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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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ADVENT
De tijd van uitzien naar... begint weer als de Advent aanbreekt. Als u
deze Stem ontvangt staan we bijna op de drempel van de Adventstijd.
Uitzien naar....voor Christenen: de geboorte van Jezus die we elk jaar
vieren. Maar het ligt er maar aan wie je het vraagt, wat het antwoord
zal zijn.
Zo zullen kinderen in deze tijd vooral uitzien naar de goedheiligman,
de Sint, die als ik dit stukje schrijf net in ons land gaat aankomen. We
hebben St.Maarten net gevierd met honderden kinderen in onze kerk.
Op die avond is de kerk bijna te klein om iedereen binnen te laten.
We hopen dat deze avond ouders en kinderen wat nieuwsgieriger
maakt naar wat er op al die andere dagen van het jaar in ons
kerkgebouw gebeurt en wordt gevierd. Uitzien naar..... het feest van
licht en een beetje vrede, daar denken ook veel mensen aan als het
Kerstfeest in het vizier komt. Zeker in dit jaar waar weer zoveel geweld
in onze wereld is geweest, willen mensen dat ideaal van vrede
dichterbij halen. Maar vrede vieren kun je niet alleen, daar hebben we
anderen bij nodig. In onze gedachten en ons gebed mogen we
misschien wel veel meer stil staan bij de betekenis van vrede.
Uitzien naar....een paar dagen van gezelligheid en vrij zijn, hoor je
jongeren in interviews vaak zeggen. En natuurlijk is dat goed en fijn,
maar het Kerstfeest is zoveel meer.
Daarom hebben we voordat we Kerstmis kunnen vieren eerst die
andere periode: Advent..., om ons voor te bereiden op een van de
grote feesten van onze kerk. Advent..., om er bij stil te staan hoe we
in de wereld waarin we leven kinderen meer willen meegeven dan
alleen het feest van ontvangen. Dat er ook een kant van geven mag
zijn in het leven.
Advent, om als jongere de waarde van het leven te overwegen en te
bedenken hoe je dat in je eigen leven vorm kunt geven. Advent om als
volwassene na te denken hoe je leven verrijkt kan worden door wat
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stilte en bezinning in te bouwen.
Om op weg naar Kerstmis de geboorte van Jezus, waarnaar we
uitzien ook in onszelf te laten groeien. Ik wens u allen een heel goede
Adventstijd toe.
Pastor Annemiek Blonk

