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Onze Nederlandse bisschoppen zien ruimte
om over te gaan tot eucharistievieringen in de
parochiekerken.
In juni nog een voorzichtig begin. Op de drie
zondagen vanaf 14 juni is er één H. Mis in
tegenwoordigheid van 30 parochianen.
Op zondag 21 juni, de dag waarop wij dit jaar de
geboorte van onze patroonheilige vieren, zal de
broederschap van Sint Jan u vertegenwoordigen.
In juli komen wij dan in het vaste ritme van twee
vieringen in het weekeinde: zaterdag om 17.00
uur en zondag om 10.00 uur, met maximaal 100
aanwezige parochianen per H. Mis. U dient zich
daarvoor dan op te geven (zie elders in deze Klepel).
Vieringen door de week in de Goede Herderzaal
zijn, gezien de maatregelen, vooralsnog niet
mogelijk.
Zo zullen wij elkaar weer als geloofsgemeenschap
kunnen ontmoeten, waar velen zo naar hebben
uitgezien. De nieuwe paaskaars zal branden!
Wist u dat Sint Jan ook één van de patroonheiligen
is van de ziekenzorg? Hiervoor gaan we naar
Jeruzalem. Het is het jaar 1023. Kooplieden uit
Amalfi stichten daar een hospitaal ten behoeve
van pelgrims, met als patroon Johannes de Doper.
In het jaar 1099 is het aantal hospitaalbroeders
zo toegenomen dat Godfried van Bouillon de
bestaande instelling omzet in een geestelijke
ridderorde. Deze heette naar haar schutspatroon
“Ridderlijke Orde van de H. Johannes de Doper
van het Hospitaal te Jeruzalem”.
Het voornaamste doel was ziekenverzorging,
waarnaast ook de taak om de reizende pelgrims
en de hospitalen te beveiligen.
In onze tijd kennen wij de twee takken die hierop
teruggaan: de Soevereine en Militaire
orde van Malta (rooms-katholiek) en de
Johanniterorden (protestant).
Dit jaar zouden parochianen meegaan
naar Lourdes met de Maltezer ridders.
Bovendien zouden deze ridders dit jaar
weer meetrekken met de St. Jansprocessie,
juist vanwege de geboortedag van ook
hun patroonheilige.
De Johanniters zetten zich in voor
verpleegtehuizen; ons Larense Theodotion
is door hen gesticht.
Het beeld van Sint Jan op het kerkplein is besteld
bij kunstenares Daphne du Barry, door de Orde

van Malta, bestemd voor het plein bij hun kerk
op het eiland. Het tweede gietsel heeft de Larense
parochie mogen verwerven.
Zo kent Sint Jan dus vele gezichten: God-zoeker in
de woestijn, de laatste der profeten, boetgezant,
doper, vriend van de bruidegom, getuige van de
Christus toen Hij eenmaal was gekomen, prediker
van gerechtigheid, aanklager van Herodes,
gevangene en martelaar, hoeder van al wat
kwetsbaar is, patroon van de zieken, patroon van
vele kerken en steden, patroon van doopkapellen,
én…..patroon van Laren.
Zijn betrokkenheid bij de ziekenzorg is juist nu
van belang, nu de pandemie het maatschappelijke
leven in de greep houdt, en zovelen zich met hart
en ziel inzetten om de zieken bij te staan.
Op 21 juni, de dag van Sint jan, zal het thema
zijn: “Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden
recht”(Marcus 1). U zult de viering kunnen volgen
via een livestream. Zie daarvoor verder in deze
Klepel.
Pastoor Vriend

Protocol
Een samenvatting van het Protocol Kerkelijk Leven op anderhalve meter, met enige aanvullingen in verband met de Larense situatie. Dit protocol is voor
iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt verwacht deze
richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren. Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne – handen
reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in de ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes - en gezondheid – bij verkoudheidsklachten
en/of verhoging thuis blijven – dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.
Reserveren
•	U moet zich vooraf aanmelden. Zie voor de
aanmeldingsprocedure elders in deze Klepel.

Vormsel
•	Het ontvangen van het vormsel wordt
uitgesteld.

