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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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BESTE MEDE PAROCHIANEN
Sinds het uitkomen van de laatste Stem is er in de wereld wel het een
en ander gebeurd. Het nieuws van vandaag is morgen al weer oud
maar u zult zich vast de laffe aanslag nog wel herinneren op de
nationale luchthaven van België, Zaventem. Wat gebeurd er nu
werkelijk in je hoofd als je ’s morgens wakker wordt, waarschijnlijk
ontbijt een taxi besteld en vervolgens met je bagage vol met
explosieven en met een bomgordel om je middel jezelf tot ontploffing
brengt? Laten we niet vergeten dat veel van deze daden geschieden
in de naam van de godsdienst, in dit geval de Islam.
Of deze acties zo zijn bedoeld door de God van de Islam is maar de
vraag, feit is wel dat er vele onschuldige slachtoffers te betreuren zijn
en een aantal gezinnen geliefde familieleden moeten missen en hun
leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Kijkend naar de geschiedenis dan
is Godsdienst vaak de inzet geweest van oorlogen en vetes tussen
aanhangers van verschillende religies.
Een tweede gebeurtenis die afgelopen weken tot ons kwam was de
onverwachte dood van voetbal coryfee Johan Cruijff. Voor velen was
Cruijff de god van het voetbal en las ik ergens dat er zelfs een
verwachting was dat hij na 3 dagen weer zou opstaan.
Hier komen sport en godsdienst wel erg dicht bij elkaar. Maar ook bij
het voetbal is er steeds vaker sprake van strijd tussen de supporters
van verschillende clubs en worden speler en scheidsrechters bedreigd
en beschimpt. Daarom is het belangrijk dat wij elkaar tijdens de viering
vrede blijven wensen en wellicht even nadenken hoe we deze vrede
niet alleen uitspreken maar ook in de praktijk kunnen brengen.
In dit kader is het parochieteam niet alleen bezig met het in goede
conditie houden van ons mooie kerkgebouw maar denken we ook na
hoe we van deze kerk een centrum kunnen maken waarvan zoveel
mogelijk mensen gebruik kunnen en willen maken.
Onder mijn motto “verantwoordelijkheid door betrokkenheid” nodig ik u
graag uit om vaker gebruik te maken van onze gezamenlijke
ontmoetingsplaats zodat we elkaar vrede kunnen blijven wensen.
Algon van Woensel
Voorzitter parochieteam.
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GEZONDHEID IS ONBETAALBAAR
Dat weten we allemaal, maar leven in vrede, leven in vrijheid is ook
onbetaalbaar. Als ik terugkijk naar de bijna dertig jaar dat ik werkzaam
ben in het pastoraat, heb ik nooit iemand ontmoet die er anders over
dacht. Gezondheid, liefde, een dak boven je hoofd en iedere dag eten
en drinken, het zijn de basisbehoeften die ieder mens heeft. Steeds
weer als -ik op t.v. de beelden zie langskomen van mensen die
moesten vluchten voor het geweld in hun omgeving- draait er iets in
mijn lijf om. Al die kindjes vaak in plastic sandaaltjes door plassen
koud water en modder lopend van land naar land op weg naar leven in
vrede…… Soms ben ik bang dat we door alle beelden zo afgestompt
raken dat ze niet meer voldoende landen in ons hart. Je kunt het
medelijden noemen, of meeleven, of gewoon menselijkheid om ieder
mens te gunnen dat de basisbehoeften er ook voor hen zijn. Natuurlijk
ook ik weet dat zoveel mensen op weg naar West-Europa heel veel
problemen geeft, maar het is van alle tijden: grote volksverhuizingen.
Alleen: nu is het geen stukje tekst in ons geschiedenisboek op school,
maar rauwe werkelijkheid, die we dagelijks in beeld en geluid in de
huiskamer krijgen. Wanneer er ook in onze omgeving mensen zijn die
moesten vluchten van huis en haard, hoop ik dat we ons voor hen
open stellen, opdat zij dit thuis mogen voelen in ons land, in ons
midden. ‘Jij mag er zijn’ is Gods woord tegen ons én tegen hen. Wij
moeten daar invulling aan geven.
Het afgelopen jaar heb ik behoorlijk met gezondheidsproblemen te
kampen gehad, zoals u weet. In februari was ik zover dat ik weer
halve dagen werkte. Dat heb ik tot Beloken Pasen voortgezet, maar
de laatste twee maanden kreeg ik te maken met een spitaanval,
waardoor bewegen wat lastig werd en toen longontsteking. Nu belet
een ingeklemde zenuw me om te doen wat ik graag wil: mijn werk te
midden van u. Dat betekend dat ik opnieuw voor 100% ziek gemeld
ben en moeite heb met elke stap. Als het lukt wil ik proberen om 11
mei ’s morgens op de pastorie te komen en een kop koffie mee te
drinken met het secretariaat. Hopelijk dat het begin van dat nieuwe
levensjaar een betere wordt dan de vorige, want: gezondheid is
onbetaalbaar!
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GEACHTE PAROCHIANEN

