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(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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OP DE DREMPEL VAN HET PINKSTERFEEST.
Als ik dit stukje schrijf staan we aan de vooravond van het
Pinksterfeest. Pentecoste is de vijftigste dag van Pasen. Het Joodse
volk viert dat Paasfeest als herinnering aan de bevrijding uit Egypte,
tot de dag van vandaag. Wij vieren dat Paasfeest vanuit het
perspectief van de opgestane Heer Jezus en dat is zo van belang dat
we dat vijftig dagen vast houden. Bevrijding uit Egypte, Opstanding uit
de dood: voor beiden geldt dat er nieuwe kansen ontstonden, nieuw
leven terwijl er geen toekomst meer mogelijk leek en dat wilden ze
blijven vieren in het Joodse volk én in de christelijk kerk. Daarom
vieren ook wij elk jaar dat Jezus leeft, ondanks zijn dood. Pinksteren is
het feest van de komst van de Geest van Jezus, die Hij beloofde toen
Hij naar zijn Vader in de hemel ging: "Ik zend jullie een Helper". De
Geest van Jezus, die 'Spirit', vraagt dat wij bereid zijn om ons open te
stellen voor nieuwe inzichten, voor nieuwe kansen. Die vraagt van ons
om onze ramen niet stijf gesloten te houden maar ze te openen opdat
de Geest kan waaien waar Zij wil. (Zij...., want het woord 'geest' (van
pneuma) is vrouwelijk. Hoe bijzonder is het dat juist in deze dagen
voor het feest van de Geest geluiden komen over onderzoek naar de
diakenfunctie in de vroege kerk. In het boek Handelingen is te lezen
dat ook vrouwen een duidelijke functie hadden in de jonge kerk. Ze
zijn ‘weg geschreven' in de grote geschiedenis van onze kerk. Na
eerdere oproepen van grote theologen en ook bisschoppen heeft ook
onze Paus Franciscus nu gezegd dat het goed is daar onderzoek naar
te gaan doen. De Pneuma, Gods Geest gaat haar eigen weg, wie
weet wat daar uit voort kan komen als wij onze ramen open houden,
onszelf open stellen, zodat we de Geest laten waaien waar ze wil.
Pastor Annemiek Blonk
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BESTE MEDE PAROCHIANEN

Algon, wil je het voorwoord weer aanleveren voor de volgende uitgave van
De Stem? Die vraag kwam deze week laat op de avond binnen via mail.
Wat het redactielid niet wist is, dat ik op het moment van de vraag mij in het
mooie Hongarije bevindt voor een korte vakantie om de batterij weer even
helemaal op te laden. Het is nog niet zo lang geleden dat een dergelijk
verzoek afgewezen moest worden omdat zaken als email, Skype, wifi en
mobiele telefoons nog geen gemeengoed waren.
Nu kruip je op je geliefde vakantie bestemming achter het toetsenbord van je
computer die uiteraard mee op reis ging en krijgt het voorwoord weer vorm
op het witte vlak van het beeldscherm. Uiteindelijk klaar en opgeslagen, is
een mailtje naar de redactie van De Stem met dit artikel ter bijlage
voldoende om de 1500 kilometer tussen Kudelstaart en Vajta te
overbruggen. Het valt mij op dat binnen de kerk de digitale snelweg en
social media nog nauwelijks hun intrede hebben gedaan.
Ja, we hebben een website die er mooi uit ziet maar waar de inhoud nog wel
verbetering behoeft maar ook op Facebook sites als: Je bent Kudelstaarter
als…. vind ik veel berichten over de in aanbouw zijnde kroeg, die uiteraard
zeer welkom is en mooie plaatjes over de bijzondere plekken in ons dorp
maar nog nimmer heb ik hier iets mogen lezen over alle activiteiten die zich
rond of binnen de kerk afspelen.
Om de jeugd en de huidige generatie parochianen hiervoor enthousiast te
krijgen zullen we er niet aan ontkomen om meer aandacht te besteden aan
het ontwikkelen van onze kerk op de digitale snelweg. Ik ben er van
overtuigd dat we binnen enkele jaren concepten hebben waarbij de dienst
niet meer plaatsvind in de kerk maar ook voor het scherm van je computer.
Laten we het een doen en het andere niet nalaten.
Dit betekent het ontwikkelen van nieuwe vormen van godsdienst bedrijven
en daarnaast zorgen dat onze kerk aantrekkelijk blijft voor al onze
parochianen, jong en ouder. Dit kunnen wij alleen met uw hulp en inzet en
uw ideeën zijn dan ook van harte welkom.
Vanuit een gastvrij Hongarije wens ik u weer een aantal mooie
bijeenkomsten toe en hoop u binnenkort weer in onze kerk te mogen
begroeten.
Algon van Woensel