Hygiëne
•	U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor
plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen
om veilig naar de uitgang te gaan.
•	Bij binnenkomst door de linkerzijdeur in
het hoofdportaal ziet u twee tafels met
handpompjes, om de handen te zuiveren en te
verfrissen. U hebt dit misschien al meegemaakt
bij het betreden van een winkelpand. Voor
ieder verplicht.

Eerste Communie
•	Het ontvangen van de Eerste Communie door
een groep wordt uitgesteld.

Plaatsing
•	In de banken zijn op de juiste afstand van
elkaar stickers geplakt: Zitplaats. Voor u
alleen, of samen met u iemand uit dezelfde
huishouding. Hoekplaatsen, evenals de eerste
banken, blijven vrij in verband met passages
door de paden. Het kan zijn dat een van de
kosters of één van de broedermeesters u
assisteert met aanwijzingen.
Dienst van het altaar
•	Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet
de hand.
H. Communie uitreiking
• U houdt anderhalve meter afstand tot elkaar
•	Kinderen die niet communiceren worden
zonder aanraking gezegend op anderhalve
meter afstand.
•	Wilt u de H. Hostie niet met de hand aanraken,
dan kan een eigen ‘corporale’ meegebracht
worden op de hand en zo de H. Hostie naar de
mond gebracht worden. Bij een corporale kunt
u denken aan een kleine schone witte zakdoek.
• Van tong-communie moet worden afgezien.
• Van kelk-communie moet worden afgezien.
Collecte
•	U kunt bijdragen aan de collecte via de
collectebus achterin de kerk. Zie verder ook
het artikel over collectes elders in deze Klepel.
Sacrament van boete en verzoening
• U kunt niet biechten in een biechtstoel.
•	U kunt biechten in een te ventileren ruimte
waar de priester en u anderhalve meter van
elkaar kunnen zitten.
Doopsel
•	Het toedienen van het doopsel wordt uitgesteld.
•	Als de doop om redenen niet wordt uitgesteld,
moet bij het toedienen van het doopsel de
regel van anderhalve meter zoveel mogelijk
in acht worden genomen.

Sacrament van de zieken
•	Bij zalving wordt de regel van anderhalve
meter zo veel mogelijk in acht genomen.
Huwelijk
•	Feliciteren bij huwelijksvieringen doet u zonder
fysieke aanraking en met inachtneming van de
anderhalve meter regel. Ook in de trouwstoet
houdt u anderhalve meter afstand.
Uitvaart
•	Condoleren bij uitvaarten doet u zonder
fysieke aanraking en met inachtneming van
de anderhalve meter regel. Niet alleen in het
kerkgebouw, maar ook op het kerkhof en in de
rouwstoet houdt u anderhalve meter afstand.
Kinderwoorddienst
•	Wanneer deze gehouden wordt, kunnen
kinderen direct bij binnenkomst in de kerk
naar hun eigen programma.
Muzikale en vocale medewerking
•	Er is alleen voorzang en er wordt niet
meegezongen door gelovigen tijdens de
viering. De koren treden dus helaas niet op.
Na afloop
•	Napraten in groepjes en koffiedrinken in
het kerkgebouw kan gezien de geldende
maatregelen niet.
Maria
•	De Mariakapel is vóór, tijdens en na de
eucharistieviering gesloten, om te voorkomen
dat er een opstopping ontstaat. Wel kunt u
een kaarsje opsteken bij het zwarte beeld van
Maria van Kevelaer, troosteres van bedroefden,
dat u achter in de kerk vindt.
•	Verder is de Mariakapel iedere dag geopend
van 9.00 uur tot 18.00 uur. Velen hebben de
afgelopen tijd de weg ernaartoe gevonden.
Bedevaarten
•	Bedevaarten in groepen per bus kunnen alleen
plaatsvinden, wanneer in de bussen gezorgd is
voor een afstand van anderhalve meter tussen
de passagiers die mondkapjes dragen, zoals in
het openbaar vervoer.

