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HET PAROCHIE-SECRETARIAAT
Het secretariaat is op iedere werkdag geopend van
09.00 uur tot 11.45 uur.
U kunt daar dan persoonlijk of telefonisch terecht voor het opgeven
van gebedsintenties en het afgeven van post.
Ook voor het maken van afspraken voor dopen, jubileum of voor
informatie inwinnen over andere zaken, de parochie betreffende. U
bent van harte welkom.
Wanneer het secretariaat gesloten is en de telefoon - beantwoorder
geen afdoende antwoord geeft, kunt u contact opnemen met een van
de vier mensen van de Pastoraatsgroep, hun namen staan vermeld in
onze parochiegids.
Zij verwijzen u, in gevallen waarbij geestelijke hulp noodzakelijk is,
naar de betreffende priester/pastor.
Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die door het
secretariaat afgehandeld kunnen worden
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BESTUREN MET EEN ZACHTE G
Terwijl ik dit voorwoord schrijf geeft de thermometer binnen 30.0 graden aan,
erg bijzonder voor de tijd van het jaar en inmiddels zit de R in de maand en
zou de temperatuur zo’n 15 graden lager moeten zijn. Deze maand starten
ook de activiteiten van het parochieteam weer en zullen we goed moeten
nadenken over de toekomst van de Pastorie en De Paardenstal. Pogingen
om met het Bisdom tot overeenstemming te komen over de verbouwing en
gedeeltelijke verhuur d.m.v. appartementen zijn op niets uitgelopen en zullen
we moeten nadenken over alternatieve mogelijkheden.
Ondergetekende is neer gestreken in ’s-Hertogenbosch en heb van een
aantal van u aardige kaarten met goede wensen mogen ontvangen.
Door de Open Monumentendag was er meteen een mogelijkheid om het
Bisschoppelijk paleis in Den Bosch te bezichtigen en met een aantal mensen
aldaar te praten. Ook in dit Bisdom zijn er een groot aantal parochies
opgegaan in nieuwe Personele Unies en zelfs de gehele stad Den Bosch
bestaat nog slechts uit een parochie namelijk de Maria parochie. Ook hier
een St Janskerk zij het ietsje groter dan de aangename bescheidene
afmetingen van de Kudelstaartse kerk.
Opvallend is het dat veel bezoekers zomaar even langskomen voor troost of
een gebed of om te genieten van de stilte. Wat zou het fantastisch zijn om
ook onze kerk wat vaker open te kunnen stellen om parochianen in de
gelegenheid te stellen zo nu en dan eens binnen te lopen om een kaarsje
op te steken en gebruik te maken van de serene rust die een kerkgebouw
altijd uitstraalt. Dat extra openingstijden ook extra vrijwilligers nodig heeft is
een gegeven en daarom zal mijn wens ook moeilijk te realiseren zijn. Echter
laten we het idee niet in de ijskast zetten maar zoeken naar oplossingen om
dit te realiseren. Immers het was toch ook mogelijk om na ruim 20 jaar weer
een ‘kroeg’ te openen in Kudelstaart. Voorlopig blijf ik proberen om sturing te
geven aan het Parochieteam zij het dat het wel besturen met een zachte G
zal gaan worden want het is opvallend hoe snel je weer vervalt in het mooie
Brabantse dialect. In de zondagse diensten zult u mij niet zo vaak meer
tegenkomen, daarvoor is de afstand te ver. Echter, de digitale snelweg heeft
geen beperkingen en mocht u vragen hebben of een luisterend oor nodig
hebben bel of mail dan even.
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Natuurlijk zijn de andere leden van het parochieteam niet vertrokken uit
Kudelstaart en vast en zeker ook goed bereikbaar. Ik wens u allen nog een
mooie Indian Summer toe en weet; “uit het oog is zeker niet uit het hart”.
Algon van Woensel, Voorzitter parochieteam
algonvanwoensel@gmail.com