VREUGDE EN VERDRIET IN ONZE PAROCHIE
** Op 7 November overleed na een week ziek te zijn geweest, vrijwel
onverwacht Diny Cornelissen-Deeterink, zij werd 82 jaar. Zij woonde
in het Boerhaavehof met haar man Gerard met wie zij bijna 60 jaar
was getrouwd. Zij kregen een zoon, waarna er later nog een dochter
en zoon werden geboren. Het was hard werken, maar ook hebben
Diny en Gerard genoten in hun vaak kortere en lange vakanties
waarin ze veel hebben gezien van West- en Oost-Europa. Met hun
camper hebben ze genoten van de reizen die ze maakten. Diny was
een heel groot Mariavereerder en een zeer creatieve vrouw, die o.a.
veel bezig was met haar poppenhuizen, waarvan er diverse in de
huiskamer stonden. Een kast vol barbiepoppen die ze mooi had
aangekleed en Hüml-beeldjes sparen, waren haar liefhebberijen.
Jarenlang woonde het echtpaar in De Kwakel, maar kwamen al vrij
snel na de oplevering van het Boerhaavehof in Kudelstaart wonen.
Eind 2014 werd ze erg ziek en werd in het Amstelland Ziekenhuis
verpleegd, waar ze de ziekenzegen kreeg. Ze knapte weer op,
waarna ze in Bornholm verder verzorgd werd, tot er een plekje was in
het Zorgcentrum Aelsmeer. Omdat de verzorging voor haar man te
zwaar was, is ze toen in het Zorgcentrum blijven wonen. Na de
uitvaart, die gehouden werd in De Kwakel, is zij daar op
parochiekerkhof begraven. We wensen haar man, kinderen en
kleinkinderen sterkte bij dit verlies van hun vrouw, moeder en oma.
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**Op 20 november wordt Valerie Hop door het Sacrament van de
Doop opgenomen in de Kerk. Valerie is de dochter van Martijn
en Virginia Hop. Zij wonen aan de Stommeerweg. Wij wensen de
ouders heel veel geluk met hun Valerie en hopen dat ze een fijne
doopviering hebben.
BISSCHOP THOMAS MSUZA IN ONS LAND
Op de valreep van deze Stem kan ik u vertellen dat Bisschop Thomas
afgelopen week al enkele dagen hier in Kudelstaart was, een gesprek
heeft gehad met de PCI, die daar zelf mogelijk wel een verslagje van
plaatst. Donderdagmorgen was hij aanwezig bij de kerk-koffieochtend.
Daarna is hij naar Bisschop Punt gegaan en heeft daar een gesprek
met hem gehad. Vrijdagmiddag kwam hij voor een weekje bij zijn
medebroeders Montfortanen in Limburg aan om zaterdag de 19e weer
terug te komen naar Kudelstaart. Zondagmorgen 20 november, zal hij
om 11 uur voorgaan in de Emmausparochie aan het Potgieterplein in
Uithoorn. En zondagavond vliegt hij terug naar Malawi om zijn taak als
Aartsbisschop weer op te pakken. Naast de vele werkzaamheden in
zijn grote Bisdom, vraagt het voorzitterschap van de Afrikaanse
Bisschoppen-conferentie veel van zijn tijd en aandacht. Heel wat
verhalen heeft hij verteld over de werksituatie en de leefsituatie van de
mensen en problemen waar hij tegen op loopt. Zelfs
doodsbedreigingen heeft hij gehad, omdat hij opkomt voor de
allerarmsten en de overheid daar niet altijd blij mee is. Rondom de
klok zet hij zich in voor de RK Kerk van Oost-Afrika, bijzonder in
Malawi. Dat bleek wel, want de uren dat er geen afspraken waren
gebruikte hij vooral om bij te slapen. Hij was dan ook heel blij hier een
paar 'rustige' dagen te hebben gehad en het contact met het
Haarlemse Bisdom, te hernieuwen.
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SINT MAARTEN WAS OOK DIT JAAR WEER EEN SUCCES
De kerk zat weer vol. En er waren opvallend veel opa’s en oma’s.
25 kleuters zongen de liedjes die ze op school hadden geoefend.
Pastor Annemiek begint het verhaal te vertellen. Dan komt de zwerver
naar voren “Een aalmoes, een aalmoes” roept hij.
Sint Maarten komt met zijn ridders bij de
van kou bibberende zwerver.
Hij scheurt zijn mantel in tweeën en geeft
een helft aan de zwerver.
Daarna word Sint Maarten in het midden
gezet en zingen de kinderen voor hem:
“Sint Maarten was een brave man.”
Een mooi moment is ook als alle lichten in de kerk uit gaan en
lampions aan. Uit volle borst word “Elf november is de dag” gezongen.
Het Show en Jachthoornkorps sloot af met een paar
rondjes door de kerk en de optocht naar het vuur
achter het Dorpshuis waar de
kinderen een mandarijntje kregen.
Sint Maarten….”tot volgend jaar.”
Paula
UITNODIGING GEZINSVIERING
Zondag 11 december is de derde zondag van de Advent. We steken
het derde kaarsje van de adventskrans aan en luisteren naar wat
Jesaja ons te vertellen heeft. Zo gaan we op weg naar
Kerstmis.
Je/u bent van harte uitgenodigd.
De viering begint om 11.00 uur.
KERSTMIS
Voor de kerstperiode kan het kinderkoor nog versterking gebruiken.
Vindt je het leuk om eens mee te zingen met Kerstmis?
Kom dan naar de repetities op donderdag van 18.45 tot 19.30 uur.
Groetjes,Werkgroep gezinsvieringen en Kinderkoor de Kudelkwetters
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WIE DOET ER MEE MET HET KERSTSPEL: KINDJE WIEGEN
Voor het kerstspel Kindje Wiegen zijn we op zoek naar kinderen van
groep 6,7,8 die mee willen spelen in het toneelstuk.
Meer informatie over het oefenen volgt later.
Opgeven kan bij Mirjam Snoek, mirjamubink@hotmail.com
HET COMMUNIE PROJECT
Het communie project gaat begin januari weer van start en wanneer je
daar aan deel wilt nemen kun je een mail kan sturen naar:
margriet77@kpnmail.nl
VERSLAG OUDEREN-ZIEKENDAG: 15 SEPTEMBER

Op een prachtige warme dag was de ouderen en ziekendag voor de 59e
keer. Pastoor Samuel en Pastoor Darek en Broeder Wim Ernst van de
Carmel waren er deze mooie dag voor ons. Ongeveer 25 mensen ontvingen
het Heilig Sacrament en zijn hopelijk door God in ons midden gesterkt voor
kracht.. Degene die alles de gehele dag heeft geleid en alle vrijwilligers, het
was grandioos. Van de kerk leegmaken en weer mooi aankleden, tafels met
bloemen en een plekje waar wij allemaal konden zitten. Het was zo goed
georganiseerd, namens allen die aanwezig waren, heel heel hartelijk dank.