Aanmelden bijwonen vieringen.
Op grond van de maatregelen van de regering hebben de bisschoppen
besloten dat openbare vieringen van de eucharistie vanaf 14 juni kunnen
worden hervat in aanwezigheid van maximaal 30 gelovigen. Voor de vieringen
in juni zal een wisselende kleine groep parochianen worden uitgenodigd.
Met ingang van 1 juli kunnen er maximaal 100 personen bij dergelijke
vieringen aanwezig zijn.
Bovendien zullen er vanaf 1 juli in ieder weekeinde weer twee
eucharistievieringen zijn; zaterdag om 17.00 uur en zondag om 10.00 uur.
U bent daarbij uiteraard van harte welkom, maar reservering is voorlopig
helaas verplicht. Dit om te voorkomen dat er meer dan de toegestane 100
personen aanwezig zijn.
Mocht u klachten hebben zoals hoesten, koorts, benauwdheid, meld u dan
svp niet aan.
Als u wilt deelnemen aan een viering kunt u zich opgeven door telefonisch
contact op te nemen, uitsluitend op nummer: 06-82457567
Gebruik nadrukkelijk niet het vaste nummer van de pastorie voor een
aanmelding. Die lijn moet vrij blijven voor pastorale zaken.

•	U kunt wanneer u niet naar het bedevaartsoord
kunt komen, telefonisch of per e-mail een
kaarsje laten branden, of een gebedsintentie
aanvragen.
•	De bepalingen voor reizen van de (buitenlandse)
overheid moeten worden gevolgd.
• Digitale bedevaart:
	Via het online platform
	https://sanctuarystreaming.eu/, gelanceerd
door de Commissie van Bisschoppenconferenties van de EU (COMECE), worden
eucharistievieringen en gebedsdiensten in
onder meer Lourdes, Loreto, Czestochowa,
Fátima en vele andere gelivestreamd.
Vergaderingen
•	Zolang de anderhalve meter regel van kracht
is worden bijeenkomsten thuis ontraden.
Pastoraat en bezoekwerk
•	Pastoraat in fysieke nabijheid aan kwetsbare
ouderen en aan mensen met verminderde
weerstand kan niet plaatsvinden, uitgezonderd
situaties van geestelijke nood.
•	Pastoraat aan kwetsbare gelovigen dient zoveel
mogelijk via telefoon, per brief of e-mail te
gebeuren.
•	Pastoraat aan overige gelovigen gebeurt bij
voorkeur in kerkelijke gebouwen, waar de
anderhalve meter regel in acht kan worden
genomen.
•	Pastoraat in ziekenhuizen en verpleeg- en
verzorgingshuizen en overige instellingen
is weer mogelijk wanneer de overheid deze
huizen en instellingen vrijgeeft voor bezoek.
	In deze instellingen is er een protocol dat
gevolgd dient te worden.
Pastoor Vriend

De telefonische aanmelding kan van maandag tot en met donderdag tussen
9.00 en 13.30 uur.
U kunt ook een email sturen naar het secretariaat: info@sintjanlaren.nl.
Vermeld daarin duidelijk uw naam en de datum van de viering waaraan
u wenst deel te nemen.
U kunt zich om te beginnen voor de vieringen van 4 en 5 juli vanaf
maandag 29 juni opgeven tot uiterlijk donderdag 2 juli. Voor de vieringen
in de daaropvolgende weekeinden geldt ook telkens dat u zich alleen in
de daaraan voorafgaande week kunt aanmelden (ook weer van maandag
t/m donderdag).
Wanneer het maximale aantal deelnemers zich heeft aangemeld, zullen
eventuele latere aanmeldingen op een reservelijst geplaatst worden.
Het is helaas zoals het is. Natuurlijk zou het veel fijner zijn als iedereen
zelf de keus kan maken om naar de kerk te komen, maar onder de huidige
omstandigheden is dat voorlopig niet mogelijk.
Maarten Hofstee

