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Zondag

11.00 uur

(zie ook onze middenpagina)
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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HEDEN IS U EEN REDDER GEBOREN
Hoeveel mensen weten nog wat wij met Kerstmis vieren? Elk jaar zijn
er enquêtes en peilingen over deze vraag en dan hoor je dat de
meeste mensen - elk jaar steeds meer - niet eens weten waar het over
gaat met dit feest. Eén ding is zeker: Kerstmis wordt nog overal,
tenminste in de westerse wereld, gevierd, dus ook bij ons. En ook al
weten de meeste mensen niet meer wat wij met de Kerst vieren, wil
dat nog niet zeggen dat het geen feest is. Men geeft er blijkbaar een
andere inhoud aan: het feest van het licht, het feest van de
familiebanden, het feest van de winter, enz. Vaak gaat het om een
zoetig beeld van de Kerst; kennelijk een behoefte van ons mensen en
wie weet, misschien doordat men ergens nog weet dat het om een
pasgeboren baby gaat. Enfin, de mens heeft nu eenmaal dit soort
“feestmomenten” nodig.
Maar waar gaat het om met Kerstmis? Wat vieren wij christenen? Wat
heeft Kerstmis nog te zeggen voor de huidige mens, voor ieder van
ons? De engelen in Betlehem zeggen tegen de herders: “Heden is u
een Redder geboren, Christus de Heer” (Lucas 2,11). Met Kerstmis
vieren wij dat een Redder voor ons is geboren, iemand die ons komt
redden! Wat?! Wacht even… Heb ik een redder nodig? Ik kan mezelf
toch wel redden ondanks alle problemen en moeilijkheden van het
leven? Gaat het dan zo slecht met mij dat ik een redder nodig heb?
Nou ja, we mogen eigenlijk wel zeggen dat wij ons, in het algemeen
gesproken, wel kunnen ‘redden’ in het dagelijks leven, maar toch is er
iets waardoor wij ons ten diepste nìet kunnen redden. Er is wel
degelijk een probleem waar wij onmachtig tegenover staan. Dat is de
zonde: het leven voor zichzelf. Leven alsof je uitsluitend voor jezelf op
de wereld bent, de grootste bron van verdriet voor elke mens op
aarde, ongeacht afkomst, achtergrond en eigenschappen. Jezus komt
ons redden van dit gif dat het leven van de mens en zijn relaties op
kleine en op grote schaal kapotmaakt. Het Kind van Betlehem is God
die niet voor zichzelf kàn leven omdat Hij liefde is. En de Liefde geeft
zichzelf. Deze Liefde komt ons redden. Ook vandaag.
Zalig Kerstmis.
Pastoor Samuel
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MEDEDELING AAN DE PAROCHIANEN
Beste parochianen,
Pastoor Henry Rivas gaat onze parochies verlaten op 1 januari 2016.
Hij wordt op die datum conrector in het seminarie Redemptoris Mater
van het bisdom Roermond in Limburg. Wij danken hem voor zijn
pastorale inzet in de jaren die hij werkzaam is geweest in onze
parochies van Uithoorn, De Kwakel, Nes aan de Amstel en sinds dit
jaar ook Aalsmeer en Kudelstaart. Wij wensen pastoor Henry alle
goeds en veel zegen in zijn nieuwe werkkring. Hij zal afscheid nemen
op twee zondagen: op zondag 20 december in de Karmelkerk van
Aalsmeer voor de parochies van Aalsmeer en Kudelstaart en op
zondag 27 december in de Burght voor de parochies van Uithoorn, De
Kwakel en Nes aan de Amstel.
Hij zal worden opgevolgd door priester Darek Karwowsky. Darek is
sinds zes jaar priester. Hij komt oorspronkelijk uit Polen en heeft in en
buiten ons bisdom in verschillende parochies gewerkt. Hij ziet er naar
uit om in onze parochies vanaf 1 januari a.s. met zijn nieuwe taak te
beginnen. Wij zijn blij straks hem als nieuwe collega in het
pastoresteam te mogen verwelkomen.
Pastoor Samuel Marcantognini
MARIA DIE ZOUDE NAAR BETLEHEM GAAN EN
DE HERDERTJES LAGE BIJ NACHTE
