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DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN VANAF 01-01-2016  
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  
 
 
    1 

mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl
mailto:stjangeboorte@hotmail.com
http://www.rkkerkkudelstaart.nl/


BESTE MEDE PAROCHIANEN  
Als geboren Brabander was het niet vreemd dat je op enig moment 
gevraagd wordt lid te worden van onze plaatselijke 
carnavalsvereniging. 
In het bijzonder had ik zelfs het genoegen om 2 jaar prins van  
Poelgilderdam te mogen zijn. Een mooie ervaring waar ik nog altijd 
met genoegen op terug kijk.  
U vraagt u waarschijnlijk inmiddels af wat dit te maken heeft met de 
gebeurtenissen in de  kerk, het antwoord is,  alles!! 
Het carnaval in Kudelstaart werd destijds geïntroduceerd door Pastoor 
van Dijk en Wikipedia zegt over Carnaval: ook wel Vastenavond 
genoemd,(vooravond van het vasten) is een van oorsprong Rooms 
Katholiek volksfeest dat gevierd wordt in de 3 dagen voorafgaand aan 
Aswoensdag. Om middernacht vangt de vastentijd aan van 40 dagen 
die duurt tot Pasen. 
Een periode die een donkere en sobere tijd aangeeft, wie herinnert 
zich nog het vasten trommeltje waar het snoep in werd opgespaard 
dat je pas na deze 40 dagen mocht nuttigen. 
Maar tijdens de 3 dagen van Carnaval vieren we feest, dossen we ons 
uit als een andere persoon en dansen we de polonaise alsof ons leven 
ervan afhangt.  
Ook de succesvolle optocht is een lange sliert van kleurrijke wagens 
en types ondersteund door veel muziek. 
Hoewel persoonlijk ik dit jaar weinig mee gekregen heb van alle 
festiviteiten rondom de Dorpstaveerne en de kerk voelt het goed om 
ook eens stil te staan bij prettige zaken  anders dan de dingen die zich 
traditioneel afspelen in onze parochie en het Bisdom.  
Komende tijd gaan we verder met de invulling van de doelstellingen 
en worden we weer serieus maar even stilstaan bij de leuke dingen 
van het leven is belangrijk en geeft nieuwe energie. Uiteraard hoop ik 
u allen massaal te treffen tijdens een van de komende diensten.  
Ik wens u sterkte met de komende 40 dagen toe.  
Algon van Woensel  
voorzitter Parochie team  
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VREUGDE EN VERDRIET IN ONZE PAROCHIE 
*Wij kregen bericht dat op 5 januari jl. Ted Felen in Nijmegen is 
overleden. Ted heeft, als eerste opdracht na zijn opleiding tot 
schilder/glazenier, in onze kerk gewerkt. Hij maakte de nieuwe 
kruisweg, waar iedereen eerst wel heel erg aan moest wennen. Maar 
naarmate je de afbeeldingen meer bekijkt, wordt hij steeds mooier en 
verveelt nooit. Een vrijwel identieke kruisweg heeft hij later nog een 
keer geschilderd voor de Dominicuskerk in Nijmegen. Enkele jaren 
geleden hebben we op Goede Vrijdag de meditatie gehouden rond de 
drie schilderijen waarop Jezus valt onder het kruis: steeds dieper valt 
Jezus, de derde keer helemaal plat. Naast de kruisweg heeft Ted ook 
voor in de kerk de tenhemelopneming van Jezus geschilderd. Tevens 
de glas in loodramen boven in het priesterkoor, met als thema het 
Boek Openbaringen van Johannes.  De schildering van de doopkapel 
waarin Johannes Jezus doopt was door vochtinwerking dermate 
aangetast en afgebladderd, dat die achter een voorzetmuur is 
verdwenen. We  gedenken Ted door zijn werk en zullen hem dan ook 
niet vergeten. 
 
LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE. 
*Op 14 januari jl. overleed na een kort ziekbed op 14 januari 2016 
 Piet Baars. Hij woonde in Aalsmeer, maar was een oud Kudelstaarter, 
en heeft bijna zijn hele leven aan de Herenweg in Leimuiden 
gewoond. Piet, hele rustige man, die genoot van tuinieren en van zijn 
vogeltjes. Hij is rustig ingeslapen in bijzijn van zijn vrouw en kinderen. 
Het was goed, zo leek hij te zeggen, want een brede glimlach tooide 
zijn gezicht. Dit was voor zijn vrouw de grote bekroning op hun 
huwelijk. Op 20 januari was de uitvaartviering in onze kerk waarna hij 
in besloten kring is gecremeerd. 
Wij wensen zijn vrouw en kinderen, veel kracht toe in deze moeilijke 
tijd. 
*28 januari vierden An en Piet Buskermolen in onze kerk dat zij 50 jaar 
getrouwd waren. We wensen jullie nog fijne en  gezonde jaren toe in 
gezondheid, liefde en geluk, samen met jullie kinderen en 
kleinkinderen. 
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*30 Januari werd Dominique Keizer door het Sacrament van het 
Doopsel opgenomen in onze kerk.                         
*In diezelfde viering ontvingen ook Kim en Mike Sibeijn het Sacrament 
van het Doopsel. We wensen de drie kinderen een goede en 
gelukkige toekomst in onze parochie en feliciteren hen en hun ouders 
van harte. 
* 2 Februari overleed Han Raadschelders, hij woonde de laatste jaren 
in het Zorgcentrum Aelsmeer en werd 91 jaar oud. Han woonde tot 
zijn opname in het Zorgcentrum aan de Madame Curiestraat. Toen 
zijn vrouw Mien overleed, heeft hij het heel zwaar gehad. Han was 
een mens die andere mensen om zich heen wilde hebben en het 
gelukkigst was hij dan ook als zijn kinderen er waren en er gezellig 
gekaart werd.  
Na het overlijden van Mien heeft Han vriendschap gekregen met 
Lenie, met wie hij 11 jaar heeft opgetrokken, tot hij ook haar aan de 
dood verloor. Nadat hij bij een val een paar flinke breuken opliep, kon 
Han niet langer alleen wonen.  Gelukkig kwam er een plekje vrij in het 
Zorgcentrum waar hij tot zijn sterven heeft gewoond.  
We wensen de kinderen, kleinkinderen sterkte met het verlies van hun 
vader en opa. 
 
DE TERUGWEG IS ALTIJD LANGER DAN DE WEG NAAR ZIEKTE 
Zoals u wellicht hebt gelezen in ons parochieblad, ben ik sinds 
november officieel weer aan het werk. En dat geeft vreugde. Maar het 
was een start in het terug keren in mijn werk, want de uren dat ik mag 
werken zijn nog lang niet een werkweek vol. 
Momenteel bestaat mijn werkweek officieel uit 15 uur, therapeutisch 
tot 18 uur. Dat betekent dat ik dus nog lang niet al het werk doe wat ik 
zou doen als ik wel een hele werkweek zou vullen. In deze werkzame 
uren doe ik een bepaalt aantal taken in overleg met een begeleider.           
Zo rustig opbouwend hopen we dat ik over enige tijd misschien weer 
´normaal´ mag werken, en zelfs dat betekent niet mijn agenda weer 40 
uur ´vol´ plannen met afspraken, vergaderingen etc. Maar ook ruim tijd 
nemen voor studie, bezinning en reflectie.  
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Eerder schreef ik al eens dat ik van de artsen en re-
integratiedeskundige ´nee´ moet leren zeggen. Dat vind ik heel 
moeilijk, dat mag u best weten. En als ik nee tegen iets zeg, lig ik er 
zelf vaak wakker van, want dat voelt niet plezierig. Ik vind het dan ook 
heel  moeilijk dat ik mensen soms moet teleur stellen, of dat het hen 
boos maakt als ik niet doe wat ze misschien van mij verwachten, 
helaas is het op dit moment niet anders. Ik voel me zeker zeer 
gesteund door parochianen die zeggen `Doe rustig aan en werk niet 
weer té hard, want ik weet wat een burnout betekent´. Vooral het 
secretariaat probeert me te helpen niet te veel hooi op mijn vork te 
nemen, niet te hard van stapel te lopen en daar ben ik hen dankbaar 
voor. Geduld is een schone zaak en ik blijf het oefenen. 
Pastor Annemiek Blonk 
 
HARTELIJK DANK VOOR UW GIFTEN VOOR KIND AAN TAFEL 
De collecte voor de kleuterschool in IBA was weer een hart onder de 
riem voor de kinderen daar. € 1300,- werd in januari overgemaakt 
naar de bisschop, die daar voedsel en kunstmest voor koopt voor de 
armste gezinnen. Hij schreef me onderstaande brief: 
 
