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Zondag 11.00 uur
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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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AANVANGSTIJD VIERINGEN 2017.
In 2016 is de aanvangstijd van de zondagse vieringen 11:00 uur hetgeen
door veel parochianen toch wel als erg laat wordt gevonden. Na stevige
discussies in het samenwerkingsoverleg met de overige parochies is
uiteindelijk door pastor Samuel besloten dat in onze parochie in 2017 de
vieringen om 9:30 uur zijn. Hetzelfde geldt voor de parochies van Aalsmeer,
De Kwakel en De Nes. De consequentie is wel dat er minder
eucharistievieringen zijn en er dus meer woord en gebedsvieringen zijn.
Deze vieringen zullen moeten voldoen aan de richtlijnen van het bisdom en
daar zijn de voorgangers zich zondermeer van bewust. Hoe de situatie na
2017 zal zijn is nog iets dat in de komende bestuursvergaderingen
besproken zal moeten worden maar het uitgangspunt voor ons blijft dat de
parochies De Kwakel, De Nes en Kudelstaart rouleren wat betreft de
aanvangstijd van de zondagsvieringen. Voor 2017 is het in ieder geval
9:30 uur zodat we weer iets meer aan onze zondag hebben. Verder kan ik
namens het parochieteam nog meedelen dat de luchtverwarming in de kerk
vervangen is zodat we de winter met vertrouwen tegemoet zien.
Hans van Putten.
ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN
Vaag staat het me nog bij, dat we als kind naar de kerk werden gestuurd om
te bidden voor dode mensen. Hen uit het vagevuur bidden met een bepaald
aantal Onze Vaders en Wees Gegroetjes, werd ons verteld. In deze tijd
denken we wat anders over bidden. Natuurlijk wordt ook nu met regelmaat
het vaste (regulier) gebed nog gebeden, maar het bidden ‘uit het hart’ heeft
een veel grotere plaats gekregen in het leven van mensen. Allerheiligen en
Allerzielen, het zijn twee dagen waarop we bidden en stil willen staan bij
mensen die ons voorgingen, die veel hebben betekent. Mensen die kerkelijk
veel hebben betekent, werden door de kerk eerst zalig en later heilig
verklaard. Zo werden nog maar relatief kort geleden Paus Johannes de 23e
en Moeder Theresa heilig verklaard. Beiden hebben een enorme impact
gehad op het leven van kerk en mensen. Maar naast die bekende heiligen
heeft u, misschien wel net als ik, mensen die voor u heilig zijn geweest
tijdens hun leven. Die zo’n voorbeeldfunctie hadden dat je nog met
regelmaat aan hen terug denkt en die hun invloed nog steeds hebben op ons
leven. Heilige mensen, dus niet alleen van toen en ver weg, maar ook nog
nu en voor ons. Een dag na Allerheiligen gedenkt de kerk alle overledenen
op Allerzielen, op 2 november, en daarbij willen we ons aansluiten.
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We kennen immers allen mensen die gestorven zijn, mensen van wie we
hielden, mensen die we missen. Daarom gedenkt onze kerk onze dierbare
overledenen en ontsteken we die avond een kaars voor hen. Na de viering
(19.00 uur) gaan we met elkaar naar het kerkhof en zetten we graflichtjes
(die achter in de kerk te koop zijn) op de graven neer.
Het is een viering waarin we elkaar ontmoeten en samen stil
staan bij hen die ons lief waren en die we niet willen
vergeten.
Pastor Annemiek Blonk
VREUGDE EN VERDRIET IN ONZE PAROCHIE
* Op 8 oktober overleed Evert Zethof, hij woonde voorheen aan de
Kudelstaartseweg. Evert werd 81 jaar oud en woonde tot zijn opname in
Rozenholm, samen met zijn broer Hein in het ouderlijk huis. Evert werkte bij
een rozenkwekerij en bracht veel van zijn vrije tijd jarenlang met plezier door
aan de Poel waar hij een eiland en een bootje had. Daar kon hij rustig heel
wat uurtjes in de zon door brengen. Het werken met planten heeft hij tot ver
na zijn pensionering gedaan: Evert hield nog diverse tuinen bij. Heel
langzaam bleek er mist te ontstaan in Everts hoofd en deed hij dingen die
aanvankelijk vraagtekens opriepen voor zijn omgeving. Toen duidelijk werd
dat Evert leed aan de ziekte dementie ging hij enkele keren per week naar
de dagactiviteiten van ‘Irene’ in Aalsmeer. Daar had hij het goed naar zijn zin
en ging er aanvankelijk zelf op de fiets heen. Tot hij op een avond niet thuis
kwam omdat hij verkeerd was gereden, de weg niet meer wist en steeds
verder weg dwaalde. Voortaan ging hij met het busje mee naar Aalsmeer.
Toen het niet langer verantwoord was dat hij thuis bleef, werd hij opgenomen
in Rozenholm. In onze kerk hebben wij met de broers, zussen , neven en
nichten het leven van Evert voor de laatste keer in Gods hand gelegd. Evert
werd na de uitvaart gecremeerd. We wensen de familie sterkte bij het verlies
van hun broer en oom.
