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In een bijeenkomst van
broedermeesters van
St. Jan was het een goed
bedoelde opmerking:
“Wij zijn allereerst een
club van vrienden”. Het
werd voluit beaamd. Ik
vroeg mij echter af: wat
had de paus voor ogen
toen hij in 1806 in Laren
een broederschap oprichtte? Dan gaat het over
een grote devotie tot de
patroonheilige, een biddende gemeenschap die
tegelijk helpt bij het ordelijk verloop van de
processie op de geboortedag van St. Jan, waardoor de devotie tot een
getuigenis op straat
wordt.
Een onderlinge vriendschapsband kan hierbij
een dragende factor zijn,
maar te hechte vriendschapsbanden kunnen
ook een sta-in-de-weg zijn.
Een discussie waard. Maar
met u wil ik bekijken wat
de Schrift daarover zegt,
hoe Jezus met het woord
vriendschap omgaat, en
hoe vriendschap een rol
speelt in het leven van
St. Jan de Doper.
De laatste avond dat Jezus met zijn vrienden bijeen
is, is beladen. Nog veel wil Hij met hen delen om hen
zo toe te rusten voor de taak die hen wacht. Hij zegt:
Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb
liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze,
dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn
vrienden, als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet,
maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles
meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt
Mij uitgekozen, maar Ik u en Ik heb u de taak
gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te
brengen die blijvend mogen zijn.
Niet het ego is hier belangrijk, noch het
succesverhaal, maar we gaan hier de afdalende weg om het kwetsbare leven te dienen,
zó heilzaam te zijn, zo vriend te worden van
de Heer, en in Hem van elkaar.
St. Jan, de boetgezant, is ook een man vervuld
van vreugde. Hij weet waarvoor hij dient.
Hij kijkt reikhalzend uit naar de Messias,
wiens komst hij mag voorbereiden. Als de
stem van iemand die roept in de woestijn:
“Maakt de weg recht voor de Heer.”
Tegen zijn gehoor bij de Jordaan: “Brengt vruchten
voort die passen bij bekering”. Daarbij is er hulp: ”Ik
doop u met water, maar er komt iemand die sterker
is dan ik; ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de H. Geest.”

Als mensen erop aandringen dat hij vertelt wie hij
zelf is, heeft hij weinig woorden nodig: “Ik ben de
vriend van de bruidegom, die vol vreugde is als hij
de stem van de bruidegom verneemt, de hemelse
bruidegom die op weg is naar de bruid. Zo is mijn
vreugde, en ze is volkomen. Hij moet groter worden,
maar ik kleiner”.
Geen grootspraak van Johannes over al het voorbereidende werk dat hij heeft verricht. Het gaat hem
erom dat de Messias de harten van de mensen bereikt.
“Hij moet groter, ik kleiner worden”. Vriendschap
dus in volstrekte dienstbaarheid en te midden van
gevaar. Want al predikend is hij aangekomen bij het
hof van Herodes, die hij confronteert met zijn wandaden.
Herodias ziet haar kans, waar Herodes met zijn
dronken kop al snoevend, boven alles en iedereen
verheven, denkt te beschikken over landsdelen en
mensenlevens. Het is zijn eer te na geen gevolg te
geven aan de wens van de danseres, te midden van
zijn gasten. Zo wordt onze patroon martelaar.
Vriendschap, trouw, vreugde en dienstbaarheid,
volgehouden tot het einde, vormen hier één getuigenis; voor ons broeders en zusters een blijvende bron
van inspiratie, opdat bewaarheid mag worden: Ubi
caritas et amor, Deus ibi est. Waar liefde heerst en
vriendschap, daar is God.
pastoor Vriend

Boodschap van paus Franciscus voor de 107de werelddag
van de migrant en de vluchteling 2021
Geliefde broeders en zusters,
In de encycliek Fratelli tutti heb ik een zorg en een wens uitgesproken,
die nog steeds een belangrijke plaats in mijn hart innemen: “Wanneer
de gezondheidscrisis voorbij is, zou de slechtste reactie zijn te
vervallen in een nog koortsachtiger consumentisme en nieuwe
vormen van egoïstische zelfbescherming. Het is Gods wil dat wij niet
langer denken in termen van “wij” en “zij”, maar alleen van “wij”

“De huidige migrantenstromen vormen een nieuwe missionaire
uitdaging, een bevoorrechte gelegenheid om Jezus Christus en zijn
evangelie te verkondigen in eigen kring, om concreet te getuigen
van het christelijk geloof in een geest van naastenliefde en met een
diep respect voor andere religieuze gemeenschappen. De ontmoeting
met migranten en vluchtelingen van andere christelijke gezindten
en godsdiensten is een vruchtbare bodem voor de ontwikkeling van
een open en verrijkende oecumenische en interreligieuze dialoog”.

