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op

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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BESTE MEDE PAROCHIANEN
De kop is er af het nieuwe jaar is begonnen. Het was goed om velen van u te
treffen tijdens de goed bezochte Kerst vieringen of bij de Nieuwjaarsreceptie
van zondag 3 januari.
Waarschijnlijk zijn we het nieuwe jaar weer begonnen met het maken van
goede voornemens. Niet meer roken, meer aandacht voor het gezin en
natuurlijk niet te vergeten het voor de zoveelste maal werken aan de slanke
lijn of het juiste gewicht. Het is inmiddels een feit dat de meeste goede
voornemens het einde van januari niet halen maar aan de start van een
nieuwe periode is het goed om je eens te bezinnen op hoe je leven er verder
uit gaat zien.
Toch bijzonder dat juist rond de jaarwisseling er gesproken wordt over
nieuwe voornemens. Kennelijk hebben wij ondanks de werkelijkheid dat
tegenspreekt, behoefte aan verandering.
Het oude jaar werd afgesloten met enkele negatieve berichten. Het
faillissement van V&D op de laatste dag van 2015 en de sluiting van nog
enkele winkelketens die ons allemaal bekend voorkomen zoals DA drogisten
en Scapino schoenen leveren niet alleen enorme aantallen additionele
werklozen op maar laten zien dat onze maatschappij onder invloed van het
Wereldwijde Web enorm aan het veranderen is. In deze snel veranderende
wereld verbazen wij ons dan toch dat ook de katholieke kerk in verandering
is.
Natuurlijk zullen wij ons blijven bezighouden met de vraag hoe we onze kerk
boeiend kunnen houden met name voor de jongeren in onze parochie.
Eigenlijk zouden wij in contact dienen te treden met de komende generatie
om uit hun eigen monden te horen waar men behoefte aan heeft en waar
jongeren warm voor lopen. Helaas is het een lastige taak om met deze
doelgroep in contact te komen maar… ook het parochieteam is gestart met
goede voornemens en trachten deze niet alleen in januari vol te houden
maar het gehele jaar 2016 en verder.
Ook voor het Dames en Herenkoor wordt het een bijzonder jaar. 50 jaar
geleden ontstond dit koor en is nog steeds springlevend en actief.
Kortom voldoende reden om uit te zien naar een bijzonder 2016, zoals
eerder genoemd.
De kop is er af.
Algon van Woensel
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EEN GROET VAN PASTOOR HENRY
Beste parochianen,
In het boek Prediker staat geschreven: “Alles heeft zijn uur, alle dingen
onder de hemel hebben hun tijd” (Pr. 3,1).
In grote trekken heb ikzelf steeds ervaren dat dit een waar woord is.
Bijvoorbeeld maakte ik zoiets mee toen ik, op 32 jarige leeftijd, werd
geroepen tot het priesterschap en in Nederland terechtkwam; ik liet mijn
familie in Venezuela achter om nog slechts één keer per jaar mijn ouders,
familie en mede- parochianen terug te zien. Dat was dus inderdaad een tijd
om mijn ouders te omhelzen en achter te laten... (Pr.3,5) Bij het heengaan
van mijn aardse vader naar het huis van de hemelse Vader op 5/9/1994 is
het niet gelukt om bij hem te zijn maar wel bij het heengaan van mijn moeder
op 23/12/2009.... Dan was er de tijd van mijn priesteropleiding in het
seminarie Redemptoris Mater van het Bisdom Haarlem/Amsterdam in
Nieuwe Niedorp. Af en toe dacht ik dat er geen eind zou komen aan de tijd
op het seminarie maar die tijd kwam toch met mijn priesterwijding. En toen
was het de tijd dat ik in Alkmaar Noord 14 jaar lang, waarvan 9 jaar tevens in
Oudorp, samen met pastoor Samuel parochie-vicaris mocht zijn… Voor deze
lange tijd in Alkmaar en Oudorp ben ik God zeer dankbaar voor het goede
dat Hij me deed! En tot nu toe ben ik nog steeds met parochianen, gezinnen
daar verbonden en ook hen ben ik dankbaar... Dan kwam er weer een
andere tijd, namelijk een tijd om opnieuw te verhuizen, deze keer naar
Uithoorn, om als parochie-vicaris en later als pastoor in solidum te werken in
de parochies van Uithoorn, De Kwakel, Nes aan de Amstel en sinds dit jaar
ook in Aalsmeer en Kudelstaart... En binnenkort is het weer tijd om te
verhuizen... Deze keer naar het seminarie Redemptoris Mater (vertaald
betekent dit: Moeder van de Verlosser) van het Bisdom Roermond in
Limburg; daar ben ik aangesteld als conrector. U zult begrijpen dat dit voor
mij een grote verandering is: van parochiewerk naar werken in een
seminarie!
Hoe ervaar ik al die verhuizingen, in het verleden en ook nu? Als priester
ben ik in tijd en ruimte verbonden met de mensen die mij worden
toevertrouwd maar dankzij mijn roeping om op de eerste plaats en altijd God
te volgen, is het mogelijk ‘tijd’, ‘ruimte’ en affecties te ontstijgen, om deze
factoren niet de boventoon te laten voeren in mijn leven.
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Daarbij mag ik steunen op de goddelijke krachten van Jezus Christus - mijn
zwakke menselijke krachten om zoiets te kunnen doen zijn volstrekt
ontoereikend. Wat een avontuur in Christus, mijn beste parochianen!... “Een
tijd om te omhelzen en een tijd om van omhelzen af te zien” (Pr. 3,5). Mijn
beste parochianen, in mijn hart zal ik jullie blijven meedragen en ik vraag aan
jullie voor mij te bidden. Bedankt voor alles en Gods zegen!
Pastoor Henry