BRIEF VAN AARTSBISSCHOP THOMAS MSUSA UIT MALAWI 
Beste Annemiek, 
Ik ben blij weer van jullie te horen. De gezondheid van mij is goed, 
maar de werkdruk is groot sinds ik aartsbisschop ben geworden. 
Regelmatig moet ik als vice-voorzitter van de Bisschoppenconferentie 
ook op reis om de bisschoppen van de andere Oost Afrikaanse landen 
te bemoedigen. Zoals je weet was 2015 een problematisch jaar in 
Malawi: het afgelopen jaar waren er geen goede regens: of veel te 
veel of veel te lang droog. De veranderingen van het klimaat werken 
ook hier zeker door. Van 29 december tot 3 januari was ik in IBA en 
bezocht natuurlijk ook de kinderen op de kleuterschool. 30 December 
heb ik een feestelijke maaltijd laten klaarmaken door de vrouwen van 
het dorp.  
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De school gaat nog steeds goed, met nu 85 kinderen, -maar gezien de 
voedselschaarste bij de gezinnen verwachten we weer meer- omdat 
ze bij ons maispap krijgen en daar houden ze erg van. 
Graag zou ik mijn Montfortanen medebroeders in Vroen in Limburg 
weer komen bezoeken en dan naar Kudelstaart door komen, maar  
sinds mei is mijn Schengenvisum verlopen. Ik zal aan de orde in  
Nederland vragen of zij me weer een keer willen uitnodigen zodat ik 
een nieuw visum kan aanvragen, want ik zou echt erg graag weer 
eens willen komen, maar zonder visum en een ticket lukt dat niet. 
Ik dank jullie in Kudelstaart erg voor jullie hulp in IBA, moge God jullie 
zegenen. 
Thomas 
 
AKTIE KERKBALANS 2016 
Eerder deze maand zijn de welbekende enveloppen voor de Aktie 
Kerkbalans 2016 verspreid. Naar aanleiding hiervan is zowel het 
secretariaat als het Parochieteam door enkele mensen benaderd met 
de vraag om een indicatie te geven voor de hoogte van de bijdrage. 
Vanuit de Aktie Kerkbalans is in de begeleidende brief onder meer het 
volgende vermeld: 
De kerk is in principe gratis toegankelijk. Wie weinig geld heeft, is 
evenzeer van harte welkom. Van de andere kant hebben veel mensen 
geen idee wat een geloofsgemeenschap kost. We zouden een beter 
resultaat kunnen behalen als de kerkleden die meedoen aan de Aktie 
Kerkbalans allen 1% van hun netto-jaarinkomen zouden doneren via 
de Aktie Kerkbalans en/of de collecte. Wij adviseren u dan ook om de 
deelnemers aan de Aktie Kerkbalans te vragen zo mogelijk 1% van 
het netto-jaarinkomen bij te dragen met een minimum van € 100,= per 
huishouden. 
Wellicht dat met deze aanbevelingen vanuit de Aktie Kerkbalans 
eventuele vragen welke bij u zijn gerezen omtrent de hoogte van de 
bijdrage voldoende zijn beantwoord. 
Namens het Parochieteam, 
Chantal Bentveld – Zegger  
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ZANGERS EN ZANGERESSEN GEZOCHT VOOR DE PAASWAKE. 
Op zaterdagavond 27 maart om 20.00 uur zingt het kinderkoor in de 
Paaswake. Voor deze viering zijn we op zoek naar kinderen die iets 
langer mogen opblijven en mee willen zingen in het koor. En wat is nu 
leuker? Stil zitten in de kerk of lekker meezingen in het koor? We 
repeteren voor deze viering 2x: donderdag 10 en 17 maart. Van 18.45 
tot 19.30 uur 
De kinderen die mee repeteren mogen ook  op Palmpasen 
meezingen! 
We hopen op een mooi koor.  
     