De handen van een moeder
Handen die strelen,
Handen die bidden
Medeleven in vreugd en in pijn
Dat kan niemand anders dan je moeder zijn.
(gedicht van Hein Zethof)
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VIERINGEN:
Zo. 20 nov. 11.00 uur Eucharistieviering mmv “D/H-koor”
Lector: Cees Hageman
Koster: Jan Zethof
Do. 24 nov. 10.00 uur Koffie-ochtend
Zo. 27 nov. 11.00 uur Eucharistieviering mmv Cantoren
Lector: Willy v.d. Geest
Koster: Ageeth de Kuijer
Do. 01 dec. 10.00 uur Koffie-ochtend
Zo. 04 dec. 11.00 uur Eucharistieviering mmv “D/H-koor”
Lector: Lucy Rekelhof
Koster: Gerard v.d. Jagt
Do. 08 dec. 10.00 uur Koffie-ochtend
Zo. 11 dec. 11.00 uur Woord-Communieviering
mmv ”kinderkoor”
Lector: werkgroep
Koster: Pieter Bruin
Do. 15 dec. 10.00 uur Koffie-ochtend
Zat. 17 dec.

Kerstconcert
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GEBEDSINTENTIES
20 nov:

Niek en Mien Buskermolen-van den Bergen
Nico Bekkers

Hein Zethof
Evert Zethof
Diny Cornelissen-Deeterink
Uit dankbaarheid voor het 50 jarig huwelijk van
Wijnand en Julia van Oostveen
27 nov:

Fam. de Boer-Boekhorst
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Kees Schijf en Wil Schijf-Klijn
Trudy Baars-van Kleef
Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Berns
Overl. ouders Wegbrands-Ruhé en Adrie v.d. Bos
Cees van Wees
Corry Bunnik-Kroft
Diny Cornelissen-Deeterink
Zegen over ons gezin

04 dec:

Jaap Broers
Jaap en Grad Springintveld
Eef Masselink
Hein Zethof
Evert Zethof
Diny Cornelissen-Deeterink
Margret van der Knaap

11 dec:

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Eef Masselink
Han Raadschelders
Diny Cornelissen-Deeterink
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HET GELEGENHEIDSKOOR GAAT WEER ZINGEN
Op Eerste Kerstdag 25 december 2016 ’s morgens om
10.00 uur zal de viering worden gedaan door de DOPgroep met medewerking van het Gelegenheidskoor.
Fleur gaat weer dirigeren en het Combo begeleiden, wat natuurlijk
geweldig fijn is. Fleur zoekt mooie en leuke kerstliederen en de DOPgroep maakt een mooie viering.
Heb je zin om weer gezellig mee te zingen op Eerste Kerstdag, geef je
dan zo snel mogelijk op, er is waarschijnlijk nog ruimte.
Fleur wil graag weer 3x repeteren en dat is op DONDERDAGAVOND.
Donderdag 8 – 15 – 22 december van 20.00 uur tot 22.00 uur,
natuurlijk in de kerk.
Wij zorgen weer voor de muziek en koffie en 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 en telefoonnummer en mailadres
opgeven, dit is makkelijk mocht er iets veranderen.
Het mailadres om op te geven is: schlte@caiway.nl of
garry@scholte-orchideeen.nl
Telefoonnummer: 0613409523.