Misschien is het een tic maar als ik luister naar de teksten van
bovenstaande bekende kerstliederen dan krijg ik vaak een beeld van
de situatie zoals die er in de huidige tijd zou hebben uitgezien. Graag
neem ik u in dit Kerst voorwoord mee met enkele van mijn gedachten
spinsels. Maria die zoude naar Bethlehem gaan, Kerstavond voor de
noene, Jozef zoude met haar gaan om haar gezelschap te hoeden.
Waarom ging Maria, op dat moment hoogzwanger naar Bethlehem,
waarschijnlijk voor een volkstelling en wat is die noene. Google leert
dat het noene middagmaal betekent dus Maria ging op weg met lege
maag en Jozef haar partner ging met haar mee voor de gezelligheid
op weg voor een barre tocht naar Bethlehem. In de huidige tijd zou
Maria de portal van het Ministerie van Binnenlandse zaken hebben
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geopend en de telling in een paar minuten online hebben geregeld.
Zowel Maria als Jozef hadden dan gewoon thuis kunnen blijven en
wachten op de op handen zijnde bevalling. Maar neen, Maria en Jozef
kwamen tot aan een boerenschure en het was daar dat Jezus
geboren werd, van de schuur sloten noch vensters noch deuren.
In deze tijd zou Maria waarschijnlijk een kraam kliniek hebben bezocht
waar het warm en tochtvrij zou zijn en zou de kribbe bestaan uit een
comfortabel kinderbedje want zelfs voor de minder daadkrachtige in
onze samenleving is de zorg voor kinderen veelal goed geregeld.
Waarschijnlijk zou de bevalling in een krakkemikkige boerenschuur de
raad van de kinderbescherming hebben bereikt en de voorpagina’s
van kranten wekenlang gevuld door deze mensonwaardige situatie.
Dan de herders, zij lagen bij nacht in het veld. Veel herders zijn er
helaas niet meer maar deze beroepsgroep ligt ’s nachts niet meer in
het veld want dat laat de cao niet toe en overwerk in de nacht wordt
niet meer vergoed. Dan kwamen er ook nog 3 koningen uit het
Oosten, met goud wierook en mirre. Kostbaarheden die je niet zo
maar met je meedraagt. Met de precaire situatie op dit moment in het
Midden Oosten waren deze 3 koningen in deze tijd waarschijnlijk
vervoert met pantservrije voertuigen en zouden de kostbaarheden
later worden overgedragen bang voor eventuele overvallen.
Dan de ster die melding maakte boven de stal van de geboorte van
Jezus. In deze tijd zou Jozef zijn smartphone hebben gepakt en
gebruik hebben gemaakt van Twitter, Facebook en Instagram
waardoor binnen enkele momenten de komst van het Jezus kind
bekend zou zijn niet alleen in Bethlehem maar in de gehele wereld.
Begrijp mij goed, ik wil niets afdoen aan de romantiek rondom het
Kerstfeest en de geboorte van Jezus, maar dat het in de 21 e eeuw
onderhevig zou zijn geweest aan veranderingen is een feit.
Deze veranderingen hebben wij in onze parochie dit jaar ook
doorgemaakt maar wederom staan er weer vele mooie vieringen op
stapel en zal het Kerstfeest ook dit jaar weer uitbundig worden
gevierd. Namens het gehele parochieteam en secretariaat wensen wij
u prettige Kerstdagen toe en een goed en gezond 2016.
Algon van Woensel
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GOEDE WENSEN
Lieve mensen van onze parochie. Graag wil ik u heel fijne, ja, zalige
Kerstdagen en Nieuwjaar toewensen. Zalig betekent intens gelukkig.
Maar zelfs als dat ‘intense’ er tijdens de feestdagen niet bij is, en het
woord ‘gelukkig’ blijft wél staan, dan denk ik dat we al blij en dankbaar
mogen zijn.
Het intense komt vaak pas als je een ervaring opdoet die je leven in
positieve zin overhoop gooit. Verliefd worden, of onverwacht herstel
van ziekte of een andere heftige ervaring. Gelukkig zijn, dat wens ik
ieder toe, voor de komende feestdagen die we weer met elkaar