* Op 24 september werd in onze kerk het Huwelijk ingezegend van Ilona
Veer en Willem Groot. Zij wonen aan de Achterweg in De Kwakel. Wij
wensen het bruidspaar een heel liefdevol en gelukkige toekomst toe.
* Er zijn in de afgelopen en komende weken diverse vieringen (geweest)
waarin kinderen uit onze parochie door het Sacrament van het H. Doopsel
zijn/worden opgenomen in de kerk - gemeenschap.
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* Op 25 september werd Kane Versteeg in onze kerk
gedoopt, te midden van zijn familie en vrienden van de
ouders. Neefjes en nichtje spraken in dichtvorm hun
goede wensen voor Kane uit. Kane is de zoon van
Esther en Richard Versteeg-Raadschelders. Zij wonen
aan het Zuiderpark.
* Op 9 oktober werd Olaf Choloçinski door het
Sacrament van het Doopsel eveneens in onze kerkgemeenschap
opgenomen. Deze dienst gebeurde in het Pools door pastor Darek, zodat
alle gasten in hun eigen moedertaal aan deze viering konden deelnemen.
Olaf is de zoon van Jakub en Marta Choloçinski en het broertje van Oliwia.
Zij wonen aan de Kudelstaartseweg.
* Op 30 oktober zal Matteo van Dijk worden gedoopt. Bij zijn doopviering
zullen een aantal familieleden uit Suriname aanwezig zijn. Matteo is de zoon
van Dirk-Jan van Dijk en Lindsay Phoei-Ken Chang en het broertje van
Gisèle en Henk.
* Op 13 november is de doopviering van Niven van Lith. Niven is de zoon
van Koen van Lith en Joyce Smith en het broertje van Roselieve en Silvijn.
Zij wonen in de Koolwitjesstraat in Aalsmeer. In deze doopviering is Niven
niet de enige dopeling, want twee bevriende ouderparen laten voor de
tweede keer in een gezamenlijke viering hun kinderen dopen.
*Dus deze zelfde dag mogen we in de kerk ook Siem Baksteen
verwelkomen. Siem is de zoon van Ab en Annique Baksteen-Hoogeveen en
het broertje van Saar. Zij wonen aan de Zwanebloemweg. Wij hopen dat ook
deze twee kinderen de vriendschap die in de gezamenlijke doop tot uiting
komt, mogen voortzetten.
Wij wensen al deze ouders van al onze dopelingen veel vreugde toe in het
leven dat ze met hun kind mogen delen. We hopen dat het ontvangen van
het Sacrament van de Doop voor hun kinderen en voor hen het begin is van
een nieuwe geloofservaring, waardoor zij zich (meer) thuis gaan voelen in
onze kerk.
* Mw. v. d. Jagt-Meijer verblijft -na een val waarop een operatie volgde nog
enkele weken in het revalidatiecentrum Cordaan, Remmersteunpark 3-2
2151KE Nieuw Vennep. Dat is niet meteen naast onze deur, wat invloed zal
hebben op het aantal bezoekers dat zij krijgt. Maar gelukkig bestaat er post,
die laat weten dat mensen aan je denken. Als u haar een kaartje stuurt, zal
zij dat vast heel leuk vinden.
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WERELDMISSIEMAAND BIJNA TEN EINDE
Nu oktober naar haar einde loopt wil ik u deze ‘tweespraak’ tussen God en
mens niet onthouden: Waarom blijf je vragen: “God, waar ben Je? Waarom
blijf Je weg, laat je Mij alleen?” Ik heb je nooit verlaten, loop met je te praten
in de mensen om je heen. Waarom blijf je zingen: “God waar woon je? Hoe
luidt je adres?” Geen huis kan Mij ooit binden. Jij, jij kunt Me vinden: in je
hart is waar Ik woon. Waarom blijf je zeggen: “Kwam de dag maar, dat God
als een mens hier voor mij zou staan?” Ik sta al dagelijks voor je, spreek je
aan en hoor je. Waarom kijk je Mij niet aan? Ik ben de vreemde die je in je
vrienden tegenkomt. Ik ben de ander, die in de trein en bussen naast je
stond, de onbekende die je ongevraagd begroet, de stem van stilte die je in
je zelf ontmoet.
Heeft u de bussen van Wereldmissiemaand in de kerk gemist, dan kunt u uw
gave voor de Filippijnen ook overmaken op het banknummer van de
Missiewerkgroep: NL62RABO03801.067.28
Hartelijk dank voor uw gaven.
GEZINSVIERING
Zondag 6 november is er weer een gezinsviering mmv. het
kinderkoor. Het gaat deze keer over
“Leven in de hemel of op aarde”.
Wil je ook eens meezingen? Voor deze viering oefenen
we op donderdag 27 oktober en donderdag 3 november.
Het is wel handig als je kan lezen. De viering begint om 11.00 uur.
Tot dan. Groetjes van de werkgroep gezinsvieringen.
HELP!!!!
Ina de organist van het kinderkoor gaat ermee stoppen.
Wie wil de toetsen van haar overnemen?
Lijkt het je/u leuk om het kinderkoor te begeleiden?
Stuur dan een mailtje naar: paula59dogger@gmail.com
Groetjes, Paula, Ina, Margaret en het kinderkoor.
SINT MAARTEN
Op vrijdag 11 november is het weer zover.
Dan komen we met onze lampionnen naar de kerk voor het feest van Sint
Maarten. Een koortje van kinderen uit de groepen 1 en 2 zullen de liedjes
zingen.
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Ook de bedelaar, Sint Maarten en zijn soldaten zullen er weer zijn.
Probeer zo veel mogelijk in de banken te gaan zitten. Houdt de gangpaden