UITVAART IN DEN VREEMDE
Afgelopen week ging ik onverwacht een paar dagen naar Duitsland, niet
voor een korte vakantie, maar om mijn onverwacht gestorven zus te
begraven. Wat velen in zo'n situatie gebeurt, was ook hier het geval.
Familieleden van de familie die je nooit ziet, kom je dan tegen en je deelt je
verdriet met elkaar om zo'n plotseling gemis. Maar wat je ook ziet: hoe fijn
het is dat mensen elkaar kunnen steunen. Dan denk je onwillekeurig terug
aan familieleden die 'er niet meer bij willen horen'. En denk je wat jammer
toch, dat daar geen ondersteuning van de anderen kan zijn. Dat, -terwijl het
leven zo kort is- mensen elkaar soms los laten en niet meer samen verder
willen in het leven, wat er ook gezegd of gedaan wordt.
Soms is er het programma 'familiediner' die mensen weer samen brengt na
vaak onbenullige, maar soms ook na zeer heftige misverstanden. Niet altijd
lukt dat echter en willen mensen echt niet meer met anderen van doen
hebben. Dan moet je met pijn in het hart verder zonder de ander. Maar terug
naar de uitvaart en begrafenis in een ander land. En dat is echt een ervaring
die apart is. Vooraf werd de rozenkrans gebeden. Toen begon de officiële
uitvaartdienst maar.... zonder de overledene!.
Het was vreemd om te horen spreken over het samen zijn rond een
overledene die er niet is. Om aan het einde te zingen dat de engelen je
mogen begeleiden naar het paradijs en dan zonder de gestorven geliefde de
kerk uit te lopen. We gingen naar de rouwkapel waar ze kort voor de viering
was heengebracht door de uitvaartondernemer om vandaar naar het kerkhof
te lopen. Daar, in de rouwkapel, vond de absoute plaats (het toevertrouwen
van de overledene in Gods hand) Opnieuw werd een gedeelte van de
rozenkrans gebeden Daarna naar het kerkhof lopen, onder het bidden van opnieuw de rozenkrans- werden in een brandende hitte de laatste gebeden
gezegd, maar die gingen maar door en door..... met weer een nieuw gebed
en voor de 3e keer werd een deel van de rozenkrans gebeden.
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Tenslotte werden door iedere aanwezige enkele schepjes zand op de
neergelaten kist gegooid. Dat vond ik een mooi gebaar: iedereen hielp mee
de overledene aan de aarde toe te vertrouwen. Dat is toch wat we willen
doen als we iemand begraven: hen aan de aarde/of het vuur toevertrouwen
en in Gods hand neerleggen en de herinneringen bewaren. Maar ik neem
toch liefst afscheid van een gestorvene die daar ook bij aanwezig is. Alle
gestorvenen, waar ook ter wereld, ze mogen rusten in vrede.
Pastor Annemiek Blonk

