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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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Hierbij bent u allen van harte
uitgenodigd op:
zondag 26 juni 2016
om
11.00 uur

Feestelijke St. Jan viering
waaraan het “Dames en
Herenkoor” en het “Kinderkoor”
hun medewerking verlenen
het thema is “Luisteren”.
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BESTE MEDE PAROCHIANEN,
Sinds enige tijd maakt, zoals u wellicht weet, onze parochie deel uit van de
Personele Unie samen met de parochies in De Kwakel, Uithoorn, Aalsmeer
en Nes aan de Amstel.
Voorzitter van deze Personele Unie is pastoor Samuel Marcantognini en het
bestuur wordt gevormd door leden van de parochieteams van de 5
aangesloten parochies.
Voor onze parochie kunnen wij rekenen op de inbreng van Hans van Putten
en Julia Oostveen. De laatste is zelfs de penningmeester van de PU dus er
wordt op een juiste wijze gelet op de financiën.
De doelstelling van de PU is om een nauwere samenwerking tot stand te
brengen op vele gebieden. Echter samenwerkingen komen vaak moeizaam
tot stand en laten pas op termijn een positief resultaat zien. Een goed
voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen KLM en Air France waarvan
de synergie op dit moment nog nauwelijks te zien is.
Binnen de PU wordt er hard gewerkt om samen zaken aan te pakken maar
door financiële en culturele verschillen tussen de 5 leden van de PU is dit
een proces dat langzaam verloopt en waarbij misschien het bestuur van de
PU wat hoger gespannen verwachtingen had van de samenwerking dan
werkelijk het geval is.
Toch zijn er wel stappen voorwaarts te bespeuren, de inzet van het Pastores
team verloopt min of meer soepel en de voorgangers doen hun uiterste best
om voor elke parochie zichtbaar en benaderbaar te zijn.
Ook zijn er inmiddels nieuwe begrotingen door de 5 parochies ingediend en
worden deze nu geconsolideerd om tot een passend geheel te komen.
Ook de verbouwing van de pastorie is onderdeel van de begroting maar
hierbij draaien de molens van het Bisdom bijzonder traag en laat een
positieve beslissing nog steeds op zich wachten.
Nu hoor ik u denken, “maar de parochies zouden toch ook hun
zelfstandigheid behouden en de pastorie is toch eigendom van de
parochie?”
Dat is wel zo maar helaas prevaleert het kerkelijk recht boven het burgerlijke
recht en dienen we dus netjes te wachten tot we een goedkeuring uit het
Haarlemse krijgen.
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Kortom, hoewel het niet altijd duidelijk zichtbaar is wordt er door het
parochieteam hard gewerkt om de toekomst van onze parochie en het
behoud van onze mooie kerk en pastorie veilig te stellen.
Middels De Stem zullen wij u uiteraard van nieuwe ontwikkelingen op de
hoogte blijven houden.
Algon van Woensel, voorzitter parochieteam St. jan Geboorte