VAN DE REDACTIE
Niet alleen het Dames en Herenkoor is 50 jaar geleden ontstaan, ook
de Stem is in de 50e jaargang!
Vandaar dat we voor de komende jaren voor een andere kleur kaft
hebben gekozen zoals u al opgevallen zal zijn.
Kijkt u trouwens wel eens op de website www.rkkerkkudelstaart.nl?

KERK/KOFFIE-OCHTEND.
Vanaf heden is er weer elke donderdag om 10.00 uur een Kerk/Koffieochtend waarin we bidden voor de noden in de wereld.
Aansluitend is er dan een heerlijk kopje koffie.
Iedereen is van harte uitgenodigd.

DANK.
Graag wil ik iedereen bedanken, die ons het afgelopen jaar gesteund
heeft n.a.v. het overlijden van mijn man Jan Spring in 't Veld. In welke
vorm dan ook. Het was geweldig, vooral Garry en Anneke heel veel
dank! Het heeft ons enorm geholpen.
Met vriendelijke groet, Renée Spring in 't Veld-Serno, Jeroen, Silvia,
Amber en Jorn.
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INFORMATIEBIJEENKOMST HEILIG VORMSEL 15 JANUARI A.S.
Beste Jongere,
Als kind ben je gedoopt, daarna deed je de eerste communie en wat
daarop volgt is het Heilig Vormsel. Over dat laatste willen wij je graag
wat meer vertellen!
Zit jij in de brugklas en wil je gevormd worden, dan gaan wij dit jaar
weer van start met een nieuwe vormselgroep. Als voorbereiding staan
er weer leuke activiteiten
op de agenda. Zo gaan
wij bijvoorbeeld met
elkaar naar de Passion
2016 welke dit jaar in
Amersfoort zal plaatsvinden. Maar behalve dat
grootschalige muzikale
evenement is er veel meer en hopen wij dat ook jij mee wilt doen!
Ben je nieuwsgierig wat het vormsel precies inhoud en welke andere
activiteiten op de planning staan, kom dan samen met je ouders naar
de informatieavond.
Deze avond zal worden gehouden op
vrijdagavond 15 januari in de kerk van Sint
Jansgeboorte Kwakelse pad 4 in De Kwakel .
De avond begint om 19.30 uur en zal duren tot
circa 21.00 uur
Heb je bij voorbaat nog vragen, schroom niet om contact met mij
(Jacqueline Riechelman) op te nemen, tel. 0646708182 of email:
j.riechelman@caiway.nl
Ik hoop je te zien tijdens de informatieavond, graag tot dan!
Groetjes, Jacqueline Riechelman
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VOORSTELVIERING: VAN RUPS TOT…
24 januari 11.00 uur
Graag stellen wij ons voor!
Op zondag 17 april mogen wij onze eerste
heilige communie doen en horen wij er echt
helemaal bij.
Aan de hand van het thema rondom een rups
die zijn eigen ontwikkeling doormaakt en grote veranderingen mee
maakt wanneer hij zich in een cocon gaat ontpoppen, zo vergelijken
wij onze voorbereiding richting de grote dag van de communie.
Een eerste belangrijke stap voor ons is dat wij ons graag alvast aan
iedereen in de kerk willen voorstellen. Dit doen wij tijdens een speciale
viering op zondag 24 januari a.s.
Om 11 uur zal Samuel voorgaan. Komt u ook? Wij hebben er zin in om
u allemaal te zien. Graag tot dan!
Groeten van alle aanstaande communicanten
Eveline, Olivia, Luna, Ginger, Marien, Cas, Koen, Amy, Esmee,
Gyllian, Anna, Jari, Kim en Dominique
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VIERINGEN:
Zo. 17 jan. 10.00 uur Oecumenischeviering mmv. “D/H-koor”
Lector: werkgroep
Koster: Ageeth de Kuijer
Do. 21 jan. 10.00 uur Kerk/Koffie-ochtend
Zo. 24 jan.

