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In het lijdensverhaal van de apostel Lucas ontmoeten wij driemaal mensen die heel direct, al dan niet
vrijwillig, betrokken raken bij Jezus’ leven, bij de laatste uren van Jezus’ leven.
De eerste mens die wij ontmoeten wordt bij name
genoemd. Het is Simon van Cyrene, een jood die
afkomstig is uit Cyrene in Afrika. Ook Marcus heeft
zijn naam onthouden. Hij zegt ook nog over hem
dat hij de vader is van Alexander en Rufus. Hij is dus
niet onopgemerkt gebleven bij de volgelingen van
Jezus. Simon wordt ook een volgeling van Jezus in
de meest letterlijke zin van het woord.
Ik kan mij voorstellen dat Simon rustig aan het werk
was op het veld toen hij vanuit de verte het rumoer
hoorde van de grote menigte mensen die naderde:
hij kijkt op, ziet de lansen en de helmen van de
Romeinse soldaten blinken in het zonlicht en hij
hoort het weeklagen der vrouwen. Nieuwsgierigheid
is mensen eigen, dus is hij naar de weg gegaan om
te zien wat er aan de hand is.
De Romeinen houden hem aan en dwingen hem om
Jezus ‘ kruis te helpen dragen. De Romeinen konden
iemand vorderen een mijl (dat is ongeveer 1 kilometer) met hen mee te gaan, bijvoorbeeld voor het
dragen van een last. Hierover lezen we ook in de
Bergrede. Jezus zegt daar: “Als iemand u vordert een
mijl met hem mee te gaan, ga er dan twee met hem.”
Of Simon van Cyrene dat ook heeft gedaan vertelt
Lucas niet. Hij zegt wel dat Simon het kruis achter
Jezus aan moest dragen.
Simon volgt Jezus op diens kruisweg. Hij voelt aan
den lijve wat het moet zijn om Jezus te volgen, om
samen met Jezus deze weg te gaan. Hij zal door deze
ervaring, door deze ontmoeting met Jezus, ook in
figuurlijke zinvolgeling van Jezus geworden zijn en
zich met zijn familie hebben aangesloten bij de
eerste christenen gezien het feit dat zijn naam en
de namen van zijn zoons niet vergeten zijn.
Dan vertelt Lucas over de vrouwen. Vrouwen die,
getuige hun verdriet, bij Jezus betrokken moeten
zijn geweest. Zij slaan zich op de borst en weeklagen.
Jezus spreekt hen aan en zegt dat ze niet moeten
wenen over Hem, maar over zichzelf en over hun
kinderen. “Want” , zo staat er, “als men zo doet met
het groene hout, wat zal er dan gebeuren
met het dorre?”
Jezus roept hier op tot bezinning. Wat zal
er van de wereld terecht komen als het
groene hout geen levenskansen krijgt? Hij
zet de vrouwen terug in hun leven dat
doorgaat en geeft hun een opdracht.
Als derde ontmoeten wij de misdadigers
die tegelijkertijd met Jezus terechtgesteld
zullen worden. Een van hen bespot Jezus
en verwacht, eist haast, dat Hij op het laatste moment toch nog een wonder zal verrichten en dat Hij hem daar ook in zal laten
delen. De andere misdadiger weet dat hij
terecht veroordeeld is en dat hij zijn straf zal moeten
ondergaan. Hij voelt, net als de vrouwen, dat Jezus
onterecht veroordeeld is en hij zegt dat ook.
Tegelijkertijd vraagt hij aan Jezus of Hij aan hem wil
denken wanneer Hij in het Koninkrijk gekomen is.
Hij geeft met zijn vraag aan dat hij met Jezus wil
zijn over de grenzen van de dood heen en dat mag
hij ook. Jezus belooft hem dat zij vandaag nog samen
in het paradijs zullen zijn.