BEDANKT
Heel hartelijk dank voor de mooie plant en het toepasselijke gedicht;
om steeds weer te lezen.
Dit kreeg ik ter gelegenheid van het jaargetijde van Jan Rodenburg.
Nogmaals dank, Wil Rodenburg
BESTE MEDEPAROCHIANEN, HARTELIJK DANK!
Hierbij wil ik U allen bedanken voor het altaarbloemetje dat ik mocht
ontvangen na mijn thuiskomst uit het ziekenhuis (galblaasoperatie)
eind juli. Eerder dit jaar heeft het Kerkbestuur/Parochieteam zijn dank
uitgesproken door het overhandigen van de St.Jan-kaars en een fles
St. Jan bedank-wijn voor het vrijwilligerswerk door mij verricht, in de
periode van 1981 t/m.2015, bij o.a. parochieraad en pastoraatsgroep
en drukgroep en het rondbrengen van de Stem naar de wijkhoofden.
Theo Hoogenbosch
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OKTOBER WERELDMISSIEMAAND
Ieder jaar staat een ander land centraal in de Wereldmissiemaand. Dit
jaar is de aandacht gericht op de Filippijnen, een land van 7000
eilanden in Zuidoost-Azie. MISSiO heeft een mooie folder gemaakt
waardoor we een kleine indruk krijgen van de situatie in dat land. En
dat is geen rooskleurige indruk. Er is al grote armoede en dan wordt
het land ook nog vaak getroffen door grote natuurrampen die alles
weer vernietigen wat zo moeizaam werd opgebouwd. Opvallend is de
grote moed van de Filippino’s om telkens weer opnieuw te beginnen,
om het leven weer op te pakken voor henzelf en voor de toekomst van
hun kinderen. Daarbij worden zij gesteund door hun geloof. De
Filippino,s zijn heel gelovig. Ze hebben een heel sterk
godsvertrouwen. God zal hen helpen, door alles heen.
ZONDAG 9 OKTOBER VIEREN WIJ WERELDMISSIEDAG
Wij vieren deze dag samen met onze kinderen. Om 11.00 uur is er
een gezinsviering m.m.v. de Kudelkwetters. Op school is er in alle
klassen verteld over de Filippijnen over hoe kinderen daar leven en
over hun toekomst mogelijkheden. Om iets voor hun leeftijdgenootjes
te kunnen doen hebben alle kinderen een spaarzakje gekregen. In de
viering worden de kinderen uitgenodigd deze zakjes, gevuld met wat
van hun spaarcentjes, in de verzameldoos te doen. Zij kunnen de
zakjes ook op school afgeven.
HET IS HET JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID
Als we daar misschien nog te weinig aan gedacht hebben is er nu
een mooie kans om dat nog goed te maken. MISSIO doet een
beroep op ons om deze maand in het bijzonder barmhartig te zijn
voor de Filippino’s en hen te steunen bij hun opbouwwerk. De
bekende rode bussen zullen daarom de hele maand oktober achter
in de kerk staan.
Doet U mee?
U kunt ook overmaken op nr: NL 62 RABO 03 80 10 67 28
t.n.van: Missiecomite Kudelstaart - MISSIO FILIPPIJNEN
Namens de Flippino,s dank voor uw gaven.
Par. Missionaire Werkgroep
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Op zondag 9 oktober vieren we Wereldmissiedag voor de kinderen.
De kinderen krijgen op school een missiezakje, waarin zij geld kunnen
sparen voor de kinderen in de Filippijnen.
Het idee is dat kinderen hier de kinderen in een arm land als de
Filippijnen helpen.
Op deze zondag mogen de kinderen dit zakje inleveren in de kerk.
Lijkt het je leuk om in deze viering een keer mee te zingen met het
koor, dan ben je van harte welkom!
We repeteren op donderdagavond 22 en 29 september en 6 oktober
van 18.45 tot 19.30 uur.
Hopelijk tot dan!
Groetjes van de werkgroep gezinsvieringen
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VIERINGEN:
Zo. 25 sept. 11.00 uur Woord-Communieviering mmv “D/H-koor”
Lector: Lucy Rekelhof
Koster: Ageeth de Kuijer
Do. 29 sept. 10.00 uur Koffie-ochtend
Zo. 02 okt. 10.00 uur Oecumenische viering in de Spil
Koster: Pieter Bruin
Do. 06 okt. 10.00 uur Koffie-ochtend
Zo. 09 okt. 11.00 uur Eucharistieviering mmv “Kinderkoor”
Lector: werkgroep
Koster: Aad Buskermolen
15.00 uur CONCERT D/H-KOOR
Do. 13 okt.

10.00 uur Koffie-ochtend

Zo. 16 okt.

11.00 uur Woord-Communieviering mmv“D/H-koor”
Lector: Cees Hageman
Koster: Jan Zethof
Do. 20 okt. 10.00 uur Koffie-ochtend
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GEBEDSINTENTIES
25 sept:

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Fam. de Boer-Boekhorst
Gerrit Kok en Riek Kok-Rekelhof
Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Berns
Corry Bunnik-Kroft
Aad Straathof

09 okt:

Jaap Broers
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Overl. ouders v.Zanten-Hulscher
Eef Masselink
Han Raadschelders

16 okt:

Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Maria Overes-Koot
Catrien Rodenburg-Maas
Piet Baars
Eef Masselink
Henk en Marie Buskermolen-Wesselman
Nico Bekkers
Cees van Wees
Corry Voortman-van Lammeren (jaargetijde)
Riek Kok-Rekelhof (jaargetijde)
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ZANGKOOR ‘CUM ECCLESIA’

1966

2016

UITNODIGING
Het gemengde zangkoor “Cum Ecclesia” viert dit jaar
hun Gouden Jubileum.
Dit willen wij natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan.
Met heel veel plezier willen wij u van harte uitnodigen
om naar ons Jubileumconcert te komen luisteren.
Tijdens dit concert laat het koor diverse muziekstijlen
horen.
Klassieke muziek tot modern,
met piano- en orgel en combobegeleiding.
Wij hebben een aantal nieuwe stukken ingestudeerd
speciaal voor ons Jubileumconcert en wij stellen het natuurlijk
bijzonder op prijs als u komt luisteren,
zodat de kerk lekker gevuld is met belangstellenden.
Het concert is op ZONDAG 9 OKTOBER 2016
en begint om 15.00 uur.
R.K. Kerk St. Jan Geboorte te Kudelstaart
De kerk is open vanaf 14.30 uur en de toegang is gratis.
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Na afloop van het concert is er nog een kleine receptie
met een hapje en drankje.
Wij hopen dan het glas met u te heffen.
Tot ziens op ons concert,
namens de koorleden en het koorbestuur,
Garry Scholte-Remmerswaal, voorzitter.
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Voor de viering van zondag 13 november a.s. zoeken we jongeren
die mee willen zingen in het jongeren gelegenheidskoor.
Fleur Buskermolen, gaat het koor weer dirigeren en ook het combo is
er weer bij.
We gaan er een speciale jongerenviering voor maken, met
aansprekende teksten en leuke liedjes.
Voor deze viering oefenen we 3x op een dinsdagavond van 19.30
tot 21.00 uur:
op 25 oktober, 1 november, 8 november
Lijkt het jou ook leuk om in dit koor mee te zingen en
ben je tussen de 12 en 30 jaar, geef je dan snel op
bij:
Mirjam Snoek: mirjamubink@hotmail.com
Natuurlijk mag je ook een vriend of vriendin
meenemen om mee te zingen.
We hopen op een groot koor.
Groeten van Mieke Kraan, Daniëlle Aarsen en Mirjam Snoek
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AANDACHT VOOR DE VOEDSELBANK
Is het bij u bekend, dat er in Aalsmeer/Kudelstaart 44
gezinnen/huishoudens (150 mensen, waaronder 50 kinderen) zijn, die
gebruik maken van de Voedselbank Aalsmeer/Kudelstaart?
Verder zijn er in 2015 3671 kratten met allerhande artikelen
verzameld. Jaarlijks worden er ongeveer 2700 voedselpakketten
uitgedeeld. Wist u dat de Stichting Voedselbank Aalsmeer/Kudelstaart
geen financiële ondersteuning krijgt van de gemeente Aalsmeer en
dat zij geen voedsel koopt? Er wordt uitsluitend gekregen voedsel
gebruikt. De Stichting werkt alleen met vrijwilligers.
Verder heeft de Voedselbank zich aangemeld bij de Stichting Jarige
Job. Ouders van kinderen van 4 t/m 12 jaar krijgen voordat hun kind
jarig wordt, behalve hun voedselpakket ook een Jarige -Job -doos
mee. In deze Jarige -Jop -doos zit versiering, traktaties voor de klas
en de leraren, wat lekkers voor de visite en een mooi cadeau. In 2015
zijn er 48 Jarige- Jop-dozen uitgedeeld.
In principe is de voedselhulp vanuit de Voedselbank
Aalsmeer/Kudelstaart als noodhulp bedoeld voor maximaal 3 jaar. Het
is voor mensen ,die in Aalsmeer/Kudelstaart wonen en die deze hulp
dan tijdelijk nodig hebben. Dit is een even lange periode als de
periode dat een Schuldhulpverleningstraject loopt.
De Voedselbank is trots op de grote groep vrijwilligers, die
belangeloos hun tijd en soms hun auto en andere materialen ter
beschikking stellen. Dit zijn mensen, die allemaal zeer begaan zijn met
de
problemen
van
de(soms
verborgen)
armen
in
Aalsmeer/Kudelstaart.
Als diaconie van de Protestantse Gemeente Kudelstaart zijn we van
plan om dit jaar op zondag 2 oktober a.s. voor en na de
Oecumenische Dienst in de Spil een inzamelingsactie voor de
Voedselbank Aalsmeer/Kudelstaart te houden. Op de zondagen 18 en
25 september zullen wij flyers aan u meegeven, zodat u weet welke
producten u mee kunt nemen op 2 oktober. Indien het voor u te lastig
is om deze boodschappen mee te nemen naar de kerk, dan kunt u
natuurlijk ook doneren t.n.v. Stichting Voedselbank Aalsmeer met
Bankrekeningnummer: NL52 RABO 0180 5397 87.
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MARIA BEDEVAART OP 15 AUGUSTUS JL.
Vanuit de 5 parochies Kudelstaart / Aalsmeer/ de Nes/de Kwakel en
Uithoorn zijn we op Maria Hemelvaart op bedevaart geweest bij de
Mariagrot in Noordeinde/Zevenhoven.
Prachtig weer hadden we erbij, maar de wind zat voor het mooie in de
verkeerde hoek, waardoor de vliegtuigen af en aan vlogen. Maar dat
geeft ook wel weer iets speciaals aan een openluchtviering. Pastoor
Samuel ging voor en met ruim 100 mensen, jong en oud, hadden we
een mooie groep om de Eucharistie te vieren. En eenieder kon zijn of
haar gebed op papier zetten, waarvoor bij de voorbede, maar ook na
de lunch bij het rozenkransgebed speciaal gebeden werd.
Het was een mooie manier om samen vanuit de 5 parochies deze
Mariafeestdag te vieren, bent u er volgend jaar ook bij?

