
 
Jaargang 50 nr. 04 
19 maart 2016 

  
 

 
 
 

 
 

St. Jan Geboorte  
Kudelstaart 

 



===================================================== 
P A R O C H I E    S T.   J A N   G E B O O R T E 
Kudelstaartseweg 247. 
Tel. : 0297 - 32 47 35              
E-mail:  stjangeboortesecretariaat@live.nl 

 stjangeboorte@hotmail.com 
 www.rkkerkkudelstaart.nl 

19 maart 2016                     JAARGANG 50  NR. 04 
==================================================== 
 

DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN   
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 

Door mijn werkzaamheden ben ik per maand een aantal dagen in het 

buitenland te vinden. Hoewel er tijdens deze trips vaak niet meer te 

zien is als het hotel waarin je verblijft en het kantoor van de klant dat 

je bezoekt op een saai en grijs bedrijven terrein, is er af en toe wat 

gelegenheid om iets van de stad te zien waarin je op dat moment 

verblijft. 

Als zich dat voordoet dan probeer ik veelal wel even een kijkje te 

nemen in de plaatselijke kerk.  

Wat dan direct opvalt is de enorme pracht en praal die deze kerken 

bevatten ondanks dat deze gebouwen staan in steden van landen 

waar je niet kunt spreken van een bloeiende economie. 

Het tweede dat opvalt is dat deze kerken altijd bevolkt zijn met 

mensen van alle leeftijden en achtergronden. 

Jong, oud, allochtoon en autochtoon, mannen, vrouwen en zelfs 

kinderen zijn te vinden in de rust en stilte van de vaak fraaie 

gebouwen om even te genieten van de rust  ten opzichte  van de 

drukte buiten, een kaarsje op te steken of even te bidden voor de 

dingen die de bezoekers bezig houden. 

Altijd zijn het oases van rust en hoe hectisch het ook buiten de muren 

van de kerk is, binnen is het rustig en stil en geeft een kort bezoekje 

een goed gevoel. 

Ondanks dat het secretariaat van onze kerk iedere dag geopend is en 

de mensen die naast de vele werkzaamheden op het secretariaat ook 

proberen om een prettige omgeving te scheppen voor binnenlopende 

bezoekers is het helaas niet mogelijk om onze fraaie parochiekerk de 

gehele dag open te stellen voor geïnteresseerde bezoekers. 

Wat zou het toch mooi zijn als we met meer vrijwilligers onze kerk de 

hele week open zouden kunnen houden om mensen de gelegenheid 

te geven om spontaan binnen te lopen en uiting te geven aan hun 

geloofsbeleving.   2 



Deze zondag besteedde de DOP groep uitgebreid aandacht aan de 

Vastenactie, dit jaar in het kader van het slaan van waterputten in 

Oeganda. Het is belangrijk dat de medemens in Oeganda wordt 

voorzien van de meest basale levensbehoeften zoals water. 

Laten we daarnaast niet vergeten dat er in onze gemeenschap sprake 

is van vaak verborgen armoede. 

Natuurlijk is dit niet een gebrek aan de eerste levensbehoefte zoals 

water. Echter het feit dat de Voedselbank nog steeds een groeiend 

aantal aanvragen krijgt geeft aan dat er ook hier nog werk te 

verrichten valt. 

Ik ga u niet oproepen om nog meer te doneren voor goede doelen. 

Uiteraard is dit geheel aan u om hier invulling aan te geven. 

Wel roep ik u op om signalen op te vangen en er voor te zorgen dat 

deze op de juiste plaats terecht komen. 

Tegen het einde van de Vastenperiode wens ik u nu al mooie 

Paasdagen toe met een zelfde fraaie zonnetje zoals dat ook vandaag 

schijnt. 