mogen gaan vieren en voor het jaar dat komt.
Graag wil ik ook de mensen nogmaals bedanken die mij het afgelopen
jaar zoveel steun hebben gegeven en de vele vrijwilligers die hebben
gezorgd dat het parochieleven, ook zonder aanwezige pastor, is door
gegaan met alle activiteiten die daarbij horen.
Pastor Annemiek Blonk
KERSTAKTIE: KLEUTERSCHOOL IN IBA.
BRIEF VAN AARTSBISSCHOP THOMAS MSUSA OVER IBA.
Een hartelijke groet vanuit Rome, waar ik deze oktobermaand ben
voor de Synode van het Gezin. In Malawi zijn veel dingen gaande.
Jullie weten dat ik sinds februari van dit jaar Aartsbisschop en
voorzitter van de Bisschoppenconferentie van Malawi ben geworden.
Tevens ben ik vicevoorzitter van de Bisschoppenconferentie van Oosten Centraal Afrika. Dat zijn dus veel verantwoordelijkheden,. Maar ik
ga toch met regelmaat naar IBA om naar de kleuterschoolkinderen om
te zien. Het blijft een gevecht om 145 kinderen van een maaltijd te
voorzien. Het gaat goed met de school, die als de beste wordt gezien
in de omgeving. Jullie weten dat eerst de droogte -en daarna heftige
regenval- tot overstromingen en een nationale ramp hebben geleid in
Malawi. Dat heeft het voedsel heel duur gemaakt, wat zijn weerslag
heeft op de kinderen in IBA. We hebben hulp nodig om hen eten te
kunnen geven, jullie ondersteuning is dus heel belangrijk voor de
kinderen. Door geldgebrek heb ik dit jaar geen kunstmest voor de
gezinnen kunnen kopen om hun oogst te vergroten, waardoor de
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ouders ook geen maïs konden afstaan aan de school. Ik hoop dus
geldbronnen te vinden om weer maïs te kunnen kopen. We hebben
ongeveer 40 zakken maïs nodig tot april komend jaar. De kosten
daarvan zijn ongeveer 16 euro per zak en daarbij komt dan nog suiker
voor in de maïspap, bonen, olie en andere dingen. Totaal denk ik dat
we ongeveer 1500 euro nodig hebben voor voedsel en andere
schoolzaken. Als we de arme gezinnen en vrouwen weer aan
kunstmest kunnen helpen zou dat fantastisch zijn. Kunstmest is hier
heel duur en de arme families kunnen het zelf niet kopen. Ik weet dat
het ook in Europa moeilijker is om geld te vragen voor kunstmest,
maar het zou zoveel helpen. Als ik nogmaals de kans krijg naar
Europa te gaan, zou ik graag weer bij jullie langs willen komen. In
november heb ik een paar weken vakantie en zal die in IBA
doorbrengen, behalve de laatste week, want dan moet ik naar Kenia
omdat de Paus daar naar toe komt.
Een hartelijke groet voor alle vrienden.
Thomas.
U ziet: de melkbussen die met Kerstmis achter in de kerk staan,
roepen het ons bijna toe:
HELP DE KLEUTERS IN IBA!
Wij vertrouwen er op dat de Kudelstaarters met een ruimhartige
kerstgave in de rode bussen -de kleuterschool niet in de steek laten.
Die school, die we zelf hebben gefinancierd zodat hij werd gebouwd
en die door onze jongeren werd geschilderd tijdens hun grote reis
naar Malawi, ‘het vrien-delijk hart van Afrika’.
Namens de werkgroep MOV: pastor Annemiek.
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BIJNA KERST….. KOMT U OOK?
Dit jaar wordt er natuurlijk weer een Kerstconcert
gegeven, alleen op een iets andere manier.
Wij hebben een paar andere zangkoren gevraagd
om ook hun medewerking te verlenen aan ons
Kerstconcert.
Dat zijn Soundsation, The Bridges, De Brulboeien en natuurlijk onze
eigen koren: De Kudelkwetters en Cum Ecclesia. Muziekvereniging
Flora zal ook weer een muzikale bijdrage leveren.
Ieder koor zingt 15 minuten, waarin zij hun mooiste kerstliederen laten
horen. Dat wordt dus genieten. Na de 15 minuten wordt er gewisseld
en ondertussen speelt Flora kerstmuziek. Natuurlijk is er samenzang,