PALMZONDAG, PALMPASEN ZONDAG 20 MAART 11.00 UUR 

Op Palmzondag wordt de blijde intocht van Jezus  in Jeruzalem 
gevierd. Je mag met je zelfgemaakte Palmpaasstok naar de kerk 
komen. Je stok mag je voor in de kerk in de standaards of in het 
gangpad tegen de muur zetten en dan mag je zelf bij je ouders in de 
bank gaan zitten. Tijdens de viering lopen we een rondje met onze 
Palmpaasstok door de kerk. Na afloop komt het Show- 
Jachthoornkorps weer in de kerk en lopen we een stukje achter de 
muziek aan. We hopen dat veel kinderen met hun Palmpasen stok 
naar de kerk komen, dan hebben we een echte optocht! Ook zijn er 
weer adressen van bejaarde of zieke mensen waar jij, als je wilt, je 
palmpaasstok naar toe kunt brengen. De spaardoosjes voor de 
vastenactie kunnen op deze ochtend ingeleverd worden.  
In deze viering zingt het kinderkoor. 
 
KOM JE OOK EEN PALMPASENSTOK MAKEN? 
Op woensdagmiddag 16 maart om 13.30 uur gaan we met de 
kinderen die dat willen samen een Palmpasenstok maken.  
Geef je hiervoor op bij: gezinsvieringenkudelstaart@hotmail.com 
dan weten we op hoeveel kinderen we moeten rekenen. 
Wat neem je mee: 
Een houten kruis en versiersels om de stok te versieren.  
Wij zorgen voor crêpepapier en pinda’s 
Wie weet tot dan! 
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HOE MAAK JE EEN PALMPASENSTOK? 
Laat een ouder iemand een kruis maken van 2 stokken of latten. (Een 
stok is ongeveer 70 cm. en de andere 40 cm) Het kruis kun je nu 
omwikkelen met stroken gekleurd crêpepapier. Versier de 
Palmpasenstok nu met zelfgemaakte papieren bloemen, kuikentjes, 
slingers. Je kunt ook aan een touwtje pinda’s krenten nootjes rijgen en 
dat als slinger gebruiken. Als laatste steek je broodhaantje boven op 
de Palmpasenstok.  
In de kerk worden buxustakjes gewijd, (door de pastor gezegend met 
wijwater) en uitgedeeld. Dit takje kun je op je Palmpasenstok steken.  
 
 
 
NIEUWS VOOR JONGEREN DIE HET LEUK VINDEN OM TE 
ZINGEN : HET REGIOKOOR ! 
Met ingang van het nieuwe werkjaar slaat jongerenkoor “Debuut” een 
nieuwe weg in als regiokoor. Dit houdt in dat zij in alle kerken in de 
regio (Nes aan de Amstel, de Kwakel, Kudelstaart, Uithoorn en 
Aalsmeer) één keer zullen gaan zingen. Het lijkt hen erg leuk om dit 
samen met andere jongeren te doen. Om een viering voor te bereiden 
hebben zij 3 repetities nodig. De eerste repetitie zal plaatsvinden in de 
kerk waar ook de viering zal plaats vinden. Zij hopen dat we zo meer 
jongeren in de regio kunnen bereiken. De andere 2 repetities zullen in 
de Burght in Uithoorn plaatsvinden. Het lijkt ons leuk om dit ook een 
keer in onze kerk te organiseren.  
We hebben nog geen datum gepland, maar zodra we weten wanneer 
dit koor gaat zingen, zullen we een oproep in de Stem plaatsen. 
Groetjes van de werkgroep Jongerenvieringen, Mieke, Danielle en 
Mirjam 

 
 
 
 
 
    8 



VIERINGEN:   
 
 
Zo. 21 febr.   11.00 uur  Eucharistieviering mmv. “D/H-koor” 

  Lector: Lucy Rekelhof  
                          Koster: Ageeth de Kuijer 

 
Do. 25 febr.   10.00 uur   Kerk/Koffie-ochtend 

 
 
Zo. 28 febr.    11.00 uur  Eucharistieviering mmv. “D/H-koor” 

               Lector: Cees Hageman 
                           Koster: Gerard v.d. Jagt 
 

Do. 03 maart  10.00 uur  Kerk/Koffie-ochtend           

 
 
Zo. 06 maart   11.00 uur  Woord-Communieviering mmv. Cantoren 
      Lector: Willy v.d. Geest 
      Koster: Pieter Bruin 
Do. 10 maart   10.00uur   Kerk/Koffie-ochtend 

 
 
