis

2e Paasdag

10.00 uur

Hoogmis

Zaterdag 10 april 		
Zondag 11 april
2e zondag van Pasen
			

17.00 uur
10.00 uur
14.00 uur

Eucharistie
Hoogmis
Engelstaligeviering

Zaterdag 17 april		
Zondag 18 april
3e zondag van Pasen

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie
Hoogmis				

Zaterdag 24 april		
Zondag 25 april
4e zondag van Pasen
		
Zondag van de Goede Herder

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie
Hoogmis

Zondag 04 april
		
Maandag 05 april

Zaterdag 01 mei		
17.00 uur
Eucharistie
Zondag 02 mei
5e zondag van Pasen
10.00 uur
Hoogmis
		
Zondag Oosterse kerken			
Zaterdag 08 mei		
Zondag 09 mei
6e zondag van Pasen
			

17.00 uur
10.00 uur
14.00 uur

Eucharistie
Hoogmis
Engelstaligeviering

10.00 uur

Hoogmis

Zaterdag 15 mei		
Zondag 16 mei
7e zondag van Pasen

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie
Hoogmis

Zaterdag 22 mei		
Zondag 23 mei
Hoogfeest van Pinksteren

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie
Hoogmis

Maandag 24 mei

10.00 uur

Eucharistie

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie
Hoogmis

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie
Hoogmis

Donderdag 13 mei

Hemelvaart van de Heer

2e Pinksterdag

Zaterdag 29 mei		
Zondag 30 mei
Heilige Drie-eenheid
			
Zaterdag 05 juni		
Zondag 06 juni
Sacramentsdag

Informatieblad van de
Parochiegemeenschap Sint Jan – Goede
Herder, Laren NH
Verschijnt 6x per jaar
Redactie:
H. Veldhuis
M.C.M. Hofstee
J.J.M. Vriend
mailadres: redactie@sintjanlaren.nl

Vieringen zaterdag 27 maart t/m zondag 06 juni
De Goede week
Zaterdag 27 maart		
Zondag 28 maart
Palmzondag

Colofon

Bezorging:
Herman Kroes (Goede Herderwijk)
telefoon: 035 - 531 59 41
Ria Le Blanc (St. Janswijk)
telefoon: 035 - 533 43 00
Pastorie:
Brink 33, 1251 KT Laren
Telefoon 035 - 538 20 71
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
Ledenadministratie:
mailadres: ledenadmin@sintjanlaren.nl
Pastoraat:
J.J.M. Vriend, pastoor
Brink 33, 1251 KT Laren.
Telefoon: 035-5382071
H. Veldhuis, diaken
Telefoon: 06-51714262
Rekening nr. van de parochie
Sint Jan-Goede Herder
NL53 RABO 0334 9660 00
Rek. nr. Gezinsbijdragen/Kerkbalans:
NL41 RABO 0334 9053 97
Website parochie:
www.sintjanlaren.nl

De volgende klepel verschijnt
op woensdag 2 juni.
Kopij graag aanleveren vóór
maandag 17 mei bij het
secretariaat van de parochie:
Brink 33, 1251 KT Laren of per
e-mail: redactie@sintjanlaren.nl