Er is nog een vierde groep mensen in dit verhaal:
De soldaten en alle andere mensen die Jezus bespotten. In hun geval zou ik niet willen spreken van een
ontmoeting. Zij keren zich van Jezus af. En toch,
zelfs in deze groep heeft kennelijk een ontmoeting
plaatsgevonden. Lucas vertelt over de honderdman,
bij de kruisiging aanwezig, iets heel bijzonders: “Bij
het zien van wat er gebeurd was, loofde de honderdman God en zei: ‘ deze mens was waarlijk een rechtvaardige’.” (Lc. 23,47)
We zagen dus toch vier ontmoetingen. Vier ontmoetingen die staan voor drie manieren waarop mensen
in hun geloof kunnen staan of tot geloven kunnen
komen.
Echte ontmoetingen veranderen mensen. Mgr. Ernst
beschrijft dit in zijn overwegingen over gemeenschap, geweten en vrede. Emanuel Levinas maakt
de intermenselijke ontmoeting tot tot thema in zijn
boek ‘Het menselijk gelaat’. Het menselijk geweten
ontstaat daar waar een ander mens je aankijkt. Levinas zegt het zo: “Ik bezat en genoot mijn wereld
als een huis. (...) niet vermoedend dat ik door mijn
toe-eigening van al het goede, anderen arm maakte,
ze van hun recht beroofde.”
Onder het oog van de ander wordt alles anders. Jezus
zegt: “niet ieder die ‘Heer, Heer’ roept, maar degene
die de wil van mijn Vader doet...” De wil van God is
dat wij, net als Jezus, werken aan het koninkrijk
Gods door elkaar te zien, door elkaars last te dragen
als deze te zwaar wordt, zoals Simon van Cyrene
deed. Door te zoeken naar het groene hout, de gerechtigheid, zoals de vrouwen, en tot het inzicht te
komen, zoals de misdadiger, dat Jezus de zin van
deze wereld is.
Pastoor Vriend

LAREN STAAT OP VOOR OEKRAÏNE
Na alle mondiale problemen rondom de coronapandemie leek de rust even terug te keren, was het niet dat in
het Oostelijk deel van Europa de problemen zich opstapelden. De Russische leiders hebben dat deel van Europa
laten zweven tussen hoop en vrees en uiteindelijk besloten om de Oekraïne binnen te vallen. Het geweld dat
daarmee gepaard gaat doet ieder normaal denkend mens gruwelen. Grote steden compleet aan puin geschoten
en miljoenen mensen op de vlucht.
Deze vernietiging zal de komende decennia
zijn sporen nalaten in heel de wereld, ook
als de vrede zal terugkeren zal het lang
duren voordat de steden weer bewoonbaar zullen zijn en de Oekraïense economie weer op gang komt.
Oekraïne werd de graanschuur van Europa genoemd. De geringe
oogst zal zijn weerslag hebben op de voedselvoorziening elders.

emailadres vluchtelingen@laren.nl waarbij u kunt vermelden wat
u voor de Oekraïners kunt betekenen. Alles wordt gecoördineerd
door ‘BURGERINITIATIEF LAREN’. Namens de parochie zullen Jet
van Berchum en Chris Bogaers zitting nemen in deze stichting.
Bij het ter perse gaan van deze Klepel was het bankrekeningnummer
nog niet bekend, maar via onderstaande mailadressen en telefoonnummers kunt u deze opvragen.

Nadat Rusland begonnen is met de inval is er een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen en waren het in eerste instantie de
buurlanden die de eerste stroom te verwerken kregen, en was het
wachten totdat de eerste vluchtelingen hun heil gingen zoeken in
West-Europa.

Huizen huren voor Oekraïne i.o.
Binnen het BURGER INITIATIEF Laren heeft een aantal bewoners uit
ons dorp een stichting opgericht:
Deze stichting met ANBI-status heeft inmiddels het eerste huis gehuurd.
Een dezer dagen zullen ongeveer 10 Oekraïense vluchtelingen hier
een veilig thuis vinden.
Maar daarmee zijn we er nog lang niet en is het streven om binnen
gestelde kaders meerdere huizen te vinden om Oekraïense families
een onderkomen te bieden zodat zij de komende 6 maanden een
veilig huis hebben.
Met de eigenaren wordt onderhandeld over de huurprijs, wij hopen
per huis 8 à 10 vluchtelingen te kunnen huisvesten.

Ook Nederland zal een forse instroom kennen van vluchtelingen,
en de voorzichtige ramingen noemen getallen van 50 duizend.
Het zal van de overheid en van ons enorm veel improvisatie eisen
om deze vluchtelingenstroom in goede banen te leiden en de
komende jaren te blijven beheersen.
In heel Europa zijn initiatieven opgepakt om de vluchtelingen een
veilig heenkomen te bieden en ook in Laren zijn de vrijwilligers
opgestaan om onze humanitaire bijdrage te leveren.
Burgemeester Nanning Mol heeft samen met de eerste vrijwilligers
het ‘BURGERINITIATIEF LAREN’ opgericht, waarin een groep betrokken inwoners van Laren samenwerkt om te ondersteunen bij de
opvang.
Er wordt gewerkt in nauw overleg met de crisisbeheersing van de
BEL-combinatie en de veiligheidsregio. Suggesties zijn welkom op