Afscheid
Onze bisschop Mgr. Jozef Punt is per 1 juni teruggetreden
als bisschop van Haarlem-Amsterdam. Wij, de parochianen
van Sint Jan-Goede Herder, willen hem hartelijk danken
voor al zijn inzet.
Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de eigen priesteropleiding; bij zijn reizen door het bisdom om in gesprek
te komen met pastores, besturen en parochianen om tot
eenheid in de liturgie te komen, en tot de diepgang ervan.
Bij de aankoop en de bestemming van het klooster in Heiloo
ter wille van ontmoeting en bezinning in ons bisdom, tegelijk
een versterking van het Maria-heiligdom daar.
Bij de verkoop van het bisschopshuis in Haarlem, niet passend
meer in deze tijd; bij de restauratie van de kathedraal, en
de ontwikkeling van de plebanie tot nieuw huis van
de bisschop; bij zijn keuze voor een eenvoudig huisje
voor zichzelf achter in het bos, aan de slootkant, bij het
seminariegebouw in Vogelenzang.
Bij zijn rondgang langs de dekenaten om tot grotere
samenwerking tussen parochies te komen; bij zijn voorgaan
in de oliewijdingsmis met vertegenwoordigers uit alle
parochies van ons bisdom; bij zijn geduld met ons in
de wetenschap dat het zaad tot rijping komt onder het
sneeuwdek.
En ten slotte bij zijn hartelijke en stimulerende aanwezigheid
als hoofdcelebrant bij onze St. Jansprocessie gedurende
velen jaren.
Monseigneur, ad multos annos! Nog vele goede jaren!
Een nieuw begin
Als nieuwe bisschop begroeten wij Mgr. Johannes Hendriks.
Ons al vertrouwd als rector van het seminarie en als
hulpbisschop. Als hulpbisschop kwam hij naar onze regio
voor het toedienen van het H. Vormsel aan de jongeren
en voor de St. Jansprocessie. Met zijn vriendelijkheid en
enthousiasme.
Monseigneur, bij dit begin in niet eenvoudige omstandigheden, goede moed. Moge de Geest van Pinksteren in u
werkzaam zijn.
Pastoor Vriend

Broederschap van Sint Jan
Wij vieren Sint Jan dit jaar thuis!
Helaas moeten wij door het Coronavirus dit
jaar ons Sint Jansfeest in eigen huis en tuin
vieren. Het is niet anders. We hopen het in 2021
weer net zo feestelijk te vieren als voorgaande
jaren. Op zondag 21 juni, 12.00 uur, zal de
broederschap zorgdragen voor een livestream
uitzending, van de besloten eucharisatie
viering vanuit de Basiliek, ter ere van de
geboortedag van onze schutspatroon Johannes
de Doper, op: www.sintjansprocessie.nl.. Op
deze wijze willen wij toch de verbondenheid
met iedereen versterken. Voorafgaand aan
de uitzending worden om 11:45 uur de
feestklokken geluid. Alles wordt in het werk gesteld om er alsnog een bijzonder
maar ingetogen feest van te maken.
De Larense Sint Jansprocessie, een documentaire van Leo Jansen;
Diep geworteld als een gezamenlijke bedevaarttocht naar het Sint Janskerkhof
heeft de Sint Jansprocessie een eeuwenoude geschiedenis. De betekenis
ervan begon midden 19e eeuw het lokale te overstijgen toen de processionele
tocht als enige werd toegestaan in het protestantse Nederland van boven
de grote rivieren. Daarmee kreeg het voor de Nederlandse katholieken een
symboolfunctie van nationale betekenis. De processie werd een begrip in
Nederland. Honderden zijn bij de organisatie betrokken, duizenden lopen
mee of staan langs de route. Voor de katholieke Laarder is het dé uiting van
geloofsbeleving. Voor anderen is het een diepgewortelde traditie en een dag
om terug te keren naar geboortegrond en familie. Deze documentaire is een

tastbare getuigenis van de Larense Sint Janstraditie: het gaat over getuigenis,
en wel op straat. Getuigenis die -hoe lang die ‘traditie’ ook moge zijn- in de
Laarder gegoten zit. Deze documentaire is te zien op onze website.
Onderhoud graven:
De week vóór Sint Jan is het een traditie de graven van onze dierbaren op
het Sint Janskerkhof te verzorgen. Wij verzoeken deze traditie dit jaar wel
in ere te houden.
Vlaggen op 21 juni:
Om onze verbondenheid met elkaar uit te dragen zou het mooi zijn om op
21 juni massaal te vlaggen. Rood wit en blauw is prima, maar gecombineerd
met een geel witte wimpel is het nog waardevoller. Er zijn nog een aantal
wimpels á € 16,50 beschikbaar. U kunt die telefonisch bestellen bij Frans
Bierlaagh (06-46081112) of Jan van den Brink (06-22559163). Liefst op 12 en
13 juni tussen 17:00 uur en 19.00 uur en op=op. Zij zorgen dan dat u op tijd
een wimpel in uw bezit heeft.
De Broederschap van Sint Jan:
In het najaar van 2019 hebben wij weer twee enthousiaste aspirant leden
opgenomen, Enzo Chimienti en Stef-Jaap Willard.
Overige informatie:
Wij verwijzen graag naar www.sintjansprocessie.nl waar u alle informatie
over de Broederschap van Sint Jan en de processie kunt vinden.
Met vriendelijke groeten,
Cees van der Weerd, secretaris Broederschap van Sint Jan.

