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Dierbare parochianen, iemands ge
boortedag vieren betekent: dank
baarheid tonen voor de aanwezigheid
van de ander in jouw leven, het
betekent de ander serieus nemen, als
een verrijking, als een geschenk voor
jou ervaren. Wij mogen ons gelukkig
prijzen dat wij St. Jan als patroon
hebben gekregen. Daardoor rijst
steeds weer de bijbelse gestalte van
de Doper voor ons op, met zijn
profetisch-kritische allure, waardoor
wij worden weggeroepen van onze
ik-gerichtheid om ons ware zelf te
vinden bij Hem die Johannes ons
aanwijst.
“Na mij komt die sterker is dan ik,
en ik ben niet waardig mij te bukken
en de riem van zijn sandalen los te
maken. Ik heb u gedoopt met water,
maar Hij zal u dopen met de H. Geest.”
Zacharias, in zijn hymne na de
geboorte van zijn zoon, bezingt: “Hij
zal voor hem uitgaan met de geest
en de kracht van Elia om de gezindheid
van de vaderen te doen terugkeren
in de kinderen en de ongehoorzamen
te brengen tot de gesteltenis van de
rechtvaardigen en zo voor de Heer
een welbereid volk te vormen.”
De volwassen Johannes roept de mensen dringend op
zich te bekeren, verwijzend naar het komend
Koninkrijk. Waar St. Jan een kloof ziet tussen mensen
en groepen, probeert hij die te dichten. “Wie dubbele
kleding heeft, laat hij delen met wie niets heeft, en
wie voedsel heeft, laat hij hetzelfde doen.” Als profeet
wijst hij mensen op hun roeping: Kind te zijn van God,
om zo de anderen te ontdekken als broers en zussen.
Waar de mens zijn roeping vergeet, verdwaalt hij, maar
zijn ook de anderen niet meer veilig. Waar de mens
voorbijziet aan Gods plannen, hoe kan dat goed aflopen?
Waar niet oprecht gestreefd wordt naar gerechtigheid,
hoe ziet het lot er dan uit voor de kwetsbaarsten, de
vreemdelingen, de weduwen en de wezen?
Johannes maakt een verlangen bij de mensen
los naar een ánder leven, naar een nieuwe
start. Mensen beginnen iets te bespeuren van
een ándere werkelijkheid, Gods werkelijkheid
en dat geeft ruimte. Er komt ruimte voor
inzicht, voor zelfonderzoek, boete maar ook
voor heelwording.
Over de heilige Geest zegt Jezus tegen zijn
leerlingen: “De heilige Geest die de Vader in
mijn Naam zal zenden, die zal jullie bijstaan:
Hij zal jullie alles leren en alles weer in
herinnering brengen wat ik jullie heb verteld.”
Ervaren wij de H. Geest misschien wel het
eerst in het stille vermoeden, beantwoordend
aan ons diepste verlangen, een nieuw mens
te kunnen worden, los van de zonde?
Ervaren wij de H. Geest niet wanneer wij als het ware
uitgetild worden boven onszelf, loskomen van ons
angstige ik? Deze genade doet ons de H. Geest kennen
als helper en trooster, en doet ons steeds vaker bidden:
“Kom, heilige Geest, ontsteek in ons hart het vuur van
Uw liefde.” Wij zingen in de hymne tot de H. Geest:
“Maak buigzaam wat verstard is, koester wat kil is
geworden.”