Tot ziens, groetjes namens de organisatie GELEGENHEIDSKOOR.
Garry Scholte-Remmerswaal
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KERSTCONCERT!
SCHRIJF HET IN DE AGENDA!!
Het duurt nog wel even maar soms moet
een mens zijn agenda al lang van tevoren
invullen, daarom dit berichtje.
ZATERDAGAVOND 17 DECEMBER
OM 19.00 UUR IN ONZE KERK,
organiseren wij weer een
KERSTCONCERT
Dit Kerstconcert wordt gegeven door:
Kinderkoor ‘De Kudelkwetters’
Zangkoor ‘Cum Ecclesia’
Muziekvereniging ‘Flora’
Naast liederen door de koren
is er veel ruimte voor de samenzang.
Het is gebleken dat daar veel behoefte aan is.
Daarom, lieve mensen,
kom genieten en lekker meezingen,
zodat u echt in de Kerststemming komt.
U BENT VAN HARTE WELKOM.
De toegang is een vrijwillige bijdrage in de rode bus.
Namens de organisatie, Garry Scholte
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INTERVIEW MET MUZIKAAL BEGELEIDER INA BRAND
Even voorstellen:
Ina, getrouwd met Hans, we hebben 5 kinderen en 12 kleinkinderen,
de oudste is 21 en de jongste 4.
We wonen in Bilderdam bij de brug, want we zijn brugwachter.
Ik speel keyboard bij het kinderkoor.
Wanneer ben je dat gaan doen?
Ongeveer 15 jaar geleden belde Corrie van Lith of ik het kinderkoor
wilde begeleiden, ik speelde toen nog in Langeraar op een klein orgel
bij een kinderkoor.
En hoe vind je het?
Ik heb wel een korte proefperiode genomen om te wennen aan het
keyboard want ik was gewend aan een klein orgel.
Het is fijn om bij een groep mensen te horen, dat is leuk en het geeft
veel voldoening. Het geeft ook een doel om thuis te oefenen op mijn
orgel want je wilt de liederen vlekkeloos spelen!
Doe je nog meer?
Ik ben 3 dagen brugwachter.
Heb je nog hobby’s?
Lezen, puzzelen, klaverjassen voor de gezelligheid en thuis orgel
spelen.
Wil je nog iets zeggen?
Ik hoop dat er meer kinderen komen die het fijn vinden om te gaan
zingen op het koor, misschien kunnen de ouders eens komen kijken
met hun kind op donderdagavond van 18.45 tot 19.30 uur!
Ik ga in januari stoppen met keyboard spelen bij het kinderkoor omdat
ik vind dat er een jonger iemand mag komen om te begeleiden.
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?
Petra Willers, hoe ben je er toe gekomen om je zo in te zetten voor
onze kerk?
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ADVENTSACTIE
´Mijn dochter van 13 jaar gaat moeder worden´. Ik hoop van harte dat
U dat nooit hoeft te zeggen van uw eigen dochter. Maar in Bas-Congo
zijn er heel veel van die veel te jonge moedertjes. Meisjes en jonge
vrouwen die er alleen voor staan, zonder partner, zonder inkomen en
met weinig of geen zicht op verbetering van hun situatie. Voor deze
meisjes wordt onze hulp in de komende Adventstijd gevraagd. Om
hen een kans te geven op een betere toekomst. Meer over hem staat
te lezen in bijgaande folder.
De gehele Adventstijd staan de rode bussen achter in de kerk. Voor
de meisjes in Bas-Congo. December is de cadeau-maand, mogen
deze meisjes ook delen in die feestvreugde? Loop de bussen dan niet
voorbij.
Overmaken kan ook op nr. NL62 RABO 0380106728 t.n.v. Missionaire
Werkgroep Kudelstaart met vermelding: Bas-Congo
Alvast bedankt voor uw gaven,
Par.miss.werkgroep
TIENERFESTIVAL VAN 27-30 DECEMBER
Zoals gebruikelijk is er tussen Kerst en Oud en Nieuw een
tienerfestival in Helvoirt.
Thema:“This is Home”. Het festival wordt georganiseerd door de
Katholieke Charismatische Vernieuwing(KCV) en vindt plaats in
bezinningscentrum Emmaüs te Helvoirt. Meer weten? Kijk op:
www.kcv-net.nl/tieners@kcv-net.nl
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REGIOROOSTER
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PAROCHIE-AGENDA 21-11-2016/16-12-2016
Ma.

21 nov.

09.00 uur

kerkschoonmaak

Ma.
Wo.
Za.

12 dec.
15 dec.
17 dec.

09.00 uur
20.00 uur
19.00 uur

kerkschoonmaak
Teamverg.
Kerstconcert

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:
redactiestem@hotmail.com
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 09 dec.
Bij het secretariaat of op het e-mail adres:
redactiestem@hotmail.com / stjangeboortesecretariaat@live.nl
De volgende Stem is van 17 december t/m 13 januari

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