Verleden jaar is er, mede op initiatief van het bisdom, een bestuurlijke
samenwerking op het bestuurlijke vlak tot stand gebracht van de vijf
parochies in Uithoorn, Nes a/d Amstel, De Kwakel, Kudelstaart en Aalsmeer.
Hierover bent u reeds geïnformeerd door het parochieteam van uw parochie.
Door het teruglopende kerkbezoek, de vermindering van de vrijwilligers en
de spaarzame pastores is samenwerking op dat gebied noodzakelijk. Door
een samenwerkingsverband aan te gaan (toen genoemd personele unie) is
er voor het bisdom nu één aanspreekpunt voor de vijf parochies, namelijk
het kerkbestuur van de vijf gezamenlijke parochies. De vijf voormalige
parochiebesturen zijn grotendeels overgegaan naar het nieuw, per locatie
opgerichte, parochieteam en blijven de zaken van uw eigen parochie
behartigen.
In goed overleg is vast gelegd, dat de vijf parochies tot 2025 trachten
financieel zelfstandig te blijven. Dit kan mede bereikt worden door de
samenwerking op allerlei gebieden. Ook bestaat de mogelijkheid om het
onderhoud van de kerkgebouwen met de beperkte financiële middelen in
overleg te doen.
Het gevormde kerkbestuur bestaat uit de pastoor, een vicevoorzitter, een
secretaris en een penningmeester. En daarnaast van iedere parochie een
vertegenwoordiging uit het parochieteam. De samenstelling van het
kerkbestuur is als volgt:
Pastor Samuël Marcantognini; voorzitter
De heer Cor Hermanns; vicevoorzitter (Onze Lieve Vrouw van de Berg
Karmel, Aalsmeer)
Mevrouw Anja van der Vlugt; secretaris (Emmausparochie, Uithoorn)
Mevrouw Julia Oostveen; penningmeester
De heer Hans van Putten: bouwzaken (St. Jan Geboorte Kudelstaart)
De heer Casper Stevens; (H. Urbanus, Nes aan de Amstel)
De heer Paul Habets; (St. Jans Geboorte, De Kwakel)
Het parochieteam van De Kwakel zal waarschijnlijk binnenkort
vertegenwoordigd worden door mevrouw Miranda van Rijn. Zij vervangt Paul
Habets, die wegens omstandigheden het bestuur zal verlaten. Naast de
bestuursleden zijn ook alle benoemde pastores uitgenodigd om de
vergadering van het kerkbestuur bij te wonen.
Het parochieteam zal in uw parochie van groot belang blijven. Zij zal de
belangen van uw parochie blijven behartigen en u in reguliere zaken blijven
informeren.
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Met dit eerste bericht uit het kerkbestuur hopen we u meer inzicht te geven
over het kerkbestuur van uw parochie. De komende maanden zullen we
proberen u meer regelmatig op de hoogte te brengen van waar het
kerkbestuur mee bezig is middels korte artikelen in de parochiebladen.
Namens het kerkbestuur,
Cor Hermanns
Vicevoorzitter

VREUGDE EN IN ONZE PAROCHIE
Op 14 mei om 11 uur wordt gedoopt: Rosalie Maria Groeneveld
dochter van Jeroen Groeneveld en Alena Hryshkevich. Rosalie is
geboren op 8 maart en het zusje van Arseniy. Een hele fijne dag
toegewenst.
GELEGENHEIDSKOOR