vrij. Wandelwagens en dergelijke zijn niet toegestaan. Dat is tenslotte veel
veiliger voor de drumband. Want, na afloop zal het Show en
Jachthoornkorps door de kerk lopen en daarna
gaan wij in optocht naar het vuur achter het
Dorpshuis.
De viering begint om 18.30 uur.
Tot de 11e en vergeet je lampion niet!
JONGEREN DOP VIERING
Zondag 13 november 11.00 uur. Het jongeren- gelegenheidskoor
zal in deze viering zingen en samen met het Combo en dirigente
Fleur gaan we er weer een mooie viering van maken.
Jij/ u komt toch ook? Tot dan!
Er kunnen nog jongeren meezingen in het koor!
De repetities zijn op dinsdag 25 oktober, 1 en 8 november
van 19.30 tot 21.00 uur. Aanmelden: mirjamubink@hotmail.com
COMMUNIE FEEST
Beste ouders van kinderen vanaf de groepen 4,
Jaarlijks vieren wij bij ons in de kerk het bijzondere en feestelijke eerste
communie feest. Daar gaat een project aan vooraf waarin de kinderen leren
over ons geloof, het samenkomen in de kerk en er worden mooie normen en
waarden uitgelicht. Dierbare vriendschappen ontstaan bij de kinderen door
samen leuke activiteiten te doen en door samen te zingen in het
kinderkoortje van de Kudelkwetters. Nu willen wij, pastor Annemiek en de
werkgroep, u graag meer vertellen over dit project en het doen van de eerste
communie. Daar hebben wij een informatie avond voor bedacht.
Deze zal plaatsvinden op maandag avond 31 oktober, om 20.00 uur in de
Antoniusschool te Kudelstaart.
U kunt zich aanmelden voor de info avond, of vragen stellen door een mail te
sturen naar: margriet77@kpnmail.nl
Na de informatie avond bestaat de mogelijkheid om uw kind aan te melden
voor het project.
Hartelijke groet ook namens pastor Annemiek.
Jacqueline Riechelman en Margriet Zethof
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MAG HET EEN BEETJE ANDERS
Wellicht heeft u het al in de krant gelezen: Er is een nieuwe tekst van het
onze zo vertrouwde Onze Vader. Waarom vraagt u zich wellicht af? Sinds
het begin van het nieuwe millennium leefde de wens in de wereldkerk om tot
een nieuwe vertaling van de liturgische boeken te komen. Taal is immers
steeds aan veranderingen onderhevig. En door allerlei studies ontstaan ook
nieuwe inzichten en beide zijn meegenomen in de nieuwste vertalingen van
de Heilige Schift. Gevolg is dat de teksten in de liturgische boeken niet meer
daarbij aansluiten. Als we spreken over liturgische boeken, dan hebben we
het over de boeken die we gebruiken in de liturgie: het altaarmissaal, dat is
het boek waarin alle gebeden/tafelgebeden staan. Als tweede de lectionaria,
de boeken waaruit wij de Bijbelverhalen voorlezen en tenslotte het
Evangeliarium, het boek waarin de Evangelieteksten voor de zondagen
staan. Over de hele wereld zijn werkgroepen bezig om de liturgische teksten
opnieuw te vertalen en dat is een tijdrovende klus. Ook voor het
Nederlandstalige werkgebied is zo’n werkgroep bezig en deze begint
resultaten af te leveren. Deze resultaten worden dan eerst nog besproken en
goedgekeurd in de bisschoppen- conferentie. Dat het tijd werd voor nieuwe
vertalingen moge duidelijk zijn. Onze liturgische boeken stammen uit de tijd
van na het Tweede Vactiaans Concilie (1962-1965). Tel daar een jaar of 15
bij op voor de vertaling en dan zijn onze liturgische boeken verschenen eind
jaren 70 van de vorige eeuw. Inmiddels zijn de eerste proeven van een
nieuwe vertaling van het altaar missaal en de lectionaria beschikbaar. Deze
zijn mei 2015 uitgegeven in een ‘klein missaal’ en het boek ‘Verbum Domini’
(woord van de Heer). De vertalingen zijn in meer hedendaags Nederlands en
meer getrouw aan de Latijnse grondtekst. En zo komt er dus ook een nieuwe
vertaling van het ‘Onze Vader’. Ik geef u hier de tekst:
Onze Vader, die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw rijk kome
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals
ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade.
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De nieuwe tekst is een samensmelting van de Belgische en Nederlandse
oude tekst zodat we nu in Nederland en het Nederlandstalige deel van
België dezelfde tekst gebruiken. Tegelijk komt ze dichterbij de tekst zoals
deze in de protestantse traditie wordt gebeden. Waarschijnlijk zullen we het
nieuwe Onze Vader vanaf de Advent gaan bidden in onze parochies. Het zal
wel even wennen zijn, maar dat maakt ook dat we weer met andere ogen
gaan kijken naar ons zo vertrouwde gebed. Een klein beetje anders kan ons
zo helpen om ons opnieuw te bezinnen op wat we bidden en waarom.
En dat is een verrijking op zich!
Jeroen Hoekstra, diaken.
BEDANKJE
Wij willen u heel hartelijk bedanken voor het mooie altaar bloementje dat wij
mochten ontvangen.
Piet en Bep v.d. Geest.