St. Jan, geschilderd door Geert Hüsstege

Zo wordt het mogelijk dat mensen die met elkaar in
conflict leven, elkaar de hand reiken. En is het niet de
Geest die werkt, wanneer mensen na wéér een
mislukking toch weer opstaan en verder gaan? Is dat
niet de Geest van de opgestane Heer? Is het niet de
Geest die mensen -door alle lawaai en drukte heenvoert naar de stilte, naar de geheimzinnige diepte van
God zelf? Is het niet de Geest die ons mensen vanuit
die stilte, vanuit de sfeer van het gebed, voert naar
mensen in nood, naar bedreigde aarde?
St Jan wijst ons op Jezus, de H. Geest brengt ons alles
in herinnering wat Jezus heeft verteld, met dit doel:
dat wij uitgroeien tot liefdewezens, door Gods genade
lijkend op de Zoon, in kracht van de H. Geest op weg
naar de Vader.
Zusters en broeders, het was tijdens het St. Jansfeest
in 1937 dat bekend werd gemaakt dat onze St. Janskerk
de titel van basiliek ontving. Daarbij werd vermeld dat
op deze wijze levenloze stenen de eer hebben ontvangen
die in vroeger tijden levende stenen hebben verdiend.
Naar de woorden uit de brief van Petrus: “Laat ook
uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de
geestelijke tempel.” Eerdere generaties hebben zó
gestalte weten te geven aan hun geloofsleven, de
gemeenschap straalde zoveel uit, juist in verbondenheid
met St. Jan als patroon van de parochie, dat de paus
reden had tot het verlenen van de titel van basiliek.
Als basiliek heeft onze kerk een bijzondere band met
H. Stoel en de basilieken in Rome, waar de graven zijn
van de apostelen Petrus en Paulus. Deze band houdt
echter voor ons als geloofsgemeenschap een opdracht
in. De opdracht voor de huidige generatie om de
geloofstraditie levend te houden met dezelfde inzet
als in vroeger tijden. Dit houdt in dat wij ons door de
H. Geest laten omvormen tot mensen die de titel van
Christen werkelijk waardig zijn. Dit vraagt een bekering
van het hart waartoe St. Jan ons in zijn prediking
voortdurend aanspoort.
pastoor Vriend

Na 15 jaar
15 jaar lang heeft Arie Jongerden de verantwoordelijkheid gedragen op
het St. Janskerkhof. Maandag 17 mei was de dag van zijn pensionering.
Die ochtend waren wij in kleine kring bijeen op de pastorie met Arie
en zijn echtgenote Riet, om onze grote dankbaarheid tot uitdrukking
te brengen voor zijn betrokken inzet al die jaren.
Zijn taak was veelomvattend, vereiste overzicht en takt. Gelukkig werd
de laatste jaren het graafwerk overgenomen door de machine van de
firma Vreeker. Maar er was meer te doen voor Arie: het onderhoud
van het groen, de samenwerking met vrijwilligers op dit terrein, het
onderhouden van de contacten met begrafenisondernemers, met
Katrien op het secretariaat, met steenhouwers, met families en hun
wensen, met Martin van de Algemene begraafplaats, met losse bezoekers
met hun vragen, én de begeleiding van de rouwstoet naar het graf.
Er waren die ochtend woorden van dankbaarheid en geschenken.
Gelukkig is Arie bereid gevonden nog enige tijd als coördinator op te
treden, terwijl een aantal taken onder anderen zal worden verdeeld.
pastoor Vriend

Kinderkerk

Sint Jan 2021

Gezinsviering
Op zondag 6 juni is er om 12 uur weer een gezinsviering.
Paus Franciscus heeft bekend gemaakt dat het jaar 2021 is toegewijd
aan Sint Jozef.
In deze gezinsviering zal dus Sint Jozef centraal staan. Er is niet heel
veel van hem bekend, maar het wordt in ieder geval een leuke viering.
Deze gezellige vieringen duren ongeveer drie kwartier.

Wij vieren ook dit jaar Sint Jan anders dan wij gewend zijn, zonder
de jaarlijkse processie. Ondanks alle overheidsbeperkingen doet de
Broederschap zijn best om toch een beetje feest te vieren.

1e Heilige communie
Op zondag 20 juni, tijdens de viering van 10.00 uur, zullen de kinderen
die zich voorbereiden op de eerste communie zich voorstellen.
Kinderviering
Zondag 20 juni s’ middags om 15.00 uur (dus niet om 12.00 uur) is
er een kinderviering in de kerk met een verhaal over Sint Jan, met
aansluitend een speurtocht. Dit zal in totaal ongeveer een uur duren.
Kinderwoorddiensten
Dit schooljaar zullen er nog geen kinderwoorddiensten worden
gehouden.