Kinderkerk
Palmpasenstokken
Op zondag 10 april, Palmpasen, is er voor kinderen Palmpasen stokken maken onder de eucharistieviering van 10.00 uur. Ouders mogen
natuurlijk hun kind helpen met het maken hiervan. Alle versierspullen en de stokken zijn in de kerk.
Wij willen graag weten wie er komen in verband met de voorbereidingen. Graag uw opgave naar Kinderkerk@sintjanlaren.nl. De stok
mag later in gezinsverband weggegeven worden aan een bekende
oudere of iemand die het nodig heeft.
Paaseieren zoeken
Op zondag 17 april, 1e Paasdag, is er voor kinderen om 15.00 uur
een speciale kinderbijeenkomst met eerst een mooi paasverhaal in
de kerk en daarna paaseieren zoeken in de tuin van de pastoor.
Dit zal in totaal ongeveer drie kwartier duren.
In verband met de organisatie vragen wij u ook hiervoor uw kind
op te geven via kinderkerk@sintjanlaren.nl.
Gezinsvieringen
Op 15 mei om 12.00 uur is een gezinsviering.
En ook op 12 juni om 12.00 uur is er een gezinsviering.
Dit zijn laagdrempelige eucharistievieringen met veel inbreng van
kinderen en waarin gezongen wordt door ons kinderkoor.
Kinderkoor
Ons kinderkoor kan altijd nieuwe leden gebruiken. Ben je tussen de
vier en de twaalf, dan ben je van harte welkom om woensdagmiddag
van 17.00 tot 18.00 uur in de Goede Herderzaal van de kerk.
We spelen ook met instrumentjes en als je het leuk vind om een
keer mee te doen, kom vrijblijvend een keertje kijken.
Speurtocht
Op 25 juni, de dag voor de Sint Jansprocessie, is om 16.30 uur de
Sint Jansspeurtocht. Meer hierover in de volgende Klepel.
Met vriendelijke groet,
Namens de Kinderkerk,
Mieneke Bakker

Graag willen wij een beroep op u doen om dit initiatief financieel
te steunen. Zonder de steun van u is het niet mogelijk om dit van
de grond te krijgen.
Voor meer informatie kunt u bellen 06 404 18 667 of een email
sturen naar huurhuizenvooroekraine@gmail.com.
Ook kunt u een mail sturen naar vluchtelingen@laren.nl
Veel dank alvast!

Van het parochiebestuur

Paasconcert van de Sint Jans Schola

Zoals al bekend zal pastoor Vriend eind juni terugtreden uit zijn functie als pastoor wegens emeritaat.
Tijdens de afsluitende viering in de Basiliek op zondag
26 juni na de Sint Jansprocessie zal bisschop
Mgr.J.Hendriks de opvolger van pastoor Vriend voorstellen. Na afloop zal er geen gelegenheid zijn om
afscheid te nemen van pastoor Vriend en de nieuwe
pastoor te ontmoeten omdat te lange uitloop na de
vieringen en de processie voor velen te belastend kan
zijn.

Eindelijk mag en kan de Sint Jans Schola weer na 2 jaar haar traditionele Paasconcert uitvoeren op 18 april, tweede Paasdag, in de Sint- Jansbasiliek aan de
Brink 31 te Laren.

Daarom zal op zondag 3 juli de feestelijke Hoogmis
om 10:00 uur geheel in het teken staan van het afscheid
van pastoor Vriend, die dat uur de celebrant zal zijn.
De nieuwe pastoor zal de predicatie houden. Na afloop
is er gelegenheid om op informele wijze tijdens een
receptie in de Goede Herderzaal en de pastorietuin
pastoor Vriend te groeten en kennis te maken met de
nieuwe pastoor.
Tenslotte zal er op zondag middag 10 juli een gezellige bijeenkomst zijn in het Brinkhuis voor de vrijwilligers, die de afgelopen jaren vanwege de pandemie
niet bij elkaar zijn geweest. Zij zullen daarvoor een
persoonlijke uitnodiging ontvangen. Zowel de emiritus als de nieuwe pastoor zullen aanwezig zijn.
Wij hopen met u op een bijzonder Sint Jansfeest en
een memorabel afscheid.