BEDANKJE
Wij waren blij verrast op donderdagmorgen j.l. door het ontvangen van een
mooi bouquet en de St. Janskaars. Aanleiding was dat An en ik gestopt zijn
met het secretariaat. Wij hebben dat 20 jaar gedaan, hoofdzakelijk al die
jaren in de paardenstal. Ook zorgden wij voor de koffie na de dienst. Kerkkoffieochtend, er kwamen meer mensen dan nu het geval is. Het zou fijn zijn
als er meer belangstelling voor kwam. De pastorie staat voor u open. Pastor
Annemiek doet de dienst met een mooi gebed. Daarna is de koffie bruin.
Vriendelijke groet namens An Uitewaal en Ria Peters.
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VIERINGEN:
Zo. 23 okt. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. “Cantoren”
Lector: Willy v.d. Geest
Koster: Ageeth de Kuijer
Do. 27 okt. 10.00 uur Koffie-ochtend
Zo. 30 okt. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. “D/H-koor”
Lector: Lucy Rekelhof
Koster: Gerard v.d. Jagt
Wo. 02 nov. 19.00 uur Allerzielen
DOPviering met mmv. “D/H-koor”
Lector: Uitvaartgroep
Koster: Gerard v.d. Jagt /Aad Buskermolen
Do. 03 nov. 10.00 uur Koffie-ochtend
Zo. 06 nov. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. “Kinderkoor”
Lector: Werkgroep
Koster: Pieter Bruin
Do. 10 nov. 10.00 uur Koffie-ochtend
Vrij.11 nov. 18.30 uur Sint Maarten
Lector: Werkgroep
Koster: Gerard v.d. Jagt /Aad Buskermolen
Zo. 13 nov. 11.00 uur DOPviering mmv. “Gelegenheidskoor”
Lector: Werkgroep
Koster: Aad Buskermolen
Do. 17 Nov. 10.00 uur Koffie-ochtend
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GEBEDSINTENTIES
23 okt.:

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Eef Masselink
Corry Bunnik-Kroft
Evert Zethof

30 okt.:

Fam. de Boer-Boekhorst
Theo van Weerdenburg
Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Berns
Ad Verschueren
Evert Zethof

02 nov.:
Allerzielen

Kees Nieuwendijk
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Maria Overes-Koot
Jaap en Grad Spring in ’t Veld
Jan de Boer
Joop Aarsen
Jolanta van Geijlswijk-Kazubska
Joop Voortman
Goof Rijneker
Jan van Engelen
Evert Zethof

06 nov:

Jaap Broers
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Maria Overes-Koot
Trudy Baars-van Kleef
Hein Zethof
Robbert van Leeuwen
Eef Masselink
Evert Zethof

13 nov:

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Piet Baars
Han Raadschelders
Eef Masselink
Ad Verschueren

Overleden ouders v.d. Weyden-v.d. Jagt
Catrien Rodenburg-Maas (jaargetijde)

Evert Zethof
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NIEUWS VANUIT PCI
In onze laatste regiovergadering hebben we afscheid genomen van pastor
Annemiek Blonk, die jarenlang als coördinator van de regio PCI mede leiding
gegeven heeft aan de totstandkoming van de interparochiele PCI waar
Aalsmeer, Kudelstaart, De Kwakel en Uithoorn deel van uitmaken. Dat haar
inzet en kennis werd gewaardeerd, hoorden we terug in de dankwoorden die
aangevuld werden met een prachtig boeket bloemen. Annemiek bedankt!
Wij, als PCIbestuur, weten dat wij altijd een beroep op haar mogen doen en
daar zijn we blij mee. Wij kunnen ons werk als caritas instelling dan nog
beter doen.
Ook Ernst Meijknecht, diaconaal medewerker van het bisdom, werd bedankt
voor zijn begeleidende taak in het kader van de opzet van de interparochiële
iPCI. Jeroen Hoekstra neemt de taak van regio-coördinator over.
Huishoudelijk reglement iPCI. De bedoeling is dat op 1 september 2017 de
interparochiele PCI haar officiële status krijgt.
Er wordt nu druk gewerkt aan een huishoudelijk reglement. Er komt een
dagelijks bestuur, waar de betrokken parochies vanuit hun PCI een lid gaan
afvaardigen om in dit bestuur zitting te nemen. De bestuursleden worden
door het bisdom benoemd.
Houdt de PCI in de eigen parochie nu op te bestaan? Zeker niet. De PCI
behoudt haar taak om zowel beleidsmatig als uitvoerend te zijn voor de
caritas in de eigen parochie. Ze beheert haar eigen vermogen en voert haar
eigen financiële beleid. We gaan dus gewoon door met de activiteiten die we
nu doen en sluiten aan bij gezamenlijke projecten in de regio, waar het
bestuur van de PCI achter staat.
Als het kerkbestuur van de personele unie besluit tot gedeeltelijke of
volledige fusie, zullen de PCI’s volgen. Echter daar is nog lang geen sprake
van.
Eenzaamheid:
In mei werd op initiatief van de gemeente Aalsmeer een overleg
georganiseerd voor personen en instellingen die zich bezighouden met
“eenzaamheid”. Wij waren met 2 vertegenwoordigers van het bestuur
aanwezig en we waren verrast door de grote opkomst en de inhoud van dit
overleg.
Het blijkt dat dit onderwerp op vele agenda’s van gemeenten en caritas
staat, omdat uit onderzoek blijkt dat er in Nederland ruim 1 miljoen mensen
zijn, zowel jongeren als ouderen, die eenzaam zijn. Begin oktober was er de
“week van de eenzaamheid “ en in het Dorpshuis is daar door de plaatselijke
Zonnebloem veel aandacht aan besteed.
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Ook in Kudelstaart zullen er mensen zijn, die eenzaam zijn, maar het punt is
dat velen van hen dat anderen niet willen laten weten ( schaamte, het zelf