Emailadres / Digitale Nieuwsbrief
De afgelopen tijd heeft ons geleerd hoe belangrijk
het is om ook in tijden van crisis met elkaar in
contact te blijven, juist wanneer we elkaar niet
persoonlijk kunnen ontmoeten.
Degenen die zich al eerder hadden aangemeld
voor de digitale Nieuwsbrief van onze parochie
hebben de afgelopen weken berichten ontvangen,
waaronder ook de zondagse overwegingen van

de pastoor. Maar er zijn nog veel parochianen
die zich nog niet voor deze digitale nieuwsbrief
hebben aangemeld.
Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk
parochianen op de hoogte zijn van de meest
recente informatie, adviseren wij u zich aan te
melden voor die nieuwsbrief. U kunt ons uw

emailadres doorgeven op: info@sintjanlaren.nl.
Wij zullen dan voortaan de digitale nieuwsbrief
ook aan u toesturen.
Uiteraard mag u er van uitgaan dat wij uw
emailadres nooit aan anderen doorsturen of
ter inzage zullen geven, of voor andere dan
parochiële doeleinden zullen gebruiken.

Familie berichten

Vieringen in het weekeinde

Gedoopt
3 mei
17 mei

Daniel Troszczynski van Genderen
Reinout van Santen

vanaf begin juli tot eind september:
Iedere zaterdag: 17.00 uur
Iedere zondag: 10.00 uur

Overleden
15 jan.
25 jan.
27 jan.
30 jan.
6 feb.
11 feb.
13 feb.
16 feb.
24 feb.
25 feb.
1 mrt.
8 mrt.
17 mrt.
28 mrt.
30 mrt
4 apr.
23 apr.
25 apr.

Henriëtte Smit-van Opdorp
Lien Feenstra-Bergmans
Hans Buijs
Henny Mulders-Wiegers
Frieda Bouwman-Roest
Ab Mulders
Ido Hidden
Nicolette Engbers-Smit
Piet van Schaick
Jan de Ruijgt
Gerda Kuijper-Majoor
Annie Swaalf-Teeuwisse
Ben Rigter
Sophia Boog
Ton Hofstee
Riet Hofstee-Campman
Jaap Timmermans
Maarten van Seggelen

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)

Collecte
Binnenkort is het weer
mogelijk om samen de
eucharistie te vieren,
maar dat zal voorlopig in
beperkte mate het geval
zijn. Wilt of kunt u de
mis niet bijwonen, dan
bestaat de mogelijkheid
om toch bij te dragen aan
de collecte.

Opgave voor deelname
aan eucharistievieringen

Als gevolg van het feit
dat we nu al een aantal
weken geen publieke eucharistievieringen kunnen vieren,
mist de parochie namelijk een vaste inkomstenbron.

U kunt zich aanmelden via het emailadres van het secretariaat:
info@sintjanlaren.nl of telefonisch via nummer 06-82457567.
Het betreft hier de vieringen van zaterdag 17.00 uur en zondag
10.00 uur in de maanden juli, augustus en september.
Ik hoop het zo goed mogelijk te kunnen coördineren.

Wij willen u daarom vragen te overwegen uw bijdrage
aan de collecte over te maken op de bankrekening van de
parochie: NL 53 RABO 0334 9660 00 tnv RK Parochie Sint
Jan-Goede Herder.

Maarten Hofstee

Wij danken u bij voorbaat hartelijk hiervoor.

Kinderkerk; bericht voor kinderen en hun ouders
Wat is het toch een rare tijd. Ook al worden de regels iets
versoepeld, is er voor kinderen in de kerk nog niet veel te
doen. Gelukkig hebben we mail zodat we onder andere het
volgende gedicht naar de kinderen konden toesturen.
Verrijzeniskracht
Er is iets geheimzinnigs, iets bijzonders aan de hand.
Het komt niet op de radio en staat niet in de krant.
Maar tóch is het gebeurd … iets wat Jezus heeft gebracht.
We kregen het met Pasen: verrijzeniskracht!
Er is zoveel veranderd in ons alledaagse leven,
omdat we nu elkaar geen hand of knuffel mogen geven,
een beetje sport, geen festival en geen bezoek aan oma
en allemaal, dat weet je al, vanwege de corona.