Op zondag 27 juni 2021 vieren wij in besloten kring de geboortedag
van onze schutspatroon Johannes de Doper. Helaas kunnen slechts
een beperkt aantal parochianen de dienst bijwonen. Wij vinden het
echter belangrijk toch de verbinding te vinden met de vele gelovigen.
Om 11:15 uur kunt u de viering, waarin Mgr. Hendriks zal voorgaan,
live volgen via https://www.sintjansprocessie.nl/programma-2021-liveuitzending/. Met vaandels en wimpels zal de broederschap de kerk
weer feestelijk versieren.

Thema 2021:
Dit jaar is het thema van ons patroonsfeest
“Johannes predikt een doopsel van bekering”
Broedermeesters: Dit jaar mogen wij weer twee nieuwe broedermeesters
opnemen. Dit zijn Enzo Chimienti en Stef-Jaap Willard. Zij worden
zondag 27 juni na de hoogmis geïnstalleerd.
Onkosten: Uw steun om de Sint Janstraditie in ere te houden is
onontbeerlijk, daarom onze grote dank voor uw giften van de afgelopen
jaren. Ook dit jaar willen wij u vragen ons financieel te ondersteunen
door uw bijdrage over te maken op onze bankrekening NL17 RABO 0334
9488 00 t.n.v. Broederschap Sint Jan. De Stichting Broederschap Sint
Jan is als goed doel door de belastingdienst officieel erkend.
Ook hebben wij de afgelopen jaren diverse legaten mogen ontvangen
en misschien bestaat bij u ook de gelegenheid om via een legaat ons
werk te steunen.
Sint Janswijn en geel-witte wimpels: Nog een jaar moeten wij op
afstand thuis genieten. Om toch te genieten heeft de Broederschap
twee heerlijke wijnen ingekocht: de witte en de rode St. Janswijn. Met
een fraai etiket (zie foto). Deze mooie wijnen kosten € 9,50 per fles of
€ 25,00 per 3 flessen. Combineren is mogelijk en op = op.
Verder hebben wij ook nog een beperkt aantal kleine en grote geel-witte
wimpels. De kleine wimpel kost € 16,50 en de grote wimpel € 19,50
en ook hier geldt op = op. U kunt uw bestellingen alleen doorgeven via
info@sintjansprocessie.nl Uw bestelling kunt u zonder tegenbericht
op zaterdag 26 juni tussen 10:00 uur en 12:00 uur afhalen bij de Sint
Janschuur, Zevenenderdrift 24, Laren. U kunt hier alleen contant betalen.
Onderhoud kerkhof en graven: Een goed Larens gebruik is het onderhoud
van de graven vóór Sint-Jan. Wij verzoeken de families vriendelijk dit
onderhoud vóór zaterdagmiddag 26 juni te doen en zoveel mogelijk
verpakkingsmateriaal mee terug naar huis te nemen. Ondanks dat er
geen processie is gaan veel nabestaanden op zondag 27 juni naar de
laatste rustplaats van hun overleden dierbaren.
Wij hopen dat u deze dag uw vlag met geel-witte wimpel uitsteekt
zodat ons dorp toch feestelijk gekleurd is.

Dankzij de inzet van vrijwilligers staat het Goede Herder-monument er stralend bij.

Cees van der Weerd,
secretaris Broederschap van Sint Jan, info@sintjansprocessie.nl

Onze bisschop schrijft op zijn site
Zaterdag 15 mei was ik in de Sint Jansbasiliek in Laren voor de toedie
ning van het heilig Vormsel aan jongeren uit de parochies van Laren,
Blaricum en Huizen. Ze hadden door de Corona-tijd lang moeten
wachten, of liever: een uitgebreidere voorbereiding gehad...
Pastoor Jan Vriend en kapelaan Andrea Geria concelebreerden; Maurice
Lagemaat, jongerenwerker en coördinator van de vormselvoorbereiding
leidde de plechtigheid in goede banen.
Voor veel jongeren is de Corona-tijd lastig geweest. Zij moesten veel
missen. Ook de vormselvoorbereiding ging anders dan anders, deels
online, deels ook met fysieke contacten en met bezoeken aan projecten

van zorg en caritas waardoor duidelijker werd hoe het vormsel in de
praktijk van het leven van een christen handen en voeten krijgt.
Van harte feliciteer ik de jongeren - allen middelbare scholieren, de
meesten zo’n veertien, vijftien jaar oud - met het ontvangen van dit
sacrament van de heilige Geest!
En veel dank aan allen, waaronder ook de gastouders, die zich voor de
voorbereiding hebben ingezet!
Mgr. Hendriks

Familieberichten

Helpende handen gezocht!