Voorzitter parochieteam.
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LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE.
Wat een gezellige Koningsdag had moet worden, werd een verdrietige
dag. Dochter Annette vond haar moeder Corrie Bunnik – Kroft
levenloos op het terras achter het huis. Corrie was haar schapen
wezen voeren en is waarschijnlijk niet goed geworden en plotseling
gestorven. Corrie is 82 jaar oud geworden en woonde aan het
Jaagpad in De Kwakel. Ze woonde daar met veel plezier, zeker in het
voorjaar en zomer. Daar genoot ze van. Op 3 mei hebben wij Corrie
na de Uitvaartviering op onze begraafplaats begraven. Wij wensen
haar drie dochters en familie heel veel sterkte om het plotselinge
overlijden van hun moeder en oma een plaatsje te kunnen geven en
kracht om weer verder te gaan met hun leven.
UITVAARTGROEP: Willy v.d. Geest en Garry Scholte
HARTELIJK DANK
Voor uw wensen die ik mocht ontvangen voor mijn 64e verjaardag.
Bijzondere dank aan de dames op het secretariaat die alles regelden.
Dat ik werd opgehaald en thuis gebracht, dat er lekkere stukjes vlaai
waren bij de koffie en de thee. Inmiddels lig ik zes weken op de bank
en de laatste week, met dat mooie weer op een ligbedje op mijn
balkon. De hernia die ik heb, duurt volgens de neuroloog meestal 6-13
weken. Ik hoopte natuurlijk weer op zes, maar dat dat een illusie is,
merk ik aan de pijn die ik nog heb, gelukkig dat er pijnstillers zijn, al
maakt al die morfine elke dag je niet echt helderder. In ieder geval ben
ik bijna op de helft, en dan hoop ik dat het nu ook echt volgens
schema verloopt. In huis loop ik inmiddels weer een beetje rond en in
de rolstoel van de kerk, (gelukkig dat die er is en ik hem kan lenen)
doe ik zelfs al weer een boodschap bij groenteboer en supermarkt.
Maar de meeste tijd van de dag lig ik nog plat, om te veel pijn te
vermijden. Hartelijke groet voor u vanaf de bank in Stevinhof.
Pastor Annemiek
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VIERINGEN:
Zo. 22 mei 11.00 uur Woord-Communieviering
mmv. ”Kinderkoor”
Lector: werkgroep
Koster: Aad Buskermolen
Do. 26 mei 10.00 uur Koffie-ochtend
Zo. 29 mei 11.00 uur Eucharistieviering mmv. “D/H-koor”
Lector: Willy v.d. Geest
Koster: Jan Zethof
Do. 02 juni 11.00 uur Koffie-ochtend
Zo. 05 juni 11.00 uur Gebedsviering mmv. “Gelegenheidskoor”
Lector: Lucy Rekelhof
Koster: Ageeth de Kuijer
Do. 09 juni 10.00 uur Koffie-ochtend
Zo. 12 juni 11.00 uur Eucharistieviering mmv. “Kinderkoor”
afsluiting 1e communie
Lector: werkgroep
Koster: Gerard v.d. Jagt
Do. 16 juni 10.00 uur Koffie-ochtend
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GEBEDSINTENTIES
22 mei:
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Ad Verschueren
Eef Masselink
Piet Baars
Corrie Bunnik-Kroft
29 mei :

Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Berns
Corrie Bunnik-Kroft

05 juni:

Jaap Broers
Kees Schijf en Wil Schijf-Klijn
Eef Masselink
Corry Voortman–van Lammeren
Catrien Rodenburg-Maas
Corrie Bunnik-Kroft

12 juni:

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Ad Verschueren
Eef Masselink