Een sfeervol en afwisselend programma met muziek van diverse
componisten en stijlen, zoals van
Michael Haydn, Mendelssohn,
Schutz en Gretchaninoff zal ten
gehore worden gebracht.
Circa 20 enthousiaste koorzangers
zullen hieraan mee werken, samen
met organist Bas Groenewoud en
trompettist Peter Leydekkers.
Algehele leiding is in handen van
Hans Rikkert de Koe.
Het concert belooft ook dit jaar
weer veel luistergenot te geven met
muziek door de eeuwen heen.
Aanvang van het concert is om
15.30 uur, de deuren worden om
15.00 uur geopend.
De toegang is vrij, wel is er een
deurcollecte na afloop, waarvan
de opbrengst ditmaal bestemd is
voor de Oekraïne.
Wij hopen u te ontmoeten op 18
april.

Namens het parochiebestuur,
Florent F.L. Vlak, vice-voorzitter

Bijdrage aan collecte of een donatie via QR-code.
Sinds kort bestaat de mogelijkheid om aan de collecte bij te dragen of anderszins een donatie te doen
voor onze parochiegemeenschap, via de zogenaamde QR-code.
Om van die QR-code gebruik te kunnen maken moet u beschikken over een smartphone met camera of
aparte QR-code scanner. Door de QR-code - die u op diverse plekken in onze kerk aantreft- te scannen,
opent u online bankieren op uw telefoon. Na intoetsen van uw persoonlijke code kunt u zelf het bedrag
bepalen dat uw wilt doneren. Standaard staat de bijdrage op € 5.00 ingesteld, maar u kunt dit bedrag
naar beneden of naar boven bijstellen. Na de keuze van het bedrag volgt u verder de gebruikelijke manier van online bankieren overmaken.
Belangrijk is tenslotte nog te weten dat uw donatie via deze betaalwijze geheel anoniem is.

Dinerclub
De dinerclub, het gezellige diner voor alleenstaande ouderen van onze parochie, gaat weer starten!
Tijdens de verplichte pauze i.v.m. de pandemie hebben wij elkaar niet uit het oog verloren, maar hielden contact middels een kaart of attentie. Het eerste diner is, helaas, toch nog, op persoonlijke uitnoding. U wordt gebeld door een van onze gastvrouwen -heren, met de vraag,
of U zou willen/kunnen deelnemen aan het diner op de voorgestelde datum.
Ook gaan onze gedachten uit naar onze alleenstaande medeparochianen, U kunt zich aanmelden voor het diner met 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 hartelijke groet en spoedig tot ziens,
Uw dinerclub gastvrouwen- en heren

Chauffeurs gezocht voor Brinkbus.
De Brinkbus is een nieuw, gratis vervoermiddel voor
ouderen en minder mobiele Laarders en Larenaren.
Het gaat om korte ritjes naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, gemeentehuis, de supermarkt of het terras.
De bus rijdt op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur.
Dit wil men graag uitbreiden naar 17.00 uur, maar
hiervoor zijn vrijwilligers nodig.
De Stichting Brinkbus is op zoek naar vrijwilligers.
Het streven is om genoeg vrijwilligers te verzamelen
zodat de vrijwilliger één dagdeel in de twee weken
draait. Telefonisten kunnen de taken gemakkelijk
vanuit thuis, tussen de bedrijven door, doen.
Als chauffeur dien je een tractorrijbewijs te hebben. Iedereen die voor 2015 zijn B-rijbewijs heeft gehaald, heeft een geldig tractorrijbewijs.
Ben u geïnteresseerd of kent u mensen die hierin geïnteresseerd zouden zijn? Neem dan
contact op met Pim Sitter: pim@sitter.nl.

Familieberichten
Gedoopt
13 feb.		
12 mrt.
		
		

Olivier Henssen
Rosie Vergeer
Ivy Vergeer
Elsie Vergeer

Overleden
19 jan.		
1 feb.		
2 feb.		
19 feb.		
21 feb.		
28 feb.		

Trees Sijpkens
Trees Schaap-van den Brink
Hans Kemper
Trudy Meuwissen-Leurs
Fred van der Eerden
Kees Duurland

Vieringen Engelstalige liturgie

Collecten

Zondag 03 april
Zondag 08 mei
Zondag 12 juni

1-2 jan.			
8-9 jan.			
15-16 jan.		
22-23 jan.		
29-30 jan.		
Collecten per bank
5-6 feb.			
12-13 feb.		
19-20 feb.		
26-27 feb.		
Collecten per bank
5-6 mrt.		