Bij de eerste communie-voorbereidingen waren we bijna
zover dat 18 kinderen uit onze parochie in een feestelijke
viering hun eerste communie mochten doen en toen
kwam het bericht dat er geen vieringen mochten worden
gehouden. Zo jammer…..
We hebben alle kinderen die wij via de mail konden bereiken
diverse mailtjes gestuurd met b.v. instructies om zelf een
palmpasenstok te maken, een Pasen escape-room en een
kleurplaat van Pasen. En ook een aantal liedjes die wij
ook zingen met het kinderkoor hebben wij doorgestuurd.
Wanneer de eerste-communieviering eenmaal door kan
gaan, zullen we er een extra groot feest van maken!

En tóch ben je vol goede moed, je doet je best, je lacht,
want iets in jou maakt alles goed: verrijzeniskracht!
Gods kracht maakt optimistisch en geduldig en vol hoop,
en daarmee help je anderen uit de put en uit de knoop!

In het najaar gaan we weer door met het kinderkoor en als
je je op wilt geven mag je dat doen naar het emailadres
wat hieronder genoemd staat. Kinderen vanaf 4 jaar tot 12
jaar zijn van harte welkom. We repeteren dan op woensdag
van 17.00 tot 18.00 uur (nu natuurlijk niet)

Deel uít die kracht, opzettelijk, die mógen we verspreiden,
want hoop is ook besmettelijk, op weg naar betere tijden!
2020 Marjet de Jong

Wij blijven dus aan jullie denken en als je zelf nog een
idee hebt, mail het naar kinderkerk@sintjanlaren.nl en
dan krijg je zelf weer een reactie.
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Jongerengroepen in coronatijd
De voorbereiding op het Vormsel was al een eind op weg. Tot op vrijdag 13 maart de inmiddels bekende intelligente
lockdown het gewone leven op zijn kop zette. Naast de vieringen in de kerk en allerlei activiteiten in de parochie moesten
de vormselgroep en de andere jongeren een nieuwe weg vinden om elkaar te ontmoeten. Dat we door gingen stond van
begin af aan vast, maar op welke manier was nog de vraag. Op zoek naar nieuwe wegen.
Hoewel de geplande vormselviering eind juni verschoven is, gaat de voorbereiding verder. Het biedt tevens nieuwe kansen
om een paar extra voorbereidingsbijeenkomsten samen te doen. De navormselgroepen in de regio waren er snel uit, de
ontmoetingsavonden ging door, maar dan via Skype en Zoom verbinding (videobellen). Thuis vanachter de computer hebben
we inmiddels al weer vele gezellige en inspirerende avonden gehad. Het is natuurlijk anders dan een (na)vormselavond
waarbij we elkaar live ontmoeten. Toch biedt het de mogelijk om elkaar te zien en te spreken in een tijd die voor velen
anders en onzeker is. Elkaar ontmoeten geeft steun en moed en het besef dat ondanks de beperkingen we samen geloven
en iets diepers delen.
Na 8 weken Zoom en Skypen zijn de jongeren er zo bedreven in online-meetings met hun school en vrienden dat we het
gewone vormselcatechese programma konden gebruiken. Zo ging de vormsel bijeenkomst in mei gewoon online door alsof
we niet anders gewend zijn. Via een toegestuurde link krijgt iedere vormeling toegang tot ons videogesprek en kunnen
we zo verder gaan met de voorbereiding op het Vormsel. Ook al zitten we thuis, de Geest waait waar die wil en zo wordt
het Goede Nieuws op allerlei manieren verspreid, zelfs door de internetkabel. En nu wordt het na 8 juni tijd om elkaar
weer live te zien.
Maurice Lagemaat

De volgende klepel verschijnt op
25 september 2020. Kopij graag
aanleveren vóór 15 september
2020 bij het secretariaat van
de parochie: Brink 33, 1251 KT
Laren of per email:
redactie@sintjanlaren.nl