Na lang puzzelen is het toch gelukt om ook in
het voorjaar een Gelegenheidskoor te laten
zingen.
De viering is: ZONDAG 5 JUNI 2016 om
11.00 uur.
Heeft u zin om mee te zingen?
De repetities worden deze keer op
donderdagavond gehouden in onze eigen kerk. Fleur Buskermolen is de
dirigente en het Fior -combo zal het geheel weer begeleiden.
De avonden zijn: Donderdag 19 mei 2016 van 20.00 uur - 22.00 uur.
Donderdag 26 mei 2016 van 20.00 uur - 22.00 uur.
Donderdag 2 juni 2016 van 20.00 uur - 22.00 uur.
Ook nu is het bedoeling dat u in drie repetities de liederen leert,
dat betekent dat u pittige maar heel gezellige repetitieavonden krijgt.
Wij verwachten een groot koor, maar zijn wel beperkt in de ruimte.
Geef u daarom snel op, want dan kunnen we genoeg mappen in orde
maken.
En u weet het… vol is vol!
Wij hebben er weer bijzonder veel zin in. U ook?
Hopelijk tot ziens,
vriendelijke groeten van Garry Scholte.
U kunt u opgeven: tel. 0613409523 Garry e-mail: schlte@caiway.nl
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INTERVIEW met VRIJWILLIGERS ANJA EN GERRIT RAADSCHELDERS
Even voorstellen:
Gerrit, geboren Kudelstaarter, op de plek van het Dorpshuis, in de boerderij,
“mijn slaapkamer was boven de bar!” en Anja, geboren in Aalsmeer Zuid zijn
sinds 1976 getrouwd. We hebben tot 1991 op de Kudelstaartseweg 141
gewoond met onze kinderen Dennis en Maureen. Toen zijn we verhuisd naar
Klazienaveen in Drenthe, we hadden het hele land verkend en het gevoel en
de toekomstmogelijkheden waren er goed om daar een bedrijf te starten.
We begonnen met 1 ha. rozen, frisco, dat ging heel voorspoedig en na enige
uitbreidingen kochten we er een kwekerij bij. 5 jaar woonden we in de schuur
toen kochten we een huis. Het bedrijf hebben we gestopt in 2006 en in 2014
zijn we teruggekomen naar Kudelstaart.
Wanneer zijn jullie vrijwilliger geworden en wat doen jullie?
We zingen in het zangkoor, sinds vorig jaar januari.

Hoe zijn jullie daartoe gekomen?

Eppo zei dat we bij het koor moesten komen, en Corrie van Lith belde om
ons te overtuigen.
Wat maakt het koor zo bijzonder?
Het sociale; de groep mensen; het is net een warm bad waar je in terecht
gekomen bent! We zijn een grote familie die elkaar helpen, het is bijzonder.
En ja Garry, door het koor zijn we weer helemaal ingeburgerd!
Heben jullie hobby’s?
Wandelen, handwerken, lezen, koken, fysio fitness, modeltreinen, skypen.
Wil je nog iets zeggen?
We zijn blij dat we weer hier zijn, dat je mensen ziet van vroeger, en weer
vrienden en familie in de buurt hebt .
We hebben veel respect voor de vrijwilligers die het kerkgebeuren in stand
houden.
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?
An Uiterwaal, wat doe jij allemaal voor de kerk?
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VIERINGEN:
Zo. 24 apr. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Cantoren
Lector: Cees Hageman
Koster: Aad Buskermolen
Do. 28 apr. 10.00 uur Koffie-ochtend
Zo. 01 mei. 11.00 uur Woord-Communieviering mmv. Cantoren
Lector: Willy v.d. Geest
Koster: Jan Zethof
Do. 05 mei. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. “D/H-koor”
Hemelvaart
Lector: Lucy Rekelhof
Koster: Ageeth de Kuijer
Zo. 08 mei 11.00 uur Dopviering mmv. “D/H-koor”
Moederdag
Lector: werkgroep
Koster: Gerard v. der Jagt
Do. 12 mei
Zo. 15 mei