Algon van Woensel, Voorzitter Parochieteam 

 
10 APRIL: EUCHARISTIEVIERING MET AARTSBISSCHOP 
THOMAS MSUSA 
Afgelopen week liet Bisschop Thomas aan me weten dat hij begin 
april naar de Montfortanen in Nederland komt. Dan wil hij ook graag 
weer  een paar dagen naar Kudelstaart komen.  
Zijn gedachte was om op 10 april a.s. om 11 uur in onze kerk voor te 
gaan in de viering. 
Na afloop van die viering kunt u hem dan ook ontmoeten bij de koffie. 
Hopelijk zullen er nu geen onverwachte dingen gebeuren, zoals in 
maart, toen hij een al geplande reis moest annuleren. 
We hopen dat hij weer met heel wat van onze parochianen contact 
kan hebben en dat u het plezierig vindt hem weer te ontmoeten... 
U bent van harte welkom in de viering.  
Pastor Annemiek Blonk  3 



FEEST IN DE KERK: 
17 APRIL 1E HEILIGE COMMUNIE OM 11.30 UUR 

 

Ontpopt van Rups tot Vlinder! 
 

Hierbij nodigen de aanstaande communicanten 
Eveline, Dominique, Luna, Ginger, Marien, Cas, Koen, 

Amy, Esmee,  Anna, Jari, Kim en Olivia 
u van harte uit voor het grote feest in 

de kerk! 
 

Op zondag 17 april gaan zij hun eerste communie 
doen. Maanden lang hebben ze zich met elkaar 

voorbereid op deze grote dag en zij kijken er dan 
ook erg naar uit om er vanaf dan helemaal bij te 

horen in onze kerk. 
 

Pastoor Samuel maakt er samen met het enthousiaste kinderkoor 
onder leiding van Paula Dogger ongetwijfeld een inspirerende viering 

van. 
 

De communie vieringen staan in het thema van het proces dat een 
rups moet ondergaan voordat het ontpopt is tot een vlinder. Op een 
bepaalde manier is dat ook zo met ons geloof; daarin willen wij deze 
kinderen verder op weg helpen, de eerste communie is daarbij een 

belangrijke stap. 
 

Graag tot ziens op zondag 17 april om 11.30 uur (let op: afwijkende 
tijd...!!) 

 

Groeten van alle aanstaande communicanten 
Eveline, Olivia, Luna, Ginger, Marien, Cas, Koen, Amy, Esmee,  

Anna,Jari, Kim en Dominique 
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VIERINGEN:   
Zo. 20 mrt.   11.00 uur  Eucharistieviering mmv. “Kinderkoor” 
     Palmzondag 

 Lector: werkgroep  
                                        Koster: Jan Zethof 
Do. 24 mrt.   10.00 uur  Kerk/Koffie-ochtend 
Do. 24 mrt.   19.00 uur  Eucharistieviering mmv. Cantoren 
    Witte Donderdag 
    Lector: Lucy Rekelhof 
    Koster: Ageeth de Kuijer 
Vrij. 25 mrt.   15.00 uur  Kruisweg  
    Goede Vrijdag 
    Lector: werkgroep 
    Koster: Gerard v.d.Jagt 
Vrij. 25 mrt.   19.00 uur  Zingen rond het lijden mmv. “D/H-koor” 
    Goede Vrijdag 
    Lector: werkgroep 
    Koster: Pieter Bruin 
Zat. 26 mrt.   20.00 uur  Paaswake mmv. “Kinderkoor” 
    Pasen 
    Lector: werkgroep 
    Koster: Jan Zethof 

 
Zo. 27 mrt.    11.00 uur  Woord-Communieviering mmv.“D/H-koor” 
    1e Paasdag 
    Lektor: Cees Hageman 
    Koster: Aad Buskermolen 
Do. 30 mrt.   10.00 uur  Kerk/Koffie-ochtend 