niet willen toegeven, het moeilijk vinden om aansluiting te vinden met
anderen of de omgeving). Verbinding proberen te maken met mensen die
zich eenzaam voelen is een taak die al door velen wordt uitgevoerd, zoals op
de koffie gaan of iemand uitnodigen daarvoor, een wandeling maken of een
drankje drinken. Door met elkaar over eenzaamheid te praten en
verbindingen te kunnen gaan leggen, willen we ook hier in Kudelstaart
proberen minder mensen eenzaamheid te laten voelen.
Namens PCI, Wil Kraan
VERSLAG JUBILEUMCONCERT
Zondag 9 oktober vierde het zangkoor ‘Cum Ecclesia’ hun Gouden Jubileum.
Dit deden wij met een concert in onze mooi versierde kerk. Heel veel rozen,
hortensia’s en gekleurde ballonnen maakten het extra feestelijk. Ook veel
oude foto’s van het zangkoor hingen achterin de kerk. Lucy Rekelhof had er
veel werk van gemaakt.
Mooie herinneringen. Om 14.30 uur ging de kerk open en om 15.00 uur
precies begon het koor te zingen onder leiding van Irma Zethof met het
prachtige lied: Conquest of Paradise. Daarna werden de mensen in de volle
kerk hartelijk welkom geheten door voorzitter Garry Scholte en ging het
concert verder. Met prachtige solo’s van Paula Dogger (I know where I`m
going, Eppo Buskermolen (Lily of the valley) en Irma Zethof (Abendglocke
van Mendelssohn) en het prachtige piano en orgelspel van Jeroen
Buskermolen.
Jeroen speelde ook een solo op het orgel, en samen met het combo nog een
instrumentaal stuk. Een extraatje aan ons concert was de muzikale
begeleiding van het combo: Mieke Kraan basgitaar, Gerard v.d. Broek gitaar,
Harry Meijer gastdrummer.
Dit gaf een aantal liederen een extra dimensie. Het koor zong de sterren van
de hemel en de sfeer was bijzonder goed. Niet alleen het koor zong, maar
de mensen in de kerk werden ook uitgenodigd te gaan staan om mee te
zingen met de medley van oude melodieën, die door Nel de Boer-Verkley
voorzien waren van een nieuwe tekst, gebaseerd op 50 jaren koor en kerk.
Dit werd dan ook door praktisch iedereen gedaan. Geweldig mooi, wat een
enthousiasme! Aan het eind van het concert werd het zangkoor en de
aanwezigen in de kerk toegesproken door Algon van Woensel namens het
Parochieteam.
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Hij prees het zangkoor voor hun inzet bij rouw en trouw maar ook voor het
zingen tijdens de vieringen en andere concerten en wenste het koor nog 50
jaar erbij. Hij sprak de wens uit dat er weer jongere mensen bij het koor
zouden komen, zodat het koor door kon blijven gaan met zingen. Daarna
was het tijd voor de bedankjes. Iedereen werd bedankt voor zijn of haar
medewerking. Voor de bloemen en planten maar ook voor het werk achter
de schermen. Het combo kreeg een fles wijn, Irma een mooi boeket
bloemen. Nel een fles port. Lucy een bakje met verschillende biertjes.
De dames die foto’s maakten kregen een cadeaubon. Daarna werd iedereen
uitgenodigd voor een hapje, aangeboden door het kerkbestuur en het
drankje was van het jubilerende zangkoor. Natuurlijk was dit allemaal gratis
maar er stond wel een rode bus klaar voor de mensen die toch iets wilden
bijdragen aan de kosten van ons concert.
(Velen hebben dit dan ook gedaan, hartelijk dank hiervoor.) Voordat
men naar buiten ging had het koor nog een toegift. Een swingend Happy
Day sloot het prachtige concert af, met Irma als soliste. Een machtig mooi
gezicht. Swingende mensen in de kerkbanken en op het koor. Dat is echt
SAMEN zijn. Toen was het concert echt afgelopen.
Inmiddels waren buiten familieleden van de koorleden bezig met het