Do. 19 mei

10.00 uur Koffie-ochtend
11.00 uur Eucharistieviering mmv. “D/H-koor”
1e Pinksterdag
Lector: Cees Hageman
Koster: Pieter Bruin
10.00 uur Koffie-ochtend
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GEBEDSINTENTIES
24 apr.:
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Berns
Ad Verschueren
Wilhelmus Cornelis Overes
Jan Rodenburg
Corry Voortman–van Lammeren
Piet Baars
Hein Lammers
Kees Heemskerk
01 mei.:

Jaap Broers
Eef Masselink

08 mei:

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Robbert van Leeuwen
Jaap en Grad Springintveld
Theo van Weerdenburg
Gerrit Kok en Riek Kok-Rekelhof
Eef Masselink
Trudy Baars-van Kleef
Overleden fam. v.d. Haak
Corry Voortman–van Lammeren
Han Raadschelders
Catrien Rodenburg-Maas
Hein Lammers

15 mei:

Jan de Boer
Jaap en Grad Springintveld
Eef Masselink
Kees Nieuwendijk
Jan Rodenburg
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PALMPASEN STOKKEN MAKEN
Dit jaar hadden we de kinderen uit groep 1 t/m 4 en de Eerste
Communicanten uitgenodigd om met elkaar een Palmpaasstok te
versieren. Op onze oproep kwamen zo’n 20 kinderen op woensdag 16
maart naar de pastorie. Ze hadden allemaal een houten kruis mee, die
in een uur tijd versierd werd met crêpepapier, slingers, stickers,
pinda’s, eitjes en kuikentjes en lekkere dingen. Het was een gezellige
boel en iedereen ging met een mooie Palmpaasstok naar huis. Zeker
de moeite waard om volgend jaar weer te doen! Op zondag 20 maart
kwamen alle kinderen weer naar de kerk met de mooi versierde
Palmpaasstok, nu met nog een broodhaantje erop. In de viering liepen
we een processie met de stok door de kerk en na de viering kwam het
Show Jachthoorn Korps, die de kinderen voor een optocht mee naar
buiten nam. Ook de Paashaas en het Paaskuiken waren weer van de
partij, die paaseitjes uitdeelden. Daarna gingen de kinderen op weg
naar iemand, ziek of oud, om daar hun Palmpaasstok aan te geven.
Mirjam Snoek
TERUGBLIK OP PALMPASEN
Het was weer een bijzonder gezicht om de kinderen te \zien repeteren
in hun koor, met voorop dirigente Paula. Toen begon de dienst, en fijn
te zien dat Pastor Blonk er ook weer bij was, Pastoor Aarts was ook
imponerend om naar te kijken, een man die zijn roeping al heel wat
jaren uitvoert. De uitleg over de palmpaasstok is altijd weer mooi om
te horen, en voor velen een opsteker. Dat is het mooie aan ons geloof,
de vele tradities. Met ons palmpaastakje in de hand hoorden we het
Show- Jachthoornkorps naar binnen komen, net als de paashaas, en
een kip die gezellig meeliepen om paaseitjes rond te delen.
Sendy van de Horst
PAASWAKE
Dit jaar mocht het kinderkoortje en daarmee ook de kinderen die hun
eerste communie doen, meezingen bij de paaswake. Een bijzondere
viering, dat mogen we zeker stellen! Allereerst het paasvuur dat voor
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de kerk brandde, waaraan de paaskaars werd ontstoken. De kinderen
kwamen onder leiding van Pastoor Leo Aarts en Pastor Annemiek
naar voren gelopen. Na prachtige gezangen en gebeden, werden de
mensen in de kerk voorzien van "het licht van Christus" Een zeer
indrukwekkend gezicht; al die kaarslichtjes in een verder donkere
kerk. En een waardig "waken" aan de vooravond van de herdenking
van de dood van Jezus. Onze dochters vertelden dat ze "er een fijn en
vrolijk gevoel" van kregen. Dat moet toch zeker "de goedheid" zijn die
er gevoeld is. Dank aan de voorgangers en alle kinderen!!!
Margriet Zethof
VASTENACTIE 2016