 
Zo. 03 apr.    11.00 uur  Woord-Communieviering mmv.”D/H-koor”  
                 Lector: Willy v.d. Geest 
                             Koster: Ageeth de Kuijer 
Do. 07 apr.   10.00 uur   Kerk/Koffie-ochtend           
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Zo. 10 apr.    11.00 uur  Woord-Communieviering mmv.”D/H-koor” 
            Voorgangers: Aartsbisschop Thomas Msusa     

             en Pastor Annemiek Blonk 
            Lector: Lucy Rekelhof 

    Koster: Gerard v.d.Jagt 
Do. 14 apr.   10.00 uur  Kerk/Koffie-ochtend      

 
Zo. 17 apr.    11.30 uur  1e H. Communie,  Eucharistieviering 
    mmv. “Kinderkoor” 

 Lector: werkgroep 
    Koster: Pieter Bruin 
Do. 21 apr.   10.00 uur   Kerk/Koffie-ochtend 

 
GEBEDSINTENTIES        
 
20 mrt.:      André Winters 
  Wilhelmus Cornelis Overes 

Eef Masselink  
 

Pasen:  Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 
Robbert van Leeuwen 
Kees Nieuwendijk 

  Gerrit Kok en Riek Kok-Rekelhof 
  Henk en Marie Buskermolen-Wesselman 

Jaap en Grad Springintveld 
Corry Voortman–van Lammeren 
Trudy Baars-van Kleef 
André van Weerdenburg 
Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Berns 
Piet Baars 
Ad Verschueren 
Han Raadschelders 
Jan Rodenburg 

 

03 apr.:  Jaap Broers 
Eef Masselink   6 



10 apr.:  Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 
  Robbert van Leeuwen 

Eef Masselink 
Overleden ouders 
Gerrit Kok en Riek Kok-Rekelhof 
Catrien Rodenburg-Maas 

 

17 apr.:  Eef Masselink 
  Han Raadschelders 

 
 
INTERVIEW MET VRIJWILLIGER  GARRY SCHOLTE 
Even voorstellen: 
Ik ben bijna 50 jaar getrouwd met Kees, we hebben 4 kinderen, 
schoonkinderen en 7 kleinkinderen. Ik heb altijd op het bedrijf gewerkt, nu 
werk ik bij drukte mee en doe de boekhouding. Verder pas ik regelmatig op 
de kleinkinderen en doe veel vrijwilligerswerk. 
 

Wanneer ben je vrijwilliger geworden en wat doe je allemaal? 
In  mei 1979 ben ik op het zangkoor gekomen door Gerard Burgers, die was 
bij ons aan het verbouwen, hij hoorde ons zingen, en vroeg ons. 
En ik zit  ongeveer 30 jaar in het bestuur, eerst als penningmeester en nu al 
ruim 26 jaar als voorzitter. 
Roos zei  in de vorige Stem: wat doe je veel voor de kerk, hoe komt 
dat? 
Daarom hierbij de opsomming van al Garry haar vrijwilligerswerk: 
De boekjes voor de hoogtijdagen typ ik; ik zit in de DOPvieringen, en doe 
met Anneke uitvaarten en met Willy en Anneke de avondwaken en daar typ 
ik ook alle boekjes voor.  Bij Kerstconcerten zit ik in de organisatie en zit in 
de organisatie van het Gelegenheidskoor. 
Soms kost een avondwake en uitvaart veel tijd,maar het is zo mooi om te 
doen,  het is mooi om mensen te kunnen steunen in moeilijke tijden. 
En de Dopvieringen kosten een ochtend om te maken maar zijn ook zo mooi 
en leuk om te maken, we hebben een fijn team. 
Voorheen zat ik in de pastoraatsgroep en in de parochieraad en heb een 
paar keer de musical helpen organiseren en kleding verzorgen. 
Het antwoord aan Roos is: Je rolt er vanzelf in en ik vind het leuk om te 
organiseren, te sturen en te regelen; daar hou ik van. 
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Wat heeft je bewogen om vrijwilliger in de kerk te worden? 
Het is vanzelf gegaan, en van het een kwam het ander, als je je mondje roert 
zit je in een werkgroep!.  
 