inschenken van de drankjes en werd er rond gegaan met de hapjes.
Er werd gezellig door heel veel bezoekers nagepraat op het kerkplein
totdat de regen er een einde aan maakte.
Nogmaals iedereen heel hartelijk bedankt voor alles.
Namens het zangkoor ‘Cum Ecclesia’,
Garry Scholte-Remmerswaal.
MIJNSHEERLIJCKHEID
Het Zangkoor Cum Ecclesia heeft hun jubileumconcert afgesloten met een
lunchoptreden bij Mijnsheerlijckheid. Het leek het koor leuk om nu eens niet
in Aalsmeer in de verzorgingshuizen te zingen maar gewoon
lekker in het zaaltje bij Mijnsheerlijckheid. Donderdag 13 oktober was bijna
het gehele koor aanwezig om te zingen. Na een korte inzingtijd
boven in een zaaltje, waar al koffie/thee en water voor het koor klaar
stonden, zijn wij naar beneden gegaan in de grote zaal. Hier zaten al veel
belangstellenden heerlijk aan de lunch, waaronder twee ereleden en een lid
van verdienste van het koor. Het repertoire van zondag jl. werd herhaald,
alleen de medley werd niet gezongen.
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De solo’s werden weer gezongen door: Paula Dogger, Eppo Buskermolen
en Irma Zethof. De begeleiding op de piano werd gedaan door Oksana
Polman. Zij speelde ook nog een paar prachtige muziekstukken, waarvan
de laatste ‘Adios Nonino’ het bekendste was door de traan van Maxima.
Tussen het optreden door kreeg het koor ook een lunch aangeboden in de
bovenzaal. Het geheel was uitstekend verzorgd, het koor voelde zich echt
welkom. De belangstellenden hadden inmiddels hun lunch genuttigd en
zaten echt te genieten van de muziek. Een mooi idee, zo’n lunchconcert,
misschien dat we dat nog eens in de toekomst kunnen doen. Na afloop van
het concert kreeg Dirigente Irma Zethof nog een mooi boeket bloemen
aangeboden, die zij weer op haar beurt doorgaf aan de pianiste, omdat Irma
zondag al een groot boeket gekregen had en zij in een klein huis woont. Na
nog even met de oud-leden gesproken te hebben, zijn de koorleden weer
voldaan naar huis gegaan. Kortom een prachtig Jubileumjaar werd mooi
afgesloten. Hier kunnen wij als koor weer met een goed gevoel naar
terugkijken.
Namens het zangkoor, Garry Scholte-Remmerswaal.
JA..HEUS..HET GELEGENHEIDSKOOR GAAT WEER ZINGEN
Het heeft een poosje geduurd eerdat wij groen licht kregen voor ons
Gelegenheidskoor. Maar op 1e Kerstdag 25 december 2016 ’s morgens om
10.00 uur zal de viering worden gedaan door de DOP-groep met
medewerking van het Gelegenheidskoor. Fleur gaat weer dirigeren en het
Combo wil weer begeleiden, wat natuurlijk geweldig fijn is. Fleur zoekt mooie
kerstliederen en de DOP-groep maakt een mooie viering. Of wij volgend jaar
weer met de Kerst mogen zingen, dat is een groot vraagteken. Zoals het er
nu naar uitziet, mag de DOP-groep geen viering meer doen op speciale
feestdagen en dat is jammer, want dan heb je minder vrijheid qua liederen.
Heb je zin om weer gezellig mee te zingen op 1e Kerstdag, geef je dan zo
snel mogelijk op, er is nog ruimte. Fleur wil graag 3x repeteren en nu is het
op de DONDERDAGAVOND 8 – 15 – 22 december van 20.00 uur tot 22.00
uur, in de kerk. Wij zorgen weer voor de muziek en koffie/ thee met lekkers
en hopen dat er veel zangers/zangeressen komen zingen. Weet je een
vriend/vriendin, broer/zus, vader/moeder die graag zingt, neem ze mee.
Graag naam, tel.nr. en mailadres opgeven, dit
voor eventuele
veranderingen. Mailadres aanmelding: schlte@caiway.nl of
garry@scholte-orchideeen.nl Tel.nr:: 0613409523.
Tot ziens, groetjes namens het gelegenheidskoor,
Garry Scholte-Remmerswaal.
14