De huidige tijd laat ons echter zien dat het door God gewilde “wij”
gebroken en versplinterd, gewond en mismaakt is. En dat gebeurt
vooral in tijden van een grotere crisis, zoals nu door de pandemie.
Gesloten en agressieve vormen van nationalisme en radicaal
individualisme doen het “wij” afbrokkelen en verdelen het, zowel
in de wereld als binnen de Kerk. En de hoogste prijs betalen zij die
gemakkelijk de “anderen” kunnen worden: vreemdelingen,
migranten, gemarginaliseerden, zij die leven aan de rand van het
bestaan.

Een steeds inclusievere wereld
Naar alle mannen en vrouwen van de wereld gaat mijn oproep om
samen op weg te gaan naar een steeds groter “wij”, om de menselijke
familie te hernieuwen, om samen aan onze toekomst van
gerechtigheid en vrede te bouwen door te waarborgen dat niemand
achterblijft. Onze samenlevingen zullen een “veelkleurige” toekomst
hebben, verrijkt door verscheidenheid en culturele uitwisseling.
Daarom moeten wij vandaag leren samen te leven in harmonie en
vrede.

Katholieke gelovigen zijn geroepen om samen te werken, ieder vanuit
de gemeenschap waarin hij of zij leeft, zodat de Kerk steeds inclusiever
wordt door gehoor te geven aan de zending die door Jezus Christus
aan de apostelen is toevertrouwd: “Verkondigt op uw tocht: Het
Koninkrijk der hemelen is nabij. Geneest zieken, wekt doden op,
reinigt melaatsen en drijft duivels uit. Voor niets hebt gij ontvangen,
voor niets moet gij geven”.

Ik nodig alle mannen en vrouwen van de wereld uit de gaven die de
Heer ons heeft toevertrouwd goed te gebruiken om zijn schepping
te bewaren en nog mooier te maken: “Een man van hoge geboorte
ging op reis naar een ver land om het koningschap te verkrijgen en
dan terug te keren. Hij riep tien van zijn dienaars, gaf hun tien pond
en sprak tot hen: Doet daar tijdens mijn afwezigheid zaken mee”.
De Heer zal ons rekenschap vragen over onze werken! Maar opdat
de juiste zorg voor de aarde als ons gemeenschappelijk huis
gegarandeerd is, moeten wij een steeds groter “wij” worden dat zich
steeds meer medeverantwoordelijk weet, vanuit de vaste overtuiging
dat iedere weldaad die aan de wereld wordt bewezen, wordt bewezen
aan de huidige en toekomstige generaties.

Vandaag is de Kerk geroepen uit te gaan naar mensen in de marge
om wie gewond is, te verzorgen, en wie verloren is, te zoeken, zonder
vooroordelen of angst, zonder bekeringsdrang maar bereid om allen
te omarmen. Onder hen die wonen in de marge vinden wij zeer veel
migranten en vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van
mensenhandel, aan wie de Heer wil dat zijn liefde wordt getoond
en zijn heil wordt verkondigd.

Franciscus

De dinerclub voor ‘alleenstaande ouderen’ gaat weer starten!
De al jaren lang bestaande groep van alleenstaande ouderen die iedere maand een diner genieten in de Goede Herderzaal, hebben de
gezelligheid van de club moeten missen, al vanaf 23 februari 2020!
Maar nu er wat meer mag zal, met inachtneming van de regels, weer gekookt en gesmuld worden.
Er weer uit zijn en elkaar weer zien en bij praten.
Maar er zijn toch nog wat regels!
Om het aantal dinerclubgasten vooraf te weten, is het “diner” voorlopig op persoonlijke uitnodiging.
U wordt gebeld door onze gastvrouwen –heren met de vraag of u zou kunnen deelnemen aan het diner op de voorgestelde datum.
Oproep
Nu nog een oproep, voor diegenen, man, vrouw die het leuk vinden om het ‘dinerclubteam’ te versterken, de tafels dekken, een glaasje
inschenken, het eten serveren en vooral communiceren met onze dinerclubgasten.
Kortom meldt U aan, dat kan middels een briefje of mail naar ; Parochie Sint Jan – Goede Herder, Brink 33, 1251 KT Laren, of mailadres;
info@sintjanlaren.nl
Dan nemen wij contact met U op.
Met onze hartelijk groet en tot spoedig ziens,
Uw dinerclub gastvrouwen en –heren.