14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur

Voor informatie:
Rien Franken 06-53150539

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

€ 570,-€ 560,-€ 880,-€ 530,-€ 470,-€ 75,-- (jan.)
€ 480,-€ 595,-€ 400,-€ 770,-€ 100,-- (feb.)
€ 1.510,-- t.b.v. Giro 555 Oekraine

Bereikbaarheid pastores

Colofon

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

Informatieblad van de
Parochiegemeenschap Sint Jan – Goede
Herder, Laren NH
Verschijnt 6x per jaar

Vieringen zaterdag 2 april t/m zondag 12 juni
Zaterdag 02 april
5e zondag van de
Zondag 03 april
40-dagentijd
			
			

17.00 uur
10.00 uur
12.00 uur
14.00 uur

Eucharistie
Hoogmis, m.m.v. de Cantorij
Gezinsviering
Engelstalige viering

Dinsdag 05 april		

21.30 uur

Vesper met de broederschap van Sint Jan

De Goede week
Zaterdag 09 april		
17.00 uur
Zondag 10 april
Palmzondag
10.00 uur
				

Eucharistie
Hoogmis met Gregoriaanse 			
gezangen

Donderdag 14 april Witte Donderdag
19.30 uur
				
			
21.00 - 22.00 uur

Hoogmis, m.m.v. de Cantorij
m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Avond van het Lijden; stille wake

Vrijdag 15 april
Goede Vrijdag
15.00 uur
			
19.30 uur
				

Het bidden van de Kruisweg
Passieverhaal en Kruisverering
m.m.v. het St. Janskoor

Zaterdag 16 april
Paaszaterdag
21.00 uur
Zondag 17 april
Verrijzenis vd Heer
10.00 uur
				
				

Paaswake, m.m.v. de Cantorij
Hoogmis met meerstemmig 			
gezongen Latijn
m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

Maandag 18 april

10.00 uur

Eucharistie

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie
Hoogmis, m.m.v. de Cantorij

2e Paasdag

Zaterdag 23 april 		
Zondag 24 april
2e zondag van Pasen

Zaterdag 30 april		
17.00 uur
Zondag 01 mei
3e zondag van Pasen
10.00 uur
				

Eucharistie
Hoogmis met Gregoriaanse 			
gezangen

Dinsdag 03 mei		

21.30 uur

Vesper met de broederschap van Sint Jan

Zaterdag 07 mei		
17.00 uur
Zondag 08 mei
4e zondag van Pasen
10.00 uur
		
Zondag van de Goede Herder 		
			
14.00 uur

Eucharistie
Hoogmis, m.m.v. de Cantorij
m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Engelstalige viering			

Zaterdag 14 mei		
17.00 uur
Zondag 15 mei
5e zondag van Pasen
10.00 uur
		
Zondag Oosterse kerken		
			
12.00 uur

Eucharistie
Hoogmis, m.m.v. het Klein 			
Byzantijns Koor
Gezinsviering				

Zaterdag 21 mei		
17.00 uur
Zondag 22 mei
6e zondag van Pasen
10.00 uur
				

Eucharistie
Hoogmis met meerstemmig 			
gezongen Latijn

Donderdag 26 mei
		

Hemelvaart van de Heer
10.00 uur
		

Zaterdag 28 mei		
Zondag 29 mei
7e zondag van Pasen

17.00 uur
10.00 uur

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. t/m do. van 9.00 – 13.00 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

Eucharistie
Hoogmis, m.m.v. de Cantorij
Eucharistie
Hoogmis met meerstemmig
gezongen Latijn			

Maandag 06 juni

10.00 uur

Eucharistie

17.00 uur
10.00 uur
12.00 uur
14.00 uur

Eucharistie
Hoogmis, m.m.v. de Cantorij
Gezinsviering					
Engelstalige viering

Zaterdag 11 juni		
Zondag 12 juni
Heilige Drie-eenheid
			
			

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

Hoogmis met Gregoriaanse
gezangen				

Zaterdag 04 juni		
17.00 uur
Zondag 05 juni
Hoogfeest van Pinksteren
10.00 uur
				
2e Pinksterdag

Redactie:
H. Veldhuis
M.C.M. Hofstee
J.J.M. Vriend
mailadres: redactie@sintjanlaren.nl

De volgende klepel verschijnt
op woensdag 25 mei
Kopij graag aanleveren
vóór maandag 9 mei bij het
secretariaat van de parochie:
Brink 33, 1251 KT Laren of per
e-mail: redactie@sintjanlaren.nl

