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L’Elefante Bianco met het kleinste en gezellige terras

Iedereen houdt zich keurig aan de 
1,5 meter op de markt

Johanneskerk Laren 500 jaar
In 2021 bestaat het oudste monument van Laren, de Johanneskerk 
aan de Naarderstraat, 500 jaar. De Johanneskerk moet gerestaureerd 
worden en daar is geld voor nodig. Eind vorig jaar is er een Vrien-
denstichting opgezet om geld in te zamelen voor de restauratie. 
Burgemeester Nanning Mol is voorzitter van de Vriendenstichting.

Burgemeester, waarom is deze Vriendenstich-
ting in het leven geroepen?
In de Vriendenstichting zijn de gemeente Laren, eige-
naar van de kerktoren, en de Protestantse Gemeente 
Laren Eemnes (PGLE), eigenaar van het schip, verte-
genwoordigd. Het doel van de Stichting is om vol-
doende geld op te halen voor de restauratie van de 
Johanneskerk. In eerste instantie zouden er allerlei 
activiteiten georganiseerd worden om de gelden op te 
halen, maar door de coronacrisis konden deze activi-
teiten niet doorgaan. Daarom vragen we op deze 
manier, via de media, inwoners om vriend te worden 
van de Vriendenstichting en zo een f inanciële bijdra-
ge te leveren aan de restauratie.

Waarom is de Johanneskerk zo belangrijk voor 
Laren?
De Johanneskerk is karakteristiek voor ons dorp. Het 
is niet alleen het oudste monument van Laren, maar 
ook een van meest zichtbare elementen van onze iden-
titeit. En in het verleden een bron van inspiratie voor 
veel kunstenaars. De kerk heeft wel een grondige res-
tauratie nodig, wil het dienst blijven doen.

Hoeveel geld is er nodig voor de restauratie?
In totaal 700.000 euro. Voor het exterieur is al 300.000 
euro opgebracht door de PGLE, de gemeente Laren, de 
Provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. Er is nog 400.000 euro nodig voor 
het opknappen van het interieur. En daarvoor zoeken 
wij vrienden.

Wat moet er precies gerestaureerd worden aan 
de Johanneskerk?
Het is een hele waslijst, maar een korte opsomming: 
Schilderwerk, vernieuwen elektra, aanpassen verlich-
ting kerkzaal, het leggen van een hardstenen vloer, 
nieuwe vloerverwarming, aanschaffen audiovisuele 
voorzieningen etc.

Hoe kunnen mensen vriend worden of een 
donatie geven?
In deze uitgave van het Larens Journaal is een f lyer 
toegevoegd. Als u dit formulier invult en aangeeft met 
welk bedrag u de restauratie ondersteunt, wordt u 
vriend van de Johanneskerk. Kijk voor meer info op: 
www.johanneskerk500-Laren.

Wilt u als voorzitter van de Vriendenstichting 
nog iets kwijt?
Ik hoop dat we met elkaar voldoende geld ophalen om 
de restauratie van deze prachtige kerk te realiseren. De 
Johanneskerk is van ons allemaal. Natuurlijk voor 
kerkdiensten maar ook voor het houden van concer-
ten, lezingen, het organiseren van exposities etc. Kort-
om onze Johanneskerk is een plek voor ontmoeting. Ik 
hoop op uw steun.
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Maak werk van  
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Word Vriend

De Johanneskerk bestaat in 2021  
500 jaar! Om dit oudste monument 
van Laren voor de toekomst te  
bewaren, is veel geld nodig. Zodat na 
een grondige renovatie van binnen  
en buiten de kerk weer voor de dorps-
gemeenschap gebruikt kan worden. 
Voor diensten, lezingen, concerten  
en andere voor onze dorps gemeen - 
schap belangrijke bijeenkomsten.  
Wij hopen dat u bereid bent vriend  
te worden en financieel bij te dragen 
aan de plannen. 
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