Passiespelen in Tegelen
Zondag 29 augustus, na de hoogmis op het feest van Sint Jans
onthoofding, stond er op het kerkplein een busje klaar. De
misdienaars en de vormelingen van dit jaar waren uitgenodigd
om mee te gaan naar Tegelen.
In dit Limburgse dorp wordt al vanaf 1931 eens in 5 jaar een
theatervoorstelling gehouden over het lijden en sterven van Christus.
De Passiespelen vinden plaats in een groot openlucht theater. Het
hele dorp helpt mee als vrijwilliger of speelt mee in het theater.
Het weer zat die dag niet mee, maar op een overdekte tribune zaten
de jongeren gelukkig droog met een prima zicht op het grote podium.
Het verhaal werd op indrukwekkende wijze uitgebeeld, met vele
verwijzingen naar het heden. “Hem achterna” was het thema, waarbij
de vrouwen rondom Jezus een belangrijke rol hadden in het verhaal.
Anderhalf uur hebben we onze ogen uitgekeken naar het grootse
en professionele spektakel. En hoewel ieder het verhaal kent, blijft
het toch indrukwekkend. Genoeg stof om na 1,5 uur voorstelling na
te praten.
Dat hebben we dan ook gedaan, met een drankje op het terras een
wandeling door Tegelen. Als afsluiting samen gegeten waarna we
met elkaar in het busje weer naar Laren reden.
Alles bij elkaar een prachtige dag!

Corona berichten Bisdom Haarlem-Amsterdam
Anderhalve meter afstandsregel
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve
meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden.
Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze ver
soepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij
het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

Overige regels
- Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen
in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor
voldoende frisse lucht in binnenruimtes.

Geen coronatoegangsbewijs
De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te
blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien
gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

- Biechten kan nog niet plaatsvinden in een biechtstoel. Er kan gekozen worden voor een biecht in een goed te ventileren ruimte.

Vaccineren
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die
wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen
zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op
om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen,
maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus
noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families
en vrienden en voor alle volkeren’.

- Bij een uitvaart kan weer besprenkeling van de kist bij de absoute
plaatsvinden, mits vers water wordt gebruikt en mits besprenkeling
ingehouden gebeurt en uitsluitend op de kist.

Zingen
Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook
koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles
volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog
1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, enzovoort.
Communie
De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer
met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking
van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een
gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog
niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie
willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk
het gebruik van een eigen corporale.

- Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel,
ziekenzalving, etc. worden zoveel mogelijk beperkt. De regel dat er
bij de vredeswens geen handen worden geschud blijft gehandhaafd.

- De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd. Wijwater-bakjes dienen nog leeg te zijn.

- Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden dan met het
doorgeven van collecteschalen, dus via collecteschalen bij de uitgang, een bankoverschrijving of een gift-app.

Vieringen Engelstalige liturgie
Zondag 10 oktober
14.00 uur
Zondag 07 november 14.00 uur
Voor informatie: Rien Franken 06-53150539

Informatieavond Vormsel
De informatie avond voor het komende vormsel zal zijn op
donderdagavond 28 oktober om 20:00 uur in de Vituskerk in
Blaricum.
Alle jongeren vanaf de brugklas zijn welkom!
Voor informatie/aanmelding: Maurice Lagemaat
Maurice Lagemaat@gmail.com, tel. 06-41305015.

Kinderkerk

Bereikbaarheid pastores

Eerste heilige communie
Op zondag 3 oktober 2021 is de eerste heilige
communieviering om 12.00 uur.
In het afgelopen schooljaar zijn negen kinderen uit
groep vier, begonnen met de voorbereidingen en na
de vakantie, nu zij in groep vijf zitten, ronden wij de
voorbereidingen af in een feestelijke viering.