6

HET GELEGENHEIDSKOOR ZINGT WEER.
Op zondag 5 juni a.s. zingt het Gelegenheidskoor weer
in een DOP-viering. Iedere keer is het een groot succes. Deze keer
waren er minder aanmeldingen, dat kan wel eens gebeuren, de
koorleden die er zijn hebben er echt zin in. Onder de enthousiaste
leiding van Fleur Buskermolen met de geweldige begeleiding van het
Combo wordt het weer een bruisende viering. Als u dit leest zijn wij
hard aan het repeteren om de liederen er weer goed in te krijgen.
Iedere keer krijgt Fleur het weer voor elkaar om mooie liederen te
vinden bij het thema. Deze keer is het thema: Dankbaar achterom
kijken …en dapper vooruit kijken. Een interessant thema. In de viering
zitten mooie teksten, kortom een viering die u niet MAG missen.
Daarom dit berichtje in De Stem met de uitnodiging te komen naar
deze viering. Het is voor het Gelegenheidskoor natuurlijk veel leuker
om voor een goedgevulde kerk te zingen. Daarom lieve mensen, kom
naar de kerk op 5 juni om 11.00 uur, om heerlijk te genieten. Na afloop
is er natuurlijk weer koffie en thee en wat lekkers bij de koffie.
Namens allen die aan deze viering meewerken,
TOT ZIENS, vriendelijke groet, Garry Scholte-Remmerswaal.

NIEUWS VOOR ONZE JONGEREN:
Zing mee op zondag 19 juni in Het Regiokoor!
Op zondag 19 juni om 11.00 uur zal het Regiokoor in onze kerk zingen
Het regiokoor bestaat uit leden van Jongerenkoor “Debuut” uit
Uithoorn, aangevuld met leden uit de parochie waar gezongen gaat
worden: jullie dus! De repetities zijn op vrijdagavond van 19.15 tot
21.00 uur. De eerste repetitie is op dinsdag 31 mei in onze kerk. De 2
volgende repetities zijn op vrijdag 10 en 17 juni in de kerk in Uithoorn.
Voor vervoer daar naar toe kan gezorgd worden. De viering zal een
DOP-viering zijn, die speciaal voor deze gelegenheid wordt gemaakt.
Lijkt het je leuk om met dit unieke koor mee te zingen, stuur dan voor
vrijdag 13 mei een mailtje naar:mirjamubink@hotmail.com
Groetjes van de werkgroep Jongerenvieringen, Mieke, Danielle en
Mirjam
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EEN DUBBELE FEESTDAG.
Zondag 8 mei werd een dubbel feestje in de kerk. Het was
niet alleen Moederdag maar ook het Zangkoor had groot
feest want er waren vier Jubilarissen bij het koor. De
DOPviering begon gewoon maar al in het begin werden de
vier onderscheiden met het zilveren speldje in de vorm van
een muzieksleutel. Het was bijzonder leuk: Nel de Boer, 40
jaar op het zangkoor en onze vaste tekstschrijfster bij feestjes van het
koor. Anita Buskermolen, 25 jaar op het koor en al een aantal jaren
penningmeester en bestuurslid. Anneke v.d. Jagt, 25 jaar op het koor
en verantwoordelijk voor de muziek van het koor en is ook bestuurslid.
Lucy Rekelhof, ook 25 jaar op het koor, en Lucy is onze duizendpoot.
Zij draagt zorg voor de muziek van de organist/pianist, houdt de
mappen in orde en de muziek gereed. Dirigent Irma spelde de
jubilarissen het speldje op en ze kregen ook nog een oorkonde.
Familieleden van de jubilarissen zaten in de kerk, daardoor werd het
ook heel speciaal. Daarna ging de viering normaal door met mooie
teksten en liederen. Ook de overweging was heel bijzonder, een brief
werd voorgelezen van een jonge moeder uit de oorlog 1940-1945.
Wat een verschil met tegenwoordig. Heel ontroerend. Het bleek de
moeder van Greet v.d. Weijden te zijn geweest. Aan het einde van de
viering bij de mededelingen werden de jubilarissen nogmaals naar
voren geroepen. Toen kregen zij een prachtig boeket bloemen en
werd het lied gezongen voor de jubilarissen, waarvan Nel de Boer zelf
de tekst had geschreven, behalve die van haarzelf, want zij wist niet
dat zij ook bij de jubilarissen zat. Haar tekst werd door een ander
geschreven. De mensen in de kerk hadden inmiddels ook een kopie
van het liedje gekregen zodat zij de tekst goed konden volgen.
Na afloop was er nog gezellig koffiedrinken op het kerkplein met
lekkere cake en kon men de jubilarissen feliciteren. Wat een
saamhorigheid was er in de kerk te voelen. Heerlijk, daar hebben wij
het voor gedaan.
Namens het Zangkoor Cum Ecclesia en de
DOPgroep, Garry Scholte-Remmerswaal.
8