INTERVIEW MET VRIJWILLIGER: JACQUELINE RIECHELMAN
Even voorstellen:
Jacqueline, getrouwd met Carl, we hebben 4 kinderen, Lisanne, Thomas,
Loraine en Thijmen.
Ik werk bij de Gemeente Amstelveen als service desk medewerkster.
Wanneer ben je VRIJWILLIGER geworden?
Tijdens de eerste communie van Lisanne 12 jaar geleden.
Daarna maakte ik tot een paar jaar geleden de Gezinsviering boekjes,
sinds 9 jaar zit ik in de werkgroep 1e communie en sinds 6 jaar doe ik de
Vormsel begeleiding.
Wat heeft je bewogen om vrijwilliger in de kerk te worden?
Ik ben er ingerold door Annemiek, die heeft me toen gestrikt!
Ik vind het leuk om te zien hoe de kinderen reageren als ze binnenkomen en
dat ze later loskomen als we een tijdje met het project bezig zijn.
Doe je nog meer vrijwilligerswerk?
Op de Antoniusschool doe ik het boeken spaarplan en als er iets gedaan
moet worden help ik zo mogelijk.
Heb je nog hobby’s?
Op vakantie gaan en leuke dingen doen met de kinderen.
En fotograferen.
Wil je nog iets zeggen?
Het is jammer dat we met het maken van de boekjes voor de communie en
het vormsel niet meer de vrije hand hebben zoals vroeger voor de
veranderingen.
De teksten bij een gezinsviering zijn vaak niet zo begrijpelijk voor de
kinderen. Kan daar iets aan gedaan worden???
Sara´s vraag was: hoe vind je het om het vormsel te organiseren?
Hopelijk komen er meer vormelingen, dan is het leuker om de werkgroep te
leiden!
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?
Ineke Krom, hoe krijg je het voor elkaar om de ballen in de lucht te houden?
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BAZAR BAZAR BAZAR
Al jaren is De stichting “Vrienden van ‘t Kloosterhof” actief met het
verzamelen van gelden om daarmee een aantal voorzieningen in het huis of
activiteiten voor de bewoners te kunnen realiseren, waarvoor in de gewone
budgetten geen ruimte is. Zo hebben we al jaren geleden een rolstoelfiets
kunnen schenken, een prachtig terras met meubilair en parasols kunnen
aanleggen, een jeu de boules-baan gerealiseerd en een aantal
gymtoestellen kunnen plaatsen. Vorig jaar hebben we de bewoners mee uit
eten genomen en afgelopen zomer was er al weer voor de 4e keer een zeer
geslaagde barbecue. Ook tijdens de onlangs gehouden feestweek zijn er
diverse activiteiten door “De Vrienden van” betaald. Dit jaar is de opbrengst
voor een geluidsinstallatie in de nieuwe zaal van Kloosterhof. U begrijpt dat
daar allemaal (veel) geld voor nodig is en daarom organiseren we ook dit
jaar weer een bazaar en wel op zaterdag 22 oktober van 13.00 uur tot
ongeveer 17.00 uur. Er is van alles te doen. Natuurlijk zijn er weer oliebollen
te koop (vanaf 12.00 uur), draait het Rad van Avontuur en is de
handwerkgroep aanwezig met prachtige zelf vervaardigde artikelen. Ook
kunt u meedoen met diverse raadpelletjes waaronder de waarde van een
boodschappenmand en kunt u uw geluk beproeven bij de enveloppenkraam
en de muizenbak. Ook is er een goedgevulde kraam met 2-hands boeken
aanwezig, oudhollandse spelletjes en nog veel meer. Tevens worden er
loten verkocht a € 3,-- (4 voor € 10,--) met prachtige prijzen te weten: Een
hotelarrangement twv € 250,-- toegangskaarten voor de musical Soldaat van
Oranje en een diner bon twv € 100,--. Reden genoeg om even langs te
komen.
Graag tot ziens dus op 22 oktober, in het Kloosterhof, Clematisstraat 16 te
Aalsmeer
We hopen op een mooie opbrengst en een hele gezellige middag.
”Vrienden van Kloosterhof”
Lia Pieterse, Wilma Harte, Toos Tempelman, Jaap van Leeuwen en Wim
Zandvliet.
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ROUWGROEP
Verlies maakt deel uit van ons leven.
Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de dood van vader, moeder,
partner of soms ook een (klein)kind. En wie met zo’n groot verlies
geconfronteerd wordt staat voor de moeilijke taak daarmee verder te leven.
Of je wilt of niet, je moet op weg in het land van het verlies, een land waar je
de weg niet kent en waar alle oriëntatiepunten ontbreken.
Van januari tot en met mei 2017 organiseert de Raad van Kerken Uithoorn –
De Kwakel vijf bijeenkomsten voor mensen, die de afgelopen jaren met zulk
verlies te maken hebben gehad. Iedere bijeenkomst heeft zijn eigen thema.
Centraal zal het uitwisselen van ervaringen staan. Of u gelovig bent of lid
van een kerk maakt hierbij niet uit. Iedereen is welkom, ook als u van buiten
Uithoorn komt. Het gaat in de bijeenkomsten vooral om de onderlinge steun
die lotgenoten elkaar kunnen geven.
De bijeenkomsten staan onder leiding van Trudy Joosse, kerkelijk werker
van de Protestantse Gemeente te Uithoorn en Elly van Rooden, catechiste
van de Rooms Katholieke parochies Uithoorn, De Kwakel, Kudelstaart, Nes
aan de Amstel en Aalsmeer.
Als pastores hebben wij gezien dat mensen met een pijnlijk verlies, niet
gemakkelijk andere mensen opzoeken. Wanneer ze echter anderen
ontmoeten die hetzelfde meegemaakt hebben, kan dat een gevoel geven
van herkenning: ‘Die weet ook wat het is, te moeten leven met een lege
plaats’. Interesse?
Dan bent u van harte welkom op onze informatie middag om te zien of het u
zou kunnen helpen op:
Dinsdag 13 december 2016 om 14.00 uur in de Burght, Potgieterplein 4 te
Uithoorn.
Voor vragen en meer informatie:
Trudy Joosse 0297 – 56 45 19 t.joosseridder@gmail.com
Elly van Rooden 0252 – 51 75 92 pmmvanrooden@hetnet.nl
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REGIOROOSTER
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PAROCHIE-AGENDA 24-10-2016 / 18-11 -2016
Di

25 okt

19.30 uur

Werkgroep Gezinsviering

Vr

28 okt. 13.30 uur

Seniorenpastoraat

Vr.

11.nov 18.30 uur

St. Maarten

Wo.

16 nov. 19.30 uur

Zonnebloem

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:
redactiestem@hotmail.com

Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 11 nov.
Bij het secretariaat of op het e-mail adres:
redactiestem@hotmail.com / stjangeboortesecretariaat@live.nl
De volgende Stem is van 19 november t/m 16 december 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