dit wordt aan het eind van het Kerstconcert gedaan zodat u met een
fijn kerstgevoel de kerk kunt verlaten.
Buiten staat zoals altijd IJsclub VZOD klaar met lekkere warme
chocolademelk, warme glühwein zodat u nog even gezellig na kunt
praten. Heeft u inmiddels trek gekregen, er is ook heerlijke,
zelfgemaakte erwtensoep voor een klein bedrag te koop.
De toegang van ons Kerstconcert is gratis maar er worden toch kosten
gemaakt, denk maar aan licht en verwarming, de boekjes, bedankjes,
enz. Daarom staan er een paar melkbussen waarop staat:
Hierin graag uw vrijwillige bijdrage aan het Kerstconcert 2015.
Wij denken dat u zo geniet van alles, dat u het geen probleem vindt
om uw financiële bijdrage in deze bussen te doen. Daardoor zullen wij
weer in staat zijn om volgend jaar weer een mooi Kerstconcert te
organiseren. Nu het belangrijkste! Het Kerstconcert is op:
ZONDAG 20 december 2015 van 14.00 uur – 16.00 uur.
De kerk is al open om 13.30 uur.
Tot ziens, namens de werkgroep, Garry Scholte
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D.O.P-GROEP EN KERSTMIS 2015.
Met een heel apart gevoel zijn wij aan de
voorbereiding begonnen van de
D.O.P.viering met het Gelegenheidskoor.
Waarom zult u misschien denken? Vinden jullie het niet leuk meer?
Nee, wij vinden het juist geweldig mooi om te doen en genieten al van
de voorbereidingen en van de D.O.P.-vieringen zelf.
Het ligt heel anders.
Deze viering, Kerstmis, is de laatste Woord en Communieviering
van de D.O.P-groep, want van de Bisschop mag de D.O.P-groep geen
Communie meer uitreiken.
Dit vinden wij erg jammer, want een hoogtepunt in onze vieringen
was toch , in navolging wat Jezus met zijn leerlingen deed, het samen
aan tafel kunnen gaan en het samen willen delen.
Dat is voor ons het katholiek zijn.
De vieringen van de D.O.P.-groep worden nu gebedsvieringen
met mooie teksten en liederen maar vanaf 1 januari 2016 zonder
Communie.
Wij hopen dat u straks in grote getale de door ons voorbereide
gebedsvieringen blijft bezoeken. Wij doen ons best om met evenveel
passie als voorheen, het samen kerkzijn inhoud en vorm te blijven
geven met goede duidelijke teksten en mooie liederen.
Dank voor uw begrip en tot ziens,
vriendelijke groet van de D.O.P.-groep: Stef Holling, Wil Kraan,
Willy v.d. Geest, Greet v.d. Weijden, Nanda Noordhoek,
Anneke v.d. Jagt en Garry Scholte.
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VIERINGEN
Zo. 20 dec. 09.30 uur Woord-Communieviering mmv. “Cantors”
Lector: Cees Hageman
Koster: Gerard van der Jagt
14.00 uur - 16.00 uur Kerstconcert kerk open om 13.30 uur
Koster: Gerard van der Jagt
Do. 24 dec.
Kerstmis
17.00 uur Kindje wiegen mmv.“Kinderkoor”
Lector: werkgroep
Koster: Ageeth de Kuijer
19.00 uur Dopviering mmv. “Kinderkoor”
Lector: werkgroep
Koster: Jan Zethof
21.00 uur Eucharistieviering mmv. “D/H-koor”
Lector: Lucy Rekelhof
Koster Aad Buskermolen
Vrij. 25 dec. 10.00 uur DOPviering mmv. “Gelegenheidskoor:”
1e Kerstdag
Lector: werkgroep
Koster: Gerard van der Jagt
Zo. 27 dec. 09.30 uur Eucharistieviering
Lector: Willy van der Geest
Koster: Pieter Bruin
Do. 31 jan. 10.00 uur Koffie-ochtend
Zo. 03 jan. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. “D/H-koor”
Nieuwjaarsreceptie
Lector: Lucy Rekelhof
Koster: Aad Buskermolen
Do. 07 jan. 10.00 uur Koffie-ochtend
Zo. 10 jan. 11.00 uur Eucharistie-Schelpenviering
mmv. ”Kudelkwetters”
Lector: werkgroep
Koster: Jan Zethof
Do. 14 jan. 10.00 uur Koffie-ochtend
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GEBEDSINTENTIES
20 dec.:
Catrien Rodenburg-Maas, Eef Masselink
Gijs Veenhof (jaargetijde)
24 - 25 dec.:

Overleden ouders de Boer-Boekhorst, Kees Peters,
Jaap en Grad Springintveld, Goof Rijneker,
Jolanta van Geijlswijk-Kazubska, Theo Rekelhof,
Fam. Kuipers-Maas, Arnolda Brandt-Bergsma,
Nico en Mien Buskermolen-v.d. Bergen,
Jan Rodenburg, Trudy Baars-van Kleef, Guus Smelt,
Wilhelmus Cornelis Overes, Kees Nieuwendijk,
Rudolf de Bok, Hein Zethof, Ad Verschueren,
Corry Voortman–van Lammeren, Aad Straathof,
Jan van Engelen, Joop Voortman, Kees Heemskerk,
Jan Bon en Sjaan Bon-Buskermolen, Hein Lammers,
Gerrit Kok en Riek Kok-Rekelhof,
Corry Lammers-van Son, Aad van der Meulen,
Nico Groen in ’t Woud en familie,
André v Weerdenburg, Eef Masselink,
Dré Maas en overleden fam. Maas-Schijf,
Fam. Bijlemeer-de Jong

27 dec.:

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Gijs Veenhof en Suze Veenhof-van Beek

03 jan.:

Jaap Broers, Jan de Boer, Ad Verschueren,
Gerrit Kok en Riek Kok-Rekelhof

10 jan.:

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen,
Jan Rodenburg, Jan Spring in ’t Veld,
Goof Rijneker (jaargetijde)
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1E KERSTDAG
U heeft het waarschijnlijk al eens
in De Stem zien staan?
Wat? Dat er weer een
Gelegenheidskoor zingt in de
D.O.P.- Kerstviering. Het koor, een enthousiaste groep mensen, die
het leuk vinden om drie maal te oefenen en dan te zingen tijdens de
viering.
Ook dit jaar is dit weer gelukt. Onder de enthousiaste leiding van Fleur
Buskermolen-v.d. Broek en natuurlijk met medewerking van het
Combo, waren de repetities al een feestje.
De D.O.P.-groep heeft weer een prachtige viering in elkaar gezet.
Fleur heeft de liedjes erbij gezocht en ja, dan wil men zingen.
Nou, dat gaan we ook doen en het zou zo fijn zijn als er veel mensen
in de kerk zitten en lekker meedoen. Daar doen we het toch voor!
Wij nodigen u allemaal uit om op 1e Kerstdag 2015 om 10.00 uur naar
deze mooie en sfeervolle viering te komen.
U weet het, een volle kerk zingt zo prettig.
Het koor wil graag laten horen wat het geleerd heeft.
Namens het Gelegenheidskoor en de D.O.P.-groep,
TOT 1E KERSTDAG.
Vriendelijke groet, Garry Scholte
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NIEUWS VAN PCI
WAT DOET PCI
Als u dit leest bestaat de PCI van onze parochie 215 jaar. Onze
Parochiële Caritas Instelling is een caritasinstelling, die wil omzien
naar mensen, ongeacht hun geloofsovertuiging, die in
( financiële) nood zijn geraakt of dreigen te raken. Caritas betekent
immers: Christelijke liefde, naastenliefde.
Er zijn mensen in onze parochie die het financieel zwaar hebben,
misschien bent u dat zelf wel. Zo zwaar zelfs, dat het u slapeloze
nachten bezorgt. Als er een niet verwachte onkostenpost bijkomt, dan
weet je het echt niet meer.
Voor mensen die in een dergelijke knelsituatie komen te zitten, kan
Caritas hulp bieden. Eerst wordt gekeken of er al een beroep is
gedaan op hulpdiensten en gemeentelijke instanties. Vervolgens
komt, indien dus nodig, caritas in beeld.
Onze caritas kan dan hulp bieden in de vorm van een financiële
bijdrage. Meestal is dit een eenmalige hulpverstrekking om de mensen
uit de ergste nood te helpen.
Het bestuur van de PCI is zich er terdege van bewust dat het moeilijk
is om aan te kloppen bij Caritas. Men kan zich namelijk in zijn
waardigheid aangetast voelen, wat zeer begrijpelijk is. Iedere
hulpvraag wordt daarom discreet behandeld.
Dit werk wordt niet gedaan uit eigen belang, maar in navolging van
wat Jezus deed voor de medemens. Zo gaan we samen op weg in
geloof, hoop en liefde, maar ook in betrokkenheid, nabijheid,
saamhorigheid en respect voor elkaar.
Voelt u zich aangesproken, neem dan contact op met pastor
Annemiek of een van de leden van het PCI.
Kerstactie: het is een traditie dat met de kerst de ouderen ( 75+) van
onze parochie, en familie waarvan in het afgelopen jaar een dierbare
is overleden, een mooie plant en een kerstkaart ontvangen. Dit gaat
gebeuren in het weekend van 19 en 20 december. Ons verzoek aan
de parochianen en andere bezoekers is om na de viering op zondag
waarin pastor Annemiek voorgaat of na het grootse kerstconcert op
deze middag een of meer planten mee te nemen en die af te geven
aan het betreffende adres.
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Weer een mooi moment voor een gezamenlijke actie
waar Kudelstaart kan laten zien hoe lief en leed gedeeld wordt.
Voedselbank
Er is voor ca 300 euro aan levensmiddelen naar de voedselbank
gebracht. Dit keer waren het vooral wasmiddelen en verse producten.
Men was er heel blij mee.
Seniorenpastoraat.
Een aantal vrijwilligers in onze parochie houdt zich bezig met het
bezoeken van de oudere parochianen. Dat wordt zeer gewaardeerd.
Graag nemen ze een bloemetje of wat lekkers mee. Het PCI heeft
daar geld voor beschikbaar gesteld.
Regio-PCI
Pastor Annemiek Blonk heeft de bisschop laten weten niet langer
“pastor voor de diaconie” te kunnen zijn. Zij zal zich helemaal richten
op haar re-integratie en het basispastoraat.
Jeroen Hoekstra zal haar taak overnemen en aanspreekpunt vanuit
het pastoresteam zijn.
Een woord van dank voor de inzet van Annemiek als aanspreekpunt
en inspirator in de afgelopen jaren is hierbij extra op zijn plaats
Badhoevedorp maakt geen deel meer uit van onze regio-PCI, omdat
zij nu aangesloten is bij het samenwerkingsverband “Meerliede”. Ons
samenwerkingsverband bestaat nu uit de parochies van Aalsmeer,
Kudelstaart, Nes aan de Amstel , Uithoorn en De Kwakel.
Bloemen voor detentiecentrum Schiphol
Afgelopen week was Kudelstaart aan de beurt om bloemen te
verzorgen voor het detentiecentrum op Schiphol. Er zijn 80 bloemen
gebracht. Een bloem kan soms meer zeggen dan woorden; in dit
geval gaat dat helemaal op. Dit gebaar wordt zeer gewaardeerd.
Het bestuur van PCI, de dames Sigrid Mulder, Anneke Stokkel en de
heren Jan Bunnik, Piet Donicie, Wil Kraan wensen u een zalig
kerstfeest en gelukkig 2016.
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KERST VIEREN MET KINDEREN
Op 24 december hebben we 2 kerstvieringen voor de
kinderen:
17.00 uur: Kindje wiegen voor de allerkleinsten.
Hierin spelen we een kersttoneelstuk en zingen tussendoor bekende
kerstliedjes voor kinderen.
Deze viering duurt ongeveer een half uur en er is geen liturgie.
19.00 uur: kerstnachtviering voor gezinnen.
Een gezinsviering met liturgie, waarin we ook het kersttoneelstuk
spelen.
In beide vieringen zingt het kinderkoor. Extra kinderen bij het koor zijn
altijd welkom. We hebben nog 1 repetitie: maandag 21 dec. 14.3015.15 u.
Het kersttoneelstuk gaat dit jaar over een sterretje die met zijn
stralende licht de weg mag wijzen naar de stal. Maar het sterretje is
nieuwsgierig en kijkt iets te ver over het randje naar beneden om te
zien wie Jozef en Maria zijn. Hij valt naar beneden en ploft op de
aarde neer. Kan het sterretje nu de weg nog wel wijzen naar het
Kerstkind? Je hoort het op 24 december.
ADVERTENTIE
Gezocht:
Kerstkindje m/v
0-3 maanden
om mee te spelen in het kerstspel
Kent u een kerstkindje neem dan contact op
met Mirjam Snoek tel. 06-19672408
14
14