Zo. 13. maart  11.00 uur  Gebedsviering mmv. “D/H-koor”    

   Lector: DOP groep 
  Koster: Aad Buskermolen 
 

Do. 17 maart  10.00 uur  Kerk/Koffie-ochtend 
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GEBEDSINTENTIES        
 
   
21 febr:      Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 

Eef Masselink  
Corry Voortman–van Lammeren 
Overleden ouders van Zanten-Hulscher 
Piet Baars 
Han Raadschelders 

 
28 febr.: Robbert van Leeuwen 
  Ad Verschueren 
  Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Berns 
  Nico  en Tiny Buskermolen-Pieterse 
  Joop Westerbos 

Piet Baars 
Han Raadschelders 

 
06 mrt.: Jaap Broers 

Jan Rodenburg 
Eef Masselink 
Catrien Rodenburg-Maas 
Han Raadschelders 

 
13 mrt.: Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 
  Jaap en Grad Springintveld 

Eef Masselink 
Han Raadschelders 
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13 COMMUNICANTEN OP WEG NAAR HUN 1e COMMUNIE  
 
Van Rups tot Vlinder! 
 
13 gespannen snoetjes... 
13 verwachtingsvol kloppende hartjes... 
13 jonge kinderen in voorbereiding op een 
belangrijke stap binnen onze katholieke kerk: 
de eerste communie... 
Vergelijkbaar met 13 rupsen die zich gaan ontpoppen tot prachtige 
vlinders; ieder met hun eigen kleur, met hun eigen karakter, ieder met 
hun eigen talenten en uiterlijkheden die hem of haar uniek maken. 13 
kinderen die graag willen toetreden tot onze parochie om er 
binnenkort, net als wij, helemaal bij te horen. 
 
Op zondag 24 januari hebben Eveline, Olivia, Luna, Ginger, Marien, 
Cas, Koen, Amy, Esmee,  Anna, Jari, Kim en Dominique zich in de 
kerk voorgesteld. Het was een feestelijke viering waarbij de kerk 
opgesierd werd met een kleine 100 gekleurde rupsen. De rupsjes die 
de communicantjes geknutseld hebben zijn nog op het altaar te 
bewonderen. Pastoor Samuel maakte er samen met het kinderkoor 
een inspirerende viering van. 
 
De eerste stap is gezet en de kinderen vervolgens inmiddels met 
elkaar hun weg in de voorbereiding op de eerste communie op 
zondag 17 april. Een leuke, leerzame en spannende tijd! 
 
Groeten van alle aanstaande communicanten 
Eveline, Olivia, Luna, Ginger, Marien, Cas, Koen, Amy, Esmee,  Anna, 
Jari, Kim en Dominique 
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER: ROOS AARSEN 
Wie ben ik:  
Hallo, ik ben Roos en ben 10 jaar, ik zit op de Antoniusschool in groep 7 bij 
juf Karin Eschweiler. 
Ik heb 2 broers, van 18 en 15, Gijs en Teun en mijn mama heet Daniëlle en 
papa Leo. 
 
Wat ik doe in de kerk: 
Ik zing al 7 jaar in het kinderkoor bij Paula en ben misdienaar. 
Misdienaar ben ik 2 jaar, pastor Annemiek heeft me gevraagd. Ik kreeg toen 
2x uitleg. Ik ben ongeveer 1x in de maand misdienaar. Het moeilijkste is met 
de brandende kaarsen de trap af en op lopen en dan ook je jurk nog omhoog 
houden! 
 
Waarom ik dit doe 
Zingen vind ik heel leuk en af en toe solo zingen, dat vind ik niet eng. De 
eerste keer ging ik met m’n broers mee naar het kinderkoor toen was ik 3 
jaar, en mocht ik al solo zingen, 1 zin,” er is een kindeke geboren op aard”! 
 
Heb je  nog meer hobby’s? 
In de winter schaatsen bij VZOD op de ijsbaan in Haarlem op 
zaterdagmiddag, met mijn vriendinnetje Noëlle, in de zomer skeeleren. Op 
zaterdagochtend zit ik op Tiflo, de scouting in Aalsmeer, bij de gidsen, met 
Naomi en Sara. Op woensdag de ene week pianoles en de andere week 
zangles.  
Musicalles op woensdagavond bij de Rietpluim Nu oefenen we voor de 
Wizzard of Oss met z’n 14en. Ik ben munchkin en clakar en die worden later 
winkies. Op 13 april is de uitvoering in het Crown Theater! En het is gratis 
toegang! 
  