PAUS FRANCISCUS
Elke ochtend om 7.30 uur viert paus Franciscus de eucharistie in
Huize Santa Marta, een kleine kapel binnen het Vaticaan. Daar mogen
elke dag slechts een dertigtal gelovigen en concelebrerende priesters
of bisschoppen aanwezig zijn. Wil je daar een keer aanwezig zijn, dan
moet je wel een klein jaartje in de wachtrij staan… Gelukkig staat elke
dag rond 9 uur de tekst van de homilie die de paus in die mis
uitspreekt al op de website van Radio Vaticana (helaas alleen in het
Italiaans…). Het gaat altijd om een diepe, bijbelse en zeer concrete
overweging naar aanleiding van de lezingen van de dag. Deze
overwegingen zijn al een paar keer gebundeld in een boek en gaan in
rap tempo over de toonbank. Hieronder treft u een eigen vertaling van
de homilie op 23 mei 2016. Het gaat over de vreugde die elke christen
zou moeten kenmerken.
Het identiteitsbewijs van de christen is de vreugde van het Evangelie.
Een christen is een man of een vrouw met vreugde in het hart. Een
christen zonder vreugde, dat bestaat niet! Maar, zul je zeggen: “Ik heb
vele christenen gezien zonder vreugde!” Dat zijn geen christenen! Zij
beweren christen te zijn, maar ze zijn het niet! Zij missen iets.
Het identiteitsbewijs van de christen is de vreugde, de vreugde van
het Evangelie, de vreugde omdat je uitverkoren bent door Jezus,
gered door Jezus, nieuw gemaakt door Jezus. Het is de vreugde die
komt uit de hoop dat Jezus op ons wacht, ook temidden van de
kruisen en het lijden van dit leven. Deze vreugde drukt zich uit op een
bijzondere manier, en wordt zichtbaar in de vrede die iemand uitstraalt
vanwege de zekerheid dat Jezus ons vergezelt, dat Hij met ons is.
De christen doet deze vreugde groeien door te vertrouwen op God.
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God blijft altijd trouw aan zijn verbond. En de christen weet dat God
aan hem denkt, dat God hem bemint, hem begeleidt, op hem wacht.
En dat is de vreugde.
De rijke jongen in het Evangelie was niet in staat om zijn hart te
openen voor de vreugde - en hij werd bedroefd omdat hij vele
goederen bezat. Hij was gehecht aan zijn goederen! Jezus heeft ons
verteld dat men niet twee heren kan dienen: òf je kiest voor de Heer òf
je kiest voor de rijkdom. Rijkdom op zich is niet slecht, maar het is
verkeerd slaaf van je rijkdom te worden. Die arme jongen ging
bedroefd weg… Wanneer wij in onze parochies, in onze
gemeenschappen, onze groepen, mensen vinden die zich christen
noemen en christen willen zijn maar in feite bedroefd zijn, dan is daar
iets aan de hand. Wij moeten die mensen helpen om Jezus te vinden,
die droefheid wegnemen, opdat zij kunnen juichen over het Evangelie,
omdat zij dan die vreugde bezitten die eigen is aan het Evangelie.
De verwondering over de christelijke vreugde, dat je gered wordt van
de slavernij van de wereldse dingen, kan men alleen ervaren door de
kracht van God, door de kracht van de heilige Geest. Laten wij
daarom vandaag aan de Heer vragen dat Hij ons de genade geeft
verwonderd te kunnen zijn over de vele geestelijke rijkdommen die Hij
ons heeft geschonken. En dat wij hierdoor de vreugde verkrijgen om in
vrede alle moeilijkheden te kunnen doorstaan. En dat Hij ons moge
beschermen tegen het zoeken naar geluk in zovele wereldse zaken
die ons uiteindelijk bedroefd maken: zaken die ons veel beloven maar
die ons niets geven!
Onthoud het goed: een christen is een man of een vrouw van vreugde,
van vreugde in de Heer; een man of een vrouw van verwondering.
Pastoor Samuel (eigen vertaling van de woorden van de Paus)
LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE.
**Op woensdag 18 mei is op 80jarige leeftijd Nico Bekkers overleden.
Nico, een bourgondische Limburger die zich echt thuis voelde in Kudelstaart.