Overleden
12 mrt.		
30 mrt.		
2 apr.		
11 apr.		
19 apr.		
26 apr.		
30 apr.		

De parochie is op zoek naar een aantal enthousiaste
vrijwilligers.
We zoeken onder meer mensen met groene vingers,
die samen met onze beheerder en andere vrijwilligers
ons kerkhof toonbaar willen maken en houden. Bent
u een liefhebber van tuinieren en hebt u wat vrije tijd
beschikbaar, kom ons dan ondersteunen.

Greet Vos-Veenman
Afke Koopmans-Miedema
Riek Duurland
Lenie Hoofd-Hartman
Otto Vlasman
Bert Ranzijn
Joke Christenhuis-Gorsselink

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)

Hospice Huizen

Ook doen wij opnieuw een oproep voor vrijwilligers
die 6x per jaar ons parochieblad De Klepel willen
bezorgen. Een aantal van onze huidige bezorgers moet
vanwege hoge leeftijd of om gezondheidsredenen het
bezorgen opzeggen. Vandaar dit herhaalde verzoek.
Het gaat vaak om een paar straten met maximaal een
25-tal adressen. Wilt u dat 6x per jaar voor ons doen,
laat het ons dan weten.
Voor beide oproepen kunt u zich aanmelden via het
parochiesecretariaat telefoon: 035-5382071 of per
e-mail: info@sintjanlaren.nl.
Uw aanmelding wordt zeer op prijs gesteld!

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.
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Bezorging:
Herman Kroes (Goede Herderwijk)
telefoon: 035 - 531 59 41
Ria Le Blanc (St. Janswijk)
telefoon: 035 - 533 43 00

Vieringen Engelstalige liturgie
Zondag 13 juni
Zondag 11 juli

Colofon

Pastorie:
Brink 33, 1251 KT Laren
Telefoon 035 - 538 20 71

14.00 uur
14.00 uur

Vieringen van zaterdag 05 juni t/m zondag 18 juli
Zaterdag 05 juni		
Zondag 06 juni
Sacramentsdag
			

17.00 uur
10.00 uur
12.00 uur

Eucharistie
Hoogmis
Gezinsviering

Zaterdag 12 juni		
Zondag 13 juni
11e zondag d.h. jaar
			

17.00 uur
10.00 uur
14.00 uur

Eucharistie
Hoogmis
Engelstalige viering

Zaterdag 19 juni		
Zondag 20 juni
12e zondag d.h. jaar
			

GEEN VIERING
10.00 uur
15.00 uur

Hoogmis
Kinderviering

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

Zaterdag 26 juni

13e zondag d.h. jaar

17.00 uur

Eucharistie

Zondag 27 juni
Geboorte van St. Jan de Doper, Hoogmis met de Broederschap
				
(Alleen op uitnodiging)

Zaterdag 03 juli		
Zondag 04 juli
14e zondag d.h. jaar

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie
Eucharistie

Zaterdag 10 juli		
Zondag 11 juli
15e zondag d.h. jaar
			

17.00 uur
10.00 uur
14.00 uur

Eucharistie
Eucharistie
Engelstalige viering

Zaterdag 17 juli		
Zondag 18 juli
16e zondag d.h. jaar

17.00 uur
10.00 uur

Eucharistie
Eucharistie

De volgende klepel verschijnt
op woensdag 15 juli.
Kopij graag aanleveren vóór
maandag 28 juni bij het
secretariaat van de parochie:
Brink 33, 1251 KT Laren of per
e-mail: redactie@sintjanlaren.nl