Kleurplaat
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER KEES DE BOER
Even voorstellen:

Kees is 50 jaar getrouwd met Nel wat pas gevierd is in de kerk met een hele
mooie viering en na afloop met het gezin, familie, vrienden en kennissen in
het Dorpshuis verder werd gevierd. Ze hebben 2 kinderen, een
pleegdochter, schoonkinderen en 2 kleinkinderen.
Wanneer ben je VRIJWILLIGER bij onze kerk geworden?
15 jaar geleden toen ik stopte met de kwekerij kwam Annemiek me vragen of
ik niet iets technisch voor de kerk kon komen doen, met het kopieerapparaat.
Ik vond het meteen leuk om te doen en sinds dat moment ben ik drukker van
onder ander de Stem.
Wat heeft je bewogen om vrijwilliger in de kerk te worden?
Ik ben gedwongen! Door Annemiek, nee hoor, grapje, ik kwam eerst een
keer kijken en toen ik wat kon betekenen voor het drukken ben ik het gaan
doen. Het is leuk.
Doe je nog meer vrijwilligerswerk?
Ja in huis voor Nel, stofzuigen enzo! En ik ben al ruim 50 jaar Sint, waarvan
ruim 40 jaar in de Hoef op een school.
Heb je nog meer hobby’s?
De oldtimers, ik onderhoud ze helemaal zelf. En als ik iemand een helpende
hand kan geven in de cabriogroep dan doe ik het. Ook help ik mijn neef om
bestellingen rond te brengen, 2 dagen in de week.
Wil je nog iets zeggen?
Jammer dat er nu nog maar een hand vol mensen in de kerk zitten.
Kees Scholte vroeg wat je mooier vind: op de oude drukmachine of aan
oude auto’s rommelen?
Dat is appels met peren vergelijken! Ik kies dan toch voor de auto´s, ik ben
een liefhebber, sleutelen aan oude auto´s is zo mooi.
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?
Eppo, waar komt je intresse voor de politiek vandaan?
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PAROCHIE-AGENDA 21-12-2015/15-01-2016
Ma.

21 dec.
23 dec.

09.00 uur
13.00 uur
10.00 uur

kerkschoonmaak
oefenen kerstspel/kinderkoor
oefenen kerstspel

Wo.
Wo.

06 jan.

??

kindermiddag 1e Comm.

Di.
Wo.

12 jan.
13 jan.

09.00 uur
?? uur

uur

kerkschoonmaak (2 groepen)
kindermiddag 1e Comm.

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

DE REDACTIE, DRUKKERS, VOUWERS/
INLEGGERS EN BEZORGERS WENSEN U
FIJNE KERSTDAGEN EN EEN
VOORSPOEDIG 2016!
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 08 januari 2016
Bij het secretariaat of op het e-mail adres:
redactiestem@hotmail.com / stjangeboortesecretariaat@live.nl
De volgende Stem is van16 januari t/m19 februari 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