Een groot liefhebber van Fanfaremuziek, maar ook van kaarten. Menig
kaartavondje heeft hij georganiseerd. Als bezorger van Tafeltje Dekje is hij
ook jaren actief geweest. Nico hield van mensen om zich heen maar kon ook
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tussen de mensen in zichzelf gekeerd zijn. Hij hield ontzettend van reizen en
er stond nu ook nog 2 of 3 reisjes al in zijn agenda, helaas, die gaan niet
door. Nico was al een groot aantal jaren minder gezond maar dat het nu zo
snel zou gaan daar had niemand op gerekend. Gelukkig heeft hij na de dood
van zijn vrouw Riet, die hij wel ontzettend miste, veel steun gehad van
vrienden, buren. De echte mantelzorg. Wat fijn dat deze mensen er zijn.
Zaterdagmiddag 21 mei om half 3 hebben wij afscheid genomen met een
afscheidsviering in de kerk en daarna is Nico op ons kerkhof begraven. Wij
wensen zijn zoon Peter en vrouw Jacqueline veel sterkte en natuurlijk ook de
verdere familieleden.
Nico, rust in vrede.
**Op 9 juni overleed Cornelia Overes-Koot. Zij woonde in het Zuiderpark en
werd 106 jaar oud. Mw. Overes was al een aantal jaren de oudste
parochiaan, waarin zij haar man opvolgde die dat voor haar was. Weinigen is
het gegeven zo’n leeftijd te bereiken in een relatieve goede gezondheid.
Haar benen wilden niet meer en de laatste jaren gingen haar ogen en
gehoor achteruit, maar haar verstand bleef scherp. Altijd als ik kwam, met de
maandelijkse communie, werden de nieuwigheden van de parochie
uitgewisseld en het verbaasde me altijd dat zij een aantal dingen nog eerder
wist dan ikzelf. Mw. Overes heeft heel haar leven hard gewerkt, als vrouw
van boer Overes en moeder van een groot gezin. s’Morgens in alle vroegte
op en werken tot de late avond om alles op orde te krijgen. Tot het einde toe
heeft zij haar hobby’s beoefend: geborduurde schilderijen maken met
kruissteekjes die ze uittelde. Al haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen hebben wel een schilderij, merklap of geboortewerk
hangen. Toen haar man overleed, -die ook de honderd jaar ruim passeerdeheeft zij het heel moeilijk gehad, het gemis was zó groot, dat ze op moeilijke
momenten wel eens heeft gezegd: “Het is voor mij ook genoeg geweest, ik
hoef niet verder.” Gelukkig was ze op andere momenten weer heel
optimistisch. Toen ze enkele jaren na haar honderdste een keer in het
ziekenhuis belandde en de arts vroeg of ze nog wel zin het leven had,
antwoordde ze: “Ja natuurlijk, ik wil nog wel even verder!” De zorg die haar
kinderen hebben gegeven, elke dag klaar staand voor hun moeder heeft
zeker meegewerkt aan de levensvreugde die zij heeft ervaren.
Nu zij haar leven in Gods hand heeft gelegd, is ze weer verenigd met haar
man en alle familie die haar voorging. Het gemis zal, zeker door die grote
betrokkenheid, nu ook heel groot zijn voor hen.
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We wensen de familie veel sterkte toe. Na de uitvaart werd mw. Overes op
ons kerkhof begraven.
**Op 11 juni is Kees van Wees overleden, in de volgende Stem een
memoriam. We wensen de familie veel sterkte toe.
PAASKAARS VERLOTING EN DE KIND AAN TAFEL COLLECTE
Waarom nu nog een stukje over deze collecte? Dat is op verzoek van het
parochieteam. De collecte bestaat al vele jaren in onze parochie. Mijn
voorganger, pastoor Jan Tangelder heeft, naar ik hoorde, deze collecte ingesteld. Ieder jaar werd er aan het einde van de Kerstvieringen aandacht
gevraagd voor deze collecte. De metalen rode melkbussen stonden achterin
de kerk klaar en pastoor Tangelder had, zo werd me verteld, altijd wel een
extra wijze om deze collecte aan te kondigen voordat de Kerstviering werd
afgesloten: "Deze collecte mag 'zacht' zijn, we hoeven niets te horen vallen".
"Het mag een ritselende collecte zijn". En zo waren er meer uitspraken om u,