11.00 uur Eucharistieviering mmv. “Kudelkwetters”
Voorstelviering 1e communie
Lector: werkgroep
Koster: Gerard v.d. Jagt
Do. 28 jan. 10.00 uur Kerk/Koffie-ochtend
Zo. 31 jan. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. “D/H-koor”
Lector: Cees Hageman
Koster: Pieter Bruin
Do. 04 febr. 10.00 uur Kerk/Koffie-ochtend
Zo. 07 febr. 11.00 uur Woord-Communieviering mmv. Cantoren
Carnavalsviering
Lector: Willy v.d. Geest
Koster: Aad Buskermolen
Woe.10 febr. 19.00 uur Woord-Gebedsviering mmv. “D/H-koor”
Aswoensdag
Lector: werkgroep
Koster: Aad Buskermolen
Do. 11 febr. 10.00 uur Kerk/Koffie-ochtend
Zo. 14 febr. 11.00 uur Woord-Gebedsviering
mmv.”Kudelkwetters”
Lector: werkgroep
Koster: Jan Zethof
Do. 18 febr. 10.00 uur Kerk/Koffie-ochtend
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GEBEDSINTENTIES
24 jan:

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Berns
Jan van Engelen
Aad Straathof
Corry Voortman–van Lammeren
Catrien Rodenburg-Maas
Guus Smelt (jaargetijde)

31 jan.:

Robbert van Leeuwen
Theo van Weerdenburg
Ad Verschueren
Gerrit Kok en Riek Kok-Rekelhof
Wilhelmus Cornelis Overes
Corry Voortman-van Lammeren
Eef Masselink
Uit dankbaarheid
Rudolf de Bok (jaargetijde)
Hein Zethof (jaargetijde)

07 febr.:

Jaap Broers
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Eef Masselink
Kees Nieuwendijk
Jan Spring in ’t Veld (jaargetijde)

14 febr.:

Fam. de Boer-Boekhorst
Jan Rodenburg
Wilhelmus Cornelis Overes
Eef Masselink
Catrien Rodenburg-Maas
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER EPPO
Even voorstellen:
Eppo, 57 jaar; ik ben getrouwd met Thea, we hebben 3 kinderen,
schoonkinderen en 3 kleinkinderen. Ik ben een oud rozenkweker, heb
25 jaar een kwekerij gehad op de Mijnsherenweg, in juni 2005 zijn we
gestopt met de kwekerij. Ik zit 10 jaar in de fractie van CDA Aalsmeer,
met als hoofddoel de belangen van Kudelstaart te behartigen.
Wanneer ben je VRIJWILLIGER bij onze kerk geworden?
In november 2007 ben ik op het koor gekomen, ik had gezegd dat ik op het
koor zou komen als het dames en herenkoor het lied: Zing vecht huil bid lach
werk en bewonder zou zingen. Ik moest bij een repetitie komen en het koor
zong het, m’n zus had het gearrangeerd!
Wat heeft je bewogen om vrijwilliger in de kerk te worden?
M’n zus Anita heeft me er ingeluisd!
Doe je nog meer vrijwilligerswerk?
Ik zit in het hoofdbestuur van RKDES, ben bestuurslid in de werkgroep
Kudelstaart voor Kudelstaart, en gemeenteraadslid van CDA Aalsmeer, het
is mooi om te mogen meebeslissen over het welzijn van je dorp, als je altijd
commentaar levert moet je de ballen hebben om er ook wezenlijk iets aan te
willen/kunnen veranderen.
Heb je nog meer hobby’s?
Cabrio rijden, DES, de politiek en zingen. Alles is een hobby.
Wil je nog iets zeggen?
Ik ben als gemeenteraadslid trots op Mijnsheerlijkheid, ik vond het erg dat
oud Kudelstaarters naar Aalsmeer moesten voor hun oude dag voorziening.
Kees de Boer vroeg waar je interesse voor de politiek vandaan komt?
Ad Verschueren vroeg me in 2005, en omdat ik altijd commentaar had op de
politiek heb ik ja gezegd. Het is interessant om het er niet alleen over te
hebben maar er ook wat aan te doen.
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?
Roos Aarsen, wat vind je leuk aan misdienaar zijn?
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KERSTCONCERT 2015 EEN GROOT SUCCES!
Na veel voorbereidingen was het eindelijk weer zover,
het jaarlijks Kerstconcert in onze kerk. Ieder jaar willen we toch weer
iets anders doen. Dit jaar waren er veel koren aangeschreven om mee
te doen, helaas vielen er nog vrij laat twee koren uit. Het concert werd
nu gezongen door vijf koren en Muziekvereniging Flora.
Het weer was gunstig, gewoon een soort van warm, maar dat was
misschien wel goed, want daardoor kwamen er veel bezoekers naar
de kerk. Rond half twee was de kerk al half gevuld en om twee uur,
puilde de kerk uit. Muziekvereniging Flora speelde vooraf mooie
kerstmuziek. Om klokslag twee uur opende Stef, onze gastheer, het
concert. Als eerste trad Soundsation op met leuke vlotte liederen.
Tijdens de wisseling van de koren speelde Muziekvereniging Flora
bekende kerstmuziek. Als tweede koor zong Cum Ecclesia met
afwisselende liederen. Het derde koor was Chantykoor, de Brulboeien.
Het koor zong gezellige kerstliederen en de mensen in de kerk zag je
heen en weer bewegen, de sfeer zat er goed in. Na de wisseling was
het koor The Bridges aan de beurt. Mooie kerstliederen werden
gezongen, waaronder een prachtig solostuk. Als laatste koor kwamen
de Kudelkwetters met lampions al zingende naar voren gelopen.
Het was hartverwarmend de kinderen te zien zingen en toen was het
eind van het concert al weer gekomen. Stef vroeg de aanwezig de
rode bus niet te vergeten, hierin kon men een vrijwillige bijdrage doen
voor de gemaakte kosten. Iedereen werd hartelijk bedankt en
vriendelijk uitgenodigd om buiten nog wat te drinken, want de IJsclub
VZOD stond weer op het plein met warme chocolademelk en gluhwijn.
Ook was er heerlijke verse erwtensoep te koop. Menigeen nam zo’n
lekkere kop soep. Het bleef nog een lange tijd erg gezellig op het
plein. Iedereen die meegewerkt heeft, nogmaals hartelijk bedankt voor
jullie inzet.
Namens de organisatie van het Kerstconcert, Garry Scholte
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EVALUATIE KERST MET KINDEREN
De kerstperiode ligt weer achter ons en we kunnen terugkijken op 2
goed gevulde kerstvieringen met kinderen: het kindje wiegen en de
kerstnacht gezinsviering. We doen altijd ons best om de vieringen zo
aantrekkelijk mogelijk te maken. Zo hadden we naar aanleiding van de
evaluatie vorig jaar het toneelspel met behulp van een beamer
geprojecteerd, zodat iedereen achterin de kerk het spel ook beter kon
volgen. Wij zouden graag van wat mensen die 1 van de vieringen
heeft bezocht horen hoe zij de viering ervaren hebben, bv. of de
projectie mbv de beamer een toegevoegde waarde had of misschien
heeft u andere opmerkingen of tips. U kunt uw reactie sturen naar:
gezinsvieringenkudelstaart@hotmail.com
Alvast bedankt.
Mirjam Snoek namens de Werkgroep gezinsvieringen.
KERSTGELEGENHEIDSKOOR 2015
Het blijft een groot succes, het Gelegenheidskoor. Na de eerste
oproep liep het alweer storm van aanmeldingen. Geweldig mooi.
Na weer driemaal geoefend te hebben met Fleur en het Combo
zaten alle liederen er weer aardig in. De koorleden hadden er weer
echt zin in. Eerste Kerstmorgen ‘moesten’ we al om 9.15 uur in de
kerk aanwezig zijn om nog even de puntjes op de i te zetten en dan
waren we ook gelijk lekker ingezongen.
Inmiddels was de kerk weer bomvol, wat is dat toch gezellig.
Om 10.00 uur begon de DOP-kerstviering met Stille Nacht.
Daarna verliep de viering vlekkeloos en het koor zong geweldig goed.
Na een mooie overdenking met rap er in verwerkt door Stef, gingen
we weer verder met de viering. De ‘knelpuntjes’ van de repetities
leken ineens verdwenen en iedereen zong uit volle borst.
Bij de mededelingen werden de kerkgangers hartelijk bedankt voor
hun aanwezigheid, warmte en meedoen. Daarna het koor, die toch
maar eventjes na drie keer een repetitie, zoiets liet horen.
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Het Combo, want zonder Combo is een koor niets en natuurlijk..
Fleur, die door haar vakmanschap en enthousiasme en humor het
koor alles kon leren. Na bloemen en wijn uitgedeeld te hebben konden
we weer verder met de viering. En daarna kwam het
slotlied, dat was een pittige. Hierop hadden we heel goed geoefend,
anders brak je je tong op de tekst, maar…. het lied ging prima. Lekker
swingend. Als toegift nog een mooi lied, Love shine a light en toen
was het Kerstgelegenheidskoor 2015 weer afgelopen.
Natuurlijk komt er in dit jaar wel weer een Gelegenheidskoor, wanneer
is nog niet bekend, maar hou de Stem in de gaten. Nogmaals
iedereen bedankt en tot ziens.
Iedereen een mooi en gezond 2016 toegewenst, groet Garry Scholte
NIEUWJAARSVIERING 2016 MET RECEPTIE
Zondag 3 januari 2016 was een feestelijke Driekoningenviering
met Pastoor Samuel en het zangkoor ‘Cum Ecclesia’.
Het koor zong onder meer de Mis van Gounod, een prachtige
muzikale mis met begeleiding op het orgel, dat natuurlijk door Jeroen
bespeeld werd. Het koor zong nog meer mooie liederen, waaronder
het nieuwe Kerstlied: Christmas Lulleby. Bij de mededelingen werd het
woord nog even gegeven aan de Voorzitter van het Parochieteam:
Algon van Woensel. Hij vertelde dat de vieringen in 2016 om 11.00
uur beginnen en dat er een aanvraag bij het Bisdom lag, om een
appartement in de Pastorie te maken, zodat deze weer bewoonbaar
wordt. Aan het einde van viering bedankte de Pastoor het koor voor
hun prachtige gezang maar ook Irma bedankte het koor en zei dat ze
bijzonder trots was op het zangkoor, niet alleen hun zang is goed
maar ook hoe hecht het koor met elkaar was en is. En… dat ons koor
een ‘oude dame’ was, want dit jaar, 2016, bestaat het zangkoor ‘Cum
Ecclesia’ vijftig jaar. Dit jaar vieren we dit onder andere met een
concert in het najaar maar er komt nog wel meer, daarover moet nog
gesproken worden. De mensen in de kerk gaven een groot applaus.
12