Wat ik nog wil vertellen:  
Het is jammer dat er zo weinig kinderen van mijn  leeftijd op het koor zitten, 
ben je 10 of 11 jaar en wil je  komen zingen? Kom, het is leuk! 
 
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten? 
Garry. Waarom doe je zoveel voor de kerk? 
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NIEUWS VAN PCI 
Kerstactie: de  actie met kerst waar we onze oudere parochianen en 
families, die een dierbare in het afgelopen jaar hebben verloren, met 
een bloemrijke azalea en een mooie kerstkaart  mochten verblijden, 
mag weer geslaagd genoemd worden. We kregen  diverse  
hartverwarmende bedankjes binnen. Dank aan allen die een of meer 
planten bezorgd hebben. 
Hulpvragen: van diverse kanten wordt er een beroep op ons gedaan 
voor financiële ondersteuning. Elke aanvraag wordt zorgvuldig 
besproken en daarna wordt er een beslissing genomen over het wel of 
niet honoreren van de aanvraag. 
Detentiecentrum Schiphol:  zoals u weet worden elke week daar bij 
toerbeurt door de parochies in onze omgeving bloemen bezorgd. Ook 
onze parochie doet daar aan mee. Een keer in de 4/5 maanden zijn 
we aan de beurt. Het gaat er om dat de geestelijk verzorgers de 
kerkgangers na afloop van de kerkdienst één bloem willen meegeven. 
Om die reden wordt om losse bloemen gevraagd.  Om u een indicatie 
te geven om hoeveel bloemen het gaat: per zondag komen in de drie 
kerkdiensten in totaal plusminus 130 tot 140 kerkgangers. Een mooie 
activiteit waar veel dankbaarheid voor getoond wordt.  
De organisatie van de kerstmarkt kreeg een aantal onkosten via ons 
vergoed. 
Aan de liturgische werkgroep is gevraagd om een diaconale zondag in 
het rooster in te plannen. We willen dan een onderwerp of instantie 
centraal stellen en u daarover informeren. Er zal dan een extra 
collecte gehouden worden.  
Hulp aan vluchtelingen /immigranten 
De mogelijkheid  bestaat om vluchtelingen met verblijfstatus nu al te 
helpen met de Nederlandse taal en cultuur. Mensen, die hierin actief  
zijn, geven aan dat dit een prachtig werk is dat mooie ervaringen 
oplevert. Het is een goede start voor wat betreft het omzien naar 
vluchtelingen. 
Sinds 2015 is in Aalsmeer (en al eerder in Amstelveen/Uithoorn) het  
Taalhuis/Taalpunt geopend.   
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Hier kun je je aanmelden om Taalvrijwilliger te worden, zo kun je in 
contact komen met vluchtelingen/immigranten. Kom langs in de 
bibliotheek, kijk voor meer info op: 
www.debibliotheekamstelland.nl/taalhuis of neem contact op via: 
taalhuis@debibliotheekamstelland.nl. Een van de vrijwilliger-functies is 
Taalcoach (onderdeel van stichting wereldbuur): Als Taalcoach 
ontmoet je je taalmaatje eens in de week en help je diegene met het 
leren van de Nederlandse taal. De taken van een coach zijn 