parochianen, aan te zetten tot een zo gul mogelijke gift. Deze
aankondigingen waren bedoeld om resultaat te boeken! Zo werd ook wel via
een bepaalde verdeelsleutel bepaald hoeveel kinderen er komend jaar mee
aan tafel zouden zitten als gast van de Kudelstaartse gemeenschap. Op
Kerstmis is men toch altijd wat guller voor de noodlijdenden in onze wereld,
zeker als het kinderen betreft. Toen ik 19 jaar geleden in Kudelstaart kwam,
is er wat dit betreft niets veranderd. We hielden elk jaar de 'Kind aan tafel
collecte' tot vandaag de dag. Alleen kwam na een paar jaar een vast doel:
de kleuters in Malawi die naar school gaan in het gebouw dat we als
parochie zelf hebben gefinancierd en waarin de jongeren tijdens hun Malawireis de lokalen hebben opgefrist met schilderingen.
Dit jaar is, door de klimaatwisseling, de nood in Oost-Afrika erg hoog. We
horen in de nieuwsberichten dat er hongersnood is door mislukte oogsten.
Bisschop Msusa schreef er al over in een brief in een eerdere Stem. De
honger is hevig, de kinderen krijgen op school een bord maïspap of bonen.
Daarom besloot het parochie-team om de opbrengst van de
Paaskaarsverloting niet alleen voor onszelf te houden. Een-derde gedeelte is
gebruikt voor een nieuwe stofzuiger voor de kerkwerkers en twee-derde zal
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worden overgemaakt naar Bisschop Thomas tbv van de kind aan tafel actie
voor de kleuters in Malawi. Zij zullen er blij mee zijn, 1-2 maanden een bord
eten elke dag.
Pastor Annemiek Blonk
VRIJWEL HERSTELD
Gelukkig gaat het inmiddels een stuk beter dan toen ik mijn vorige stukje
voor de Stem schreef en ik hoop van harte -dat als u deze Stem in de bus
krijgt- ik weer begonnen ben met mijn werkzaamheden. Opnieuw gaan
opbouwen, vanuit hetzelfde perspectief als vorig jaar lijkt me het handigst,
daar heb ik inmiddels wat ervaring mee. Dus de mensen waar ik communie
thuis bracht, kunnen binnenkort een telefoontje verwachten om af te spreken
en als er eventueel nieuwe mensen zijn die niet meer (zo makkelijk) naar de
kerk kunnen komen en toch graag de communie ontvangen, meld u dan
rustig weer aan bij het secretariaat. Graag weer snel tot ziens allen.
Pastor Annemiek Blonk
DE 'TIJD DOOR HET JAAR' IN DE LITURGIE
De Romeinse Raad voor de Liturgie heeft het kerkelijk jaar ingedeeld in
periodes. Die wijken af van het gewone burgerlijk jaar dat in januari begint en
31 december voorbij is. Daarnaast kennen we een school/werkjaar, dat in
september begint en voor de grote vakantie eindigt. Maar het kerkelijk jaar
heeft een heel andere indeling. We kennen periodes van inkeer als Advent
en Veertigdagentijd. Die tijden worden gevolgd door feestelijke periodes
zoals de Kersttijd en de Paastijd, die tot en met Pinksteren doorloopt. Zoals
ik in de vorige Stem al schreef: we vieren 6 weken lang Pasen, Opstanding,
van Pasen tot Pinksteren. Daarnaast zijn er nog feestelijke (zon)dagen
waarin de kerk bijzondere feesten viert, zoals na Pasen: Zondag van H.Drieeenheid, Sacramentsdag en Maria ten Hemelopneming (15 augustus). De
andere zondagen, buiten deze bijzondere tijden noemen we de gewone
zondagen van het jaar. Daar zitten we nu dus midden in, tot de Advent weer
begint, onderbroken door die ene feestdag op 15 augustus.
Pastor Annemiek Blonk
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VIERINGEN:
Zo. 19 juni 11.00 uur DOPviering mmv. Gelegenheidskoor
Debuut
Lector: werkgroep
Koster: Pieter Bruin
Do. 23 juni 10.00 uur Koffie-ochtend
Zo. 26 juni 11.00 uur St.Jan viering, Woord-Communieviering
mmv. “D/H-koor” en Kinderkoor
Lector: Cees Hageman
Koster: Aad Buskermolen
Do. 30 juni 10.00 uur Koffie-ochtend
Zo. 03 juli
Do. 07 juli
Zo. 10 juli
Do. 14 juli
Zo. 17 juli
Do. 21 juli