Wat maakt je werk als vrijwilliger zo leuk? 
Met mensen samen bezig te zijn geeft een goed gevoel en je doet het voor 
mensen.  
 

Doe je nog meer vrijwilligerswerk? 
Ja ik typ de doorvaart voor de OVAK, en voor Kom in de Kas kook ik de 
omasoep voor 2 dagen en met carnaval komt de Raad van Elf uitsmijters 
eten, dan bak ik zo’n 60 à 65 uitsmijters, zó leuk! 
Voor de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart, maak ik boeketten van de 
gesponserde bloemen, ben je een dagje bezig bij Jan Bunnik in de schuur.  
 
Heb je nog meer hobby’s? 
Lezen, borduren, naaien, schilderen, tekenen, koken, vakanties o.a. met de 
oldtimersclub.  
 
Wil je nog iets zeggen 
Het is heerlijk om met mensen te werken, je krijgt contacten en 
vriendschappen. 
Ik vind het toch jammer hoe het nu gaat in de kerk, dat door beslissingen van 
hogerhand het enthousiasme een beetje tempert. 
 
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten? 
Anja en Gerrit Raadschelders, zijn jullie door het zangkoor al weer aardig 
ingeburgerd in Kudelstaart? 
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NIEUWS VAN PCI 

“Duizenden kinderen in Nederland blijken  naar school te gaan zonder 

dat ze goede gepaste kleding en  schoeisel dragen of zelfs geen goed 

ontbijt gehad hebben”.  

Zou dat betekenen dat  er ook bij ons in  Kudelstaart kinderen zijn die 

bij deze groep horen? Als dat zo is, dan kan dat  toch eigenlijk niet! 

De economie trekt aan, mensen durven weer meer te besteden…  

Is dat voor iedereen? Nee dus, want anders zou bovenstaande tekst 

niet kloppen.   

Als je het als gezin moeilijk hebt om de eindjes aan elkaar te knopen, 

dan kan een helpende hand of een financiële steun je de ruimte geven 

die je nodig hebt, om te doen wat je als ouder moet doen: de juiste 

zorg voor je kind(eren). 

De PCI, de parochiële charitas instelling,  kan u  helpen. 

We begrijpen dat mensen het moeilijk vinden om hulp te vragen. De 

ervaring is wel dat de hulp die we hebben kunnen geven veelal een  

reactie kreeg  van: dat hadden we – veel - eerder moeten doen. 

Wie weet helpt deze reactie u om, als de - financiële -nood hoog is, 

toch contact op te nemen met pastor Annemiek of een van de leden 

van PCI.  

 

Actie voor de Voedselbank 

In de kerk staan tijdens de voorbereidende weken van het paasfeest 

manden, waar u producten in kunt doen, die verspreid worden over de 

mensen die van de voedselbank gebruik maken; zie elders in 

informatie  hierover in deze Stem. PCI heeft - in overleg met de 

voedselbank - 55 paasbroden gekocht. 

Doet u ook mee? “Samen delen  is pas fijn!” 

Namens PCI, 

Wil Kraan 
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PAROCHIE-AGENDA  21-03-2016/22-04-2016 

Di. 22 mrt.  19.30 uur            PCI bij Piet  
      
Vrij. 01 apr.  09.00 uur            DOP 
 
Ma. 04 apr.  09.00 uur            kerkschoonmaak 
Wo. 06 apr.  ??                       kindermiddag 1e Comm. 
 
Ma. 11 apr.  20.00 uur Ouderavond 1e Comm. 
Wo. 13 apr.  19.30 uur Zonnebloem 
Vrij. 15 apr.  ??  doopkaars+kerk vers.1e Comm. 
 
 
 
 

 

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

 
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 15 april 2016 
Bij het secretariaat of op het e-mail adres: 
redactiestem@hotmail.com  / stjangeboortesecretariaat@live.nl  
De volgende Stem is van 23 april t/m 20 mei  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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