Heel veel dank voor de mooie opbrengst van de Vastenactie n.l. :
€ 757,21. De kinderen hebben in hun doosjes € 50,-- ingezameld. De
mensen in Oeganda worden door onze financiële hulp geholpen met
onderricht in landbouw en irrigatietechnieken zodat er een betere
oogst is. Ook de Antoniusschool wordt weer bedankt voor de werkstukken,
die zij gemaakt hebben. Zo kregen we weer een duidelijk beeld van ons
project in Oeganda. Totale opbrengst over het jaar 2015 uit onze parochie
is:€ 3.819,96 De vastenactie loopt het hele jaar door. Voor verdere inf.
www.vastenactie.nl/donerenvoorparochies/
Willy v.d. Geest pen. Missionaire werkgroep

ONZE MISSIONARISSEN

Onze aandacht wordt dikwijls gevraagd voor het werk van onze
missionarissen. Mannen en vrouwen die vele jaren van hun leven
belangeloos in dienst stellen voor het welzijn en geluk van hun
medemensen, en zichzelf vergeten. Daarom willen we eens per jaar vooral
eens aan henzelf denken. Na zoveel jaren van werken zijn ze hoognodig aan
vakantie toe, aan familiebezoek en/of aan gezondheidscontrole. Allemaal
heel nodig, maar ook heel duur waar ze niet voldoende geld voor hebben.
Aan ons wordt gevraagd om hen daarbij te helpen. Mogen ze weer op ons
rekenen? Met Pinksteren, zondag 15 mei, staan de rode bussen achter in de
kerk voor de missionarissen. Wilt U liever overmaken dan kan dat ook:
NL62 RABO 0380 106 728 MISSIE WERKGROEP
m.m.v. WEEK NEDERLANDSE MISSIONARISSEN
Hartelijk dank. Par. Missionaire Werkgroep.
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ZONDAG 16 APRIL j.l: EERSTE COMMUNIE FEEST:
Ontpopt tot vlinder
Na maanden van voorbereidingen en
leerzame kindermiddagen waarin over
het geloof gesproken werd aan de
hand van een uitnodigend werkboek, was het zondag 16 april
eindelijk dan zover. Eveline, Oliwia, Luna, Ginger, Marien, Cas, Koen,
Amy, Esmee, Anna, Jari, Kim en Dominique deden die mooie
zondagochtend hun eerste communie en horen er sindsdien echt
helemaal bij. In de laatste weken werd er veel met elkaar gesproken
over wat het geloof in houdt en op wat voor manieren je vriend kunt
zijn van God. Dit gebeurde in de pastorie onder de liefdevolle
begeleiding van Margriet en Jacqueline. Een groot compliment aan
deze dames die heel veel tijd en energie gestoken hebben in de
vlekkeloos verlopen dag en intensieve voorbereiding die er aan vooraf
ging. Zij werden daarbij geholpen door Pastoor Samuel en Pastoor
Annemieke. Daarnaast heeft Paula op donderdagavond intensief met
de kinderen geoefend om alle liedjes ingestudeerd te krijgen, dat was
voor de kindjes iedere week weer een feest! Petje af voor Paula en
woorden van dank voor haar tomeloze inzet en energie!
Zaterdagmiddag 2 april hebben de communicanten een leerzame
speurtocht door onze eigen kerk gehad; zij mochten onder andere de
kleding van de misdienaars passen, hebben
de fraaie raam- afbeeldingen goed
bestudeerd en het hoogtepunt was het
beluisteren van het mooie orgelspel boven.
Daarna vertrok het gezelschap samen met
ouders en broertjes of zusjes richting de
beeldentuin in Hoofddorp. Hier vertelde
Pastoor Annemiek hen mooie verhalen die bij
de Bijbelse beelden horen en na afloop werd
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de oven heet gestookt zodat de kindjes met een lange prikker zelf
een broodje boven het vuur mochten roosteren. Een
unieke ervaring! Aan alle blije snoetjes te zien, was dit een schot in de
roos... Maar hoe leuk en leerzaam alle voorpret ook was; het ging
uiteindelijk om hun grote dag, afgelopen zondag om 11.30 uur. De
vlag in de top van de kerk en de ballonnen bij de entree verklapte al
dat er iets bijzonders stond te gebeuren. Wat zagen ze er allemaal
feestelijk uit in hun prachtige kleding en de haren keurig gekapt. Ook