11.00 uur Woord-Communieviering mmv.Cantoren
Lector: Willy v.d. Geest
Koster: Jan Zethof
10.00 uur Koffie-ochtend
11.00 uur DOPviering mmv. “D/H-koor”
Lector: DOPgroep
Koster: Ageeth de Kuijer
10.00 uur Koffie-ochtend
11.00 uur Eucharistieviering (geen koor)
Lector: Lucy Rekelhof
Koster: Gerard v.d. Jagt
10.00 uur Koffie-ochtend
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GEBEDSINTENTIES
19 juni:

26 juni:

03 juli:

10 juli:

17 juli:

Jaap en Grad Springintveld
Gerrit Kok en Riek Kok-Rekelhof
Jan van Engelen
Robbert van Leeuwen
Eef Masselink
Piet Baars
Han Raadschelders
Nico Bekkers
Cornelia Overes-Koot en Wilhelmus Cornelis Overes
Kees van Wees
Uit Dankbaarheid
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Jan Rodenburg
Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Berns
Nico en Mien Buskermolen-van den Bergen
Nico Bekkers
Cornelia Overes-Koot
Kees van Wees
Jaap Broers
Theo Rekelhof
Eef Masselink
Corry Bunnik-Kroft
Cornelia Overes-Koot
Kees van Wees
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Jan Rodenburg
Corry Voortman–van Lammeren
Catrien Rodenburg-Maas
Eef Masselink
Cornelia Overes-Koot en Wilhelmus Cornelis Overes
Kees van Wees
Riek Kok-Rekelhof
Robbert van Leeuwen
Eef Masselink
Joop Aarsen
Piet Baars, Han Raadschelders
Cornelia Overes-Koot, Kees van Wees
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BESTE MEDE PAROCHIANEN
Het is alweer een tijd terug dat ik het een en ander namens het
Parochieteam gemeld heb in de Stem.
Enkele maanden geleden zijn er diverse stucwerkzaamheden gedaan
in de kerk, o.a. boven bij het koor waar veel waterschade was
ontstaan door lekkage aan het dak. Ook bij een pilaar en bij het Maria
altaar is het stucwerk hersteld. De komende tijd zal een van onze
parochianen het stucwerk in de juiste kleuren gaan schilderen en dan
kan alles weer opgeruimd worden. Zoals vele parochianen die
regelmatig in de kerk komen weten, is er het afgelopen voorjaar nogal
trammelant geweest met de verwarmingsketel. Dit was lastig voor de
kosters. In overleg met een deskundige van het bisdom zijn we bezig
met het vernieuwen van de verwarmingsketel, die hoognodig aan
vernieuwing toe is. Inmiddels hebben we enkele prijsopgaven
binnengekregen en binnenkort gaan we met de deskundige bekijken
en vergelijken met welke firma we het beste in zee kunnen gaan.
Voor het komende najaar moet dit gereed zijn!!! Ook de urnenruimte
op het kerkhof is uitgebreid (links van het hoofdpad, vooraan).
En we zijn al tijden aan het onderhandelen met het bisdom voor de
verbouwing van de pastorie. Met het bisdom is het moeilijk
onderhandelen want ze zijn niet bereikbaar en geven bijna geen
antwoord. Toch geven we de moed niet op en hopen op een gunstige
uitslag.
Regelmatig verbaas ik me over de enorme inzet van allerlei
vrijwilligers die bijna dagelijks het reilen en zeilen van onze
parochiegemeenschap in stand houden. Daar merk je aan dat we met
elkaar kerk zijn. Dat geeft het parochieteam de kracht om door te
gaan.
Alle vrijwilligers voor en achter de schermen, heel hartelijk dank!
Namens het parochieteam, Wijnand Oostveen
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Jongerenviering m.m.v. Jongerenkoor
Debuut
ZONDAG 19 JUNI om 11.00 uur zingt Jongerenkoor Debuut in onze
kerk.
In de viering gaat de Jongeren Dopgroep voor.
Het thema van deze viering is: Wie zeg jij dat ik ben?
Debuut zingt bekende liedjes, maar ook een paar eigen nummers.
We hopen u dan te zien!
Groetjes van Mieke, Daniëlle en Mirjam
DAMES EN HERENKOOR ONTVANGT EEN CHEQUE!
Een cheque van 500 euro is door bestuurslid Eppo Buskermolen
namens het bestuur van de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart
overhandigd aan de penningmeester van het Dames en Heren koor
Cum Ecclesia: Anita Buskermolen voor hun 50 jarig bestaan.
Cum Ecclesia zal op zondag 9 oktober een jubileumconcert
verzorgen.

INZENDING KOPIJ
Een vriendelijk verzoek om uw kopij op tijd in te zenden, uiterlijk
vrijdag op de datum die achter op de STEM vermeld staat.
Indien u uw kopij later binnenkomt kan het voorkomen dat de STEM al
klaar is zodat uw tekst pas een maand later geplaats wordt.
Met vriendelijke groet, de redactie
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BEDANKJE
Moederdag was een grote verrassing. Een jubileumviering vanwege
25 en 40 jaar lid bij het kerkkoor. Het was een mooie bijzondere dag
met kinderen en kleinkinderen in de kerk en het mooie lied van Nel de
Boer met extra coupletten daar Nel zelf ook jubileerde. Aansluitend
koffie