Wanneer u op de pastorie geen gehoor krijgt, belt u
dan later nog eens, of anders, in dringende gevallen:
06-51714262 (Diaken Veldhuis)

De groep vier van dit schooljaar begint in januari met
de voorbereiding.
De eerste communieviering voor deze groep zal zijn
op zondag 3 april 2022.
Gezinsviering
Zondag 7 november 12.00 uur is er weer een
gezinsviering. U bent van harte uitgenodigd om deze
viering bij te wonen. Het is een eucharistieviering met
veel inbreng van de kinderen en het kinderkoor. De
gezinsvieringen duren ongeveer drie kwartier.
Sint Maarten
Wie weet waar de Sint Maartens mantel is?? De mantel
met zwaard, schild en hoed is zoek.
Op donderdag 11 november, hebben wij de traditionele
Sint Maarten viering, vanaf 17.00 uur. De viering
bestaat uit een Sint Maartens verhaal en een echte
Sint Maartens optocht.
Mieneke Bakker-de Wit

Gewijzigde openingstijden
parochie-secretariaat
Om praktische redenen is er een wijziging aangebracht
in de openingstijden van het parochie-secretariaat.
Het secretariaat is vanaf begin september geopend
op maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot
13.00 uur. Het telefoonnummer en e-mailadres zijn
ongewijzigd.

Familieberichten
Gedoopt
18 juli		
18 juli		
15 augustus		
4 september
4 september
5 september
5 september

James Boersma
Klaasje Willard
Antoni Zilkens
Michaël Lagemaat
Christine Lagemaat
Matthew van Pampus
James van Pampus

Gehuwd
21 augustus		Najib Abdallah en
		
Lynn von Meijenfeldt
Overleden
8 juli		
Jan Willard (P. Hendrikspark)
9 juli		
Wim Remken
12 juli		
Emmy Majoor
2 augustus		Johanna Otker-van den Heuvel
10 augustus		
Meta Loeff-Duurland
17 augustus		
Wim Scheffer
22 augustus		Rietje Koster-Calis
28 augustus		Cor Resing-Plomp

Collecten
Collecten per bank € 320,- (juli)
3-4 juli			€ 675,10-11 juli		
€ 690,17-18 juli		
€ 625,24-25 juli		
€ 595,Collecten per bank
31-1 aug.		
7-8 aug.		
14-15 aug.		
21-22 aug.		

€ 60,- (aug.)
€ 515,€ 475,€ 790,€ 665,-

Vieringen van zaterdag 2 oktober t/m zondag 5 december
Zaterdag 02 okt.		
Zondag 03 okt.
27e zondag door het jaar
			

17.00 uur
10.00 uur
12.00 uur

Eucharistie
Hoogmis
1e heilige communie

Zaterdag 09 okt.		
Zondag 10 okt.
28e zondag door het jaar
			

Geen viering
10.00 uur
14.00 uur

Hoogmis
Engelstaligeviering

Zaterdag 16 okt.		
Zondag 17 okt.
29e zondag door het jaar

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie
Hoogmis

Zaterdag 23 okt.		
Zondag 24 okt.
30e zondag door het jaar

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie
Hoogmis

Zaterdag 30 okt.		
Zondag 31 okt.
31e zondag door het jaar

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie
Hoogmis

Maandag 01 nov.

Allerheiligen

19.30 uur

Hoogmis

Dinsdag 02 nov.

Allerzielen

19.30 uur

Hoogmis

Zaterdag 06 nov.		
Zondag 07 nov.
32e zondag door het jaar
			
			

17.00 uur
10.00 uur
12.00 uur
14.00 uur

Eucharistie
Hoogmis
Gezinsviering
Engelstaligeviering

Zaterdag 13 nov.		
Zondag 14 nov.
33e zondag door het jaar

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie
Hoogmis

Zaterdag 20 nov.		
17.00 uur
Zondag 21 nov.
Christus, Koning van het heelal 10.00 uur
				

Eucharistie
Hoogmis
m.m.v. Muziek ver. Sint Jan

Zaterdag 27 nov.		
Zondag 28 nov.
1e zondag van de advent

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie
Hoogmis

Zaterdag 04 dec.		
Zondag 05 dec.
2e zondag van de advent

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie
Hoogmis
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