HERDENKING OVERLEDENEN AAN DE EUROPESE
BUITENGRENZEN:
Op zondag 6 november (de zondag na Allerzielen) vindt tussen
17.00 en 18.00 uur op de steiger voor museum De Hermitage in
Amsterdam een herdenking plaats van de ontelbare doden aan de
Europese buitengrenzen. Ook staan we stil bij ons eigen stelselmatig
wegkijken van alle ellende die de strengere grensbewaking,
wapenexport en andere steun aan onderdrukkende regimes en
groeperingen
veroorzaken.
Voorafgaand
is
er
een
informatiebijeenkomst op de zolder van de diaconie achter de
Hermitage. De herdenking wordt georganiseerd door de Catholic
Worker Amsterdam, het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie
Amsterdam, Justice en Peace en Kerk in Aktie.
Kijk in de herfst op www.noelhuis.nl/allerzielen-2016 voor meer
informatie.
Frits Kuile (van het Noëlhuis)
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REGIOROOSTER
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PAROCHIE-AGENDA 26-09-2016/21-10-2016
Wo.

05 okt.

20.00 uur

L.W.O.

Do.

13 okt.

20.00 uur

Regio PCI

Ma.
Di.

17 okt.
18 okt.

09.00 uur
20.00 uur

kerkschoonmaak
regio MOV

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:
redactiestem@hotmail.com
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 14 okt.
Bij het secretariaat of op het e-mail adres:
redactiestem@hotmail.com / stjangeboortesecretariaat@live.nl
De volgende Stem is van 22 oktober t/m 18 november 2016

Pastorie
: Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart tel. 324735
Redactie Stem: Ingrid Wegbrands, tel.329342/Marga vd Broek,
tel.328022
Aktie kerkbalans
: Rek.nr.: NL42 INGB 0000. 0858. 85
Stichting “Vrienden van St. Jan”
(voor extra onderhoud) ”
: Rek.nr.: NL82 RABO 01319.746.45
Missie Werkgroep
: Rek.nr.: NL62 RABO 03801.067.28