Als toegift werd het lied: Rejoice gezongen, hierin kon het koor ook
echt laten horen wat of zij kon.
Daarna was er voor ieder koffie of thee, weer keurig verzorgd door de
koffiezetgroep met een plakje cake of stroopwafel erbij. En natuurlijk
had iedereen het druk om de ander de hand te drukken en om een
gelukkig of zalig Nieuwjaar te wensen.
Men had weinig haast om weg te gaan, dus bleef het nog lang heel
gezellig in de kerk.
Garry Scholte,
Voorzitter ‘Cum Ecclesia”.

GEDICHT: Ik wens je wat licht.
Aan het einde van het jaar
hebben wij mooie wensen voor elkaar.
Ik wens je wat licht in momenten van zorgen.
Ik wens je wat hoop en wat uitzicht op morgen.
Ik wens je wat zachtheid als woorden te hard zijn.
Wat vreugde en vrede als gedachten te zwart zijn.
Ik wens je Gods zegen over de komende jaren,
dat Hij je steeds in zijn Liefde mag bewaren.
Wat fijn dat wij het beste wensen voor elkaar,
maar waarom doen we dit alleen aan het einde van het jaar?
Wij kunnen elkaar toch elke dag het beste toewensen
en wat aandacht geven aan andere mensen!
Af en toe wat aardigs doen voor elkaar,
maakt de wereld veel mooier, echt waar.
Dus ga het maar proberen, velen zullen het erg waarderen.
Als je dat doet, zal je zien,
dat je er zelf ook blij van wordt bovendien.
Ingestuurd door Elly Portier.
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