In de vorige stem is een stukje tekst weggevallen van de Vastenactie.
Daarom hier het complete stukje.
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
WINNAAR PAASKAARS
Op zondag 15 mei heeft weer de trekking plaatsgevonden voor de
paaskaars. Deze keer is het lot gevallen op nr. 293 en Thea Buskermolen
mocht hem in ontvangst nemen.
De kleine kaars werd eigenaar van Anja Raadschelders op 374.
KEVELAER BEDEVAART 2016
Deze gaat plaatsvinden van 25 tot en met maandag 27 juni 2016.
Aanmelding kan alleen door een aanmeldingsformulier ingevuld te zenden
naar: Kevelaer bedevaart p/a/ Staringstraat 7 G 1054 VM Amsterdam.
Een aanmeldingsformulier kunt u ophalen bij het Parochie-secretariaat.
Dit moet wel zo snel mogelijk gebeuren.
Hier kunt u ook extra informatie krijgen over de bedevaart.
Neem voor uw verdere vragen en/of opmerkingen contact op met:
Pastoor Eric van Teijlingen 06-13523896. Jos Martens 06-16666900.
Pastoor Eugène Jongerden 06-51265724. Dea Broersen 06-25021417
Bestuur Broederschap Haarlem e.o. naar Kevelaer.
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER AN UITERWAAL
Even voorstellen:
An, pas 83 jaar geworden, woont sinds 1978 in Kudelstaart.
Ik ben geboren en getogen in Utrecht, na de lagere school ben ik naar de
modevakschool gegaan en coupeuse geworden. Ik heb veel genaaid voor
particulieren, vaak trouwjaponnen.
Wanneer ben je vrijwilliger geworden en wat doe je?
An zit op het koor, vervult een functie op het secretariaat, handwerkt, legt de
Stem in en bezorgd hem:
32 jaar geleden ben ik op het koor gekomen, ik zong eerst bij Kunst en Strijd
in Aalsmeer en kwam daar To Rekelhof tegen en die vroeg me naar het
Dames/Herenkoor te komen. Toen Pastor Tangelder hier wegging vroegen
ze mensen voor het secretariaat, dat ben ik met Ria Peters op de
donderdagochtend gaan doen. Ruim 10 jaar geleden is het handwerkgroepje
opgericht, Garry stelde voor iets te gaan doen met de kazuivels en vroeg
daar mensen voor. Met de Stem inleggen ben ik al héél lang geleden
begonnen, dat was toen nog bij Jo Raadschelders op zolder op het Robend.

Wat heeft je bewogen om vrijwilliger in de kerk te worden?

Ik zing graag en het is fijn om iets te doen met andere mensen, vooral ook
vanwege het contact.
Heb je nog meer hobby’s?
Handwerken, puzzelen, breien, lezen.
Wil je nog iets zeggen?
Doordat ik in het ziekenhuis en Bornholm gelegen heb, heb ik weer ervaren
hoe samenhorig het koor is want ze hebben heel veel voor me gedaan,
belangstelling getoont, stapels post, het ontroert me nog steeds. Het is heel
bijzonder want ik ben natuurlijk alleen en zoals Anja en Gerrit al zeiden: het
is een familie, ook zelfs de aanhang van koorleden. Ook kreeg ik een
verrassende verjaardag terwijl ik het niet eens vierde!
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?
Gerard v.d. Jagt, jij bent in Hein z´n voetsporen getreden, geeft het werk je
veel voldoening?
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PAROCHIE-AGENDA 23-05-2016 / 17-06 -2016
Ma.
Do.

23 mei
26 mei

09.00 uur
19.45 uur
20.00 uur

groep St. Jan viering maken
Parochieteam
Gelegenheidskoor rep.

Ma
Wo
Do

30 mei
01 juni
02 juni

09.00 uur
19.30 uur
20.00 uur

Kerkschoonmaak
Zonnebloem
Gelegenheidskoor rep.

Vr

10 juni

09.00 uur

Dopgroep

Do

16 juni

20.00 uur

Regio PCI

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

Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 10 juni 2016
Bij het secretariaat of op het e-mail adres:
redactiestem@hotmail.com / stjangeboortesecretariaat@live.nl
De volgende Stem is van 18 juni t/m 22 juli 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