ondersteuning en begeleiding bieden bij het leren van de taal aan de 
anderstalige. Daarnaast helpt de coach de anderstalige met kennis 
opdoen over de samenleving. Meld je nu aan als Taalcoach. 
Contactpersoon: Wilma Tackenkamp (Wereldbuur Aalsmeer/Uithoorn) 
Bereikbaar op 0297-347510, dinsdag 9.30 - 12.00,  
e-mail:aalsmeeruithoorn@wereldbuur.nu     
Website: http://www.wereldbuur.nu/ 
Sinds 2012 is in Uithoorn de Voorlees Express actief. Voor 20 weken 
wordt een voorlezer gekoppeld aan een laaggeletterd gezin (meestal 
vluchtelingen) en leest daar eens in de week een uurtje voor. Door het 
voorlezen gaat de taalontwikkeling van de kinderen met grote 
sprongen vooruit en wordt enthousiasme voor het (voor)lezen 
ontwikkeld. Kijk voor meer info op: 
http://voorleesexpress.nl/locatie/uithoorn, aanmelden als voorlezer of 
coördinator kan via uithoorn@voorleesexpress.nl. 
Namens PCI, Wil Kraan 
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SAMEN 
Samen lachen, samen huilen, leven door dichtbij elkaar te zijn…….zomaar 
een liedje van Willeke Alberti. 
Als je het over het kleine woordje “samen” hebt en je denk daar eens goed 
over na is samen eigenlijk een heel belangrijk groot woord.  
Ik moest er aan denken toen we enkele weken geleden een viering in onze 
kerk hadden met de “Samen op weg gemeente” 
Alleen zijn in onze samenleving is de grootste angst onder de ouderen hoe 
ouder je wordt hoe meer mensen om je heen weg vallen dus hoe eenzamer 
je wordt.  
Veel van onze landgenoten zijn eenzaam en zouden nog zo graag samen 
met andere zijn ook in Kudelstaart. 
Goed dat we woningen bouwen zoals Mijnsheerlyckheid waar de oudere 
onder ons weer samen kunnen komen en samen eten en samen weer 
leuke dingen kunnen doen. 
Samen weer contacten leggen. 
Elk jaar is bij RKDES weer de jaarlijkse medewerkers avond waar alle 
vrijwilligers samen komen omdat zij samen RKDES bepalen “Door 
Eendracht Sterk” heet ook deze club. 
Elke club of vereniging staat bol van samenwerking tussen de mensen wat 
tevens de kracht is van elke club of vereniging en onze maatschappij. 
Samen je geloof beleven is ook zo iets, de kerkgangers onder ons kunnen 
dat beamen ze voelen zich door hun geloof verbonden met elkaar en maakt 
hen samen zijn  sterker. 
Robert-Jan van Duijn fractie voorzitter van het CDA heeft het woord 
samenredzaamheid bedacht en daar bedoeld hij mee dat wij samen dus 
overheid, verenigingen,clubs, kerken, maar vooral de burgers zelf onze 
samenleving zijn. 
Samen iets doen voor je zelf of voor een ander maakt dat je beter in de 
samenleving komt te staat. 
 Samen met U zorgen voor ons allemaal dat moet een goed gevoel geven bij 
mij althans wel. 
Pas dan kan je samen lachen, samen huilen en leef je dichter bij elkaar, 
heeft Willeke Alberti het niet zo bedoeld ???, ik denk het wel. 