van binnen was de kerk een plaatje om te zien met kleurrijke bloemen
en prachtige vlinders die de kinderen – ook van school - versierd
hadden. Het thema rondom het communie
project was ontpoppen van rups tot vlinder.
De communicanten hebben immers in hun
ontwikkeling rondom hun geloofsbeleving
de afgelopen maanden een hele stap
gemaakt en zijn nu nagenoeg klaar om
straks uit te vliegen, bepakt met bagage
waar ze hopelijk gedurende alle hobbels op
hun levenspad steun aan ondervinden. Een mooie tijd! Net zoals dat is
wanneer een rups zich ontpopt tot een unieke vlinder! Na de mooie
dienst die velen aansprak en goed bezocht was, ook met heel veel
kinderen, ging iedereen voldaan naar huis, klaar om met de
genodigden taartjes te eten en deze onvergetelijke dag te vieren.
Vanaf deze plek een woord van dank aan iedereen die zijn of haar
steentje heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit grote
communiefeest. Graag van harte welkom op de slotviering van de
communicanten op zondag 12 juni a.s.
Rianne Middelkoop
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BEDEVAARTEN NAAR BEAURAING IN 2016
Beauraing is een kleine stad met ongeveer 10.000 inwoners en ligt aan de
rand van de Belgische Ardennen. Het is een plaats waar Maria van 29
november 1932 tot 3 januari 1933 drie en dertig maal is verschenen aan vijf
eenvoudige kinderen. Drie kinderen van de fam. Voisin en twee kinderen van
de fam. Degeimbre. Maria heeft toen aan hen gevraagd om veel te bidden,
om een kapel te bouwen en dat men hier ter bedevaart zal komen. Maria
wordt hier vereerd als de Moeder met het Gouden Hart. Door zijn ligging en
eenvoud is Beauraing uitermate geschikt om als christenen enkele dagen
samen met elkaar tot bezinning te komen. We leven in een wereld, waarin
we dagelijks overspoeld en meegetrokken worden in een stroom van
schokkende beelden en onthutsende berichten. Als gelovige christenen
vinden we maar moeilijk de tijd, rust en stilte, die nodig zijn voor inkeer in
ons zelf, voor contact met God en voor gebed. Onze meerdaagse
bedevaarten maken stilte , rust en bezinning mogelijk..
Op deze wijze proberen we samen met u gehoor te geven aan de oproep
van Maria “DAT MEN TER BEDEVAART KOME.”
Ook in 2016 organiseert het Nederlands Beauraing Comitë pro Maria
Bisdom Haarlem – Amsterdam weer twee bedevaarten en een bedevaart
met Extra Zorg naar Beauraing in België.
Data van de Bedevaarten in 2016 zijn: Dinsdag 7 t/m vrijdag 10 juni
Zondag 21 aug. t/m woensdag 24 augustus.
Tevens is er van dinsdag 7 t/m vrijdag 10 juni een Extra Zorgbedevaart,
speciaal bestemd voor degenen, die moeilijk ter been zijn en/of extra hulp
nodig hebben. Voor hen rijden touringcars met liftvoorziening. Deze Extra
Zorgbedevaart staat onder leiding van een priester, een arts,
verpleegkundigen en brancardiers. Vrijwilligers, die verpleegtaken of
verzorgingstaken of huishoudelijke taken op zich willen nemen zijn welkom.
Informatie hierover kunt u inwinnen bij onderstaand adres. Mocht u aan de
oproep van Maria gehoor willen geven of wilt u meer informatie, neem dan
contact op met:
Bedevaarten en Extra Zorgbedevaart:
R.M. de Lange – Vlaar van Santenlaan 61 1701 BV Heerhugowaard tel:072 5710294 mob: 06 - 10308315
e-mail: RM.delange-vlaar@quicknet.nl
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PAROCHIE-AGENDA 25-04-2016 / 20-05 -2016
Do.
Di.

28 april

19.45 uur
03 mei 09.00 uur

Parochieteam
kerkschoonmaak

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

Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 13 mei 2016
Bij het secretariaat of op het e-mail adres:
redactiestem@hotmail.com / stjangeboortesecretariaat@live.nl
De volgende Stem is van 21 mei t/m 17 juni 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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