 
Eppo 
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VAKANTIE EN GELOOF………………………….CELEBRATE!!!!!! 
Heeft u nog ruimte deze zomer? Probeer dan naar Celebrate te gaan. Zelfs 
één dag is de moeite waard om het eens mee te maken. Want deze 
happening moet u gewoon ervaren om te begrijpen waarom ik er zo 
enthousiast over ben. Van 7-13 augustus bent u welkom in Pagedal te 
Stadskanaal. Thema: ” IDENTITY ”  
Steekwoorden zijn: Loslaten, Vertrouwen, Geloof en Twijfel. 
Celebrate is een combinatie van vakantie houden en je geloof beleven. Er is 
een programma voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen. Echt feest 
om dat mee te maken. U kunt kamperen, in een appartement of  in een 
huisje. U bent vrij om delen van het programma mee te maken, maar kunt 
ook alle inleidingen, vieringen en workshops volgen. 
Voor meer info kijk op de lectuurtafel voor de brochure, bel Marlies van der 
Lelij tel. 0297-567848, de site www.celebratefestival.nl. of op kijk op You 
Tube:@Celebrate@the movie 
         
CAMPAGNE VOOR PREVENTIE VAN SEXUEEL 
GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 
‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van’ 
Wanneer een vrijwilliger misbruik maakt van zijn positie heeft dat ingrijpende 
gevolgen voor het slachtoffer en de organisatie. Als organisatie hoor je er 
alles aan te doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. 
Om de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag breder onder de 
aandacht te brengen, lanceerde de Rijksoverheid op 18 mei 2015 de 
campagne: ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van.’ 
De Rooms Katholieke Kerk is een van de partners binnen deze campagne, 
want het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag is van groot 
belang. 
In het kader van preventiebeleid werden al diverse zaken afgesproken 
binnen de Rooms Katholieke Kerk. Zo trad per 1 juli 2014 de Gedragscode 
Pastoraat in werking. Per 1 mei 2015 werd het R.-K Meldpunt  
Grensoverschrijdend Gedrag ingesteld. En ook werd per 1 mei 2015 in elk 
bisdom een vertrouwenspersoon seksueel grensoverschrijdend gedrag 
aangesteld. Verder is per 1 januari 2014 een verplichte Verklaring Omtrent  
het Gedrag (VOG) ingevoerd voor priesters, diakens en pastoraal 
werk(st)ers, voor religieuzen en voor bepaalde kerkelijke vrijwilligers en 
functionarissen. De campagne ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag.  
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Maak er een punt van’ wil parochies stimuleren om nog meer werk te maken 
van preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De campagne 
verwijst naar toolkits die zijn ontwikkeld, waarmee besturen van organisaties 
direct aan de slag kunnen. Voor parochies is er bijvoorbeeld de toolkit ‘Een 
veilige kerk’. 
In de campagne staan vier actiepunten centraal: 
1)Zorg dat vrijwilligers een VOG verklaring hebben. 
Binnen de Rooms Katholieke Kerk is de VOG verplicht voor onder meer 
vrijwilligers die werken met jongeren en met mensen met een verstandelijke 
beperking. 
2)Hanteer heldere omgangsregels. 
Binnen de Rooms Katholieke Kerk geldt de Gedragscode Pastoraat voor 
degenen die werkzaam zijn in de pastorale zorg. Ook van anderen wordt 
verwacht dat zij zich in hun gedrag richten naar de waarden en normen van 
deze gedragscode. 
3)Stel een vertrouwenscontactpersoon aan voor alle parochies in een 
bisdom. In elk bisdom is een vertrouwenspersoon aangesteld voor zaken 
rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. Voor ons bisdom is dat diaken 
dr. S.H.M. Baars (sbaars@tiltenberg.org). 
4)Wees zorgvuldig bij het aannemen van vrijwilligers. 
Een zorgvuldig aannamebeleid van vrijwilligers helpt problemen voorkomen. 
Websites voor meer informatie  www.maakereenpuntvan.nl  
www.eenveiligekerk.nl www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl 
Wat betekent het voor onze parochies? 
1. Als eerste zullen de komende weken alle vrijwilligers die werken met 
kinderen in onze parochies het verzoek krijgen een gratis VOG-verklaring 
aan te vragen. De vrijwilligers die dit betreft worden door de pastoor 
benaderd met uitleg en de werkwijze. 
2. Daarnaast geldt dat nieuwe vrijwilligers en werknemers vanaf heden vaak 
ook een VOG-verklaring moeten aanvragen alvorens zij met hun 
(vrijwilligers)werk beginnen. De parochieteams hebben informatie ontvangen 
voor welke functies dit precies geldt. Voor alle duidelijkheid: het gaat om 
nieuwe werknemers/vrijwillgers of vrijwilligers die een nieuwe taak in de 
parochie op zich gaat nemen. 
3. De gedragscode Pastoraat en de toolkit ‘Een veilige kerk’ zullen 
besproken worden in vrijwilligersgroepen die zich bezig houden met het 
pastoraat. Het pastoresteam zal hiertoe het initiatief nemen. 

Namens het pastoresteam, Jeroen Hoekstra, diaken. 
    17 

http://www.maakereenpuntvan.nl/
http://www.eenveiligekerk.nl/


PAROCHIE-AGENDA  20-02-2016 / 18-03-2016 

Wo.     24 febr. ??      uur kindermiddag 1e Comm. 
       20.00 uur L.W.O compleet 
Vrij.     26 febr. 13.30 uur seniorenpastoraat 
 
Di.             01 mrt. 20.00 uur  werkgroep 1e communie 
Vrij.      04 mrt. 09.30 uur DOP   
 
Ma.           07 mrt. 09.00 uur kerkschoonmaak  
Woe.       16 mrt. ??      uur 1e com. Palmpasenstok 
 
 

 

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

 

 
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 11 maart 2016 
Bij het secretariaat of op het e-mail adres: 
redactiestem@hotmail.com  / stjangeboortesecretariaat@live.nl  
De volgende Stem is van 19 maart  t/m 22 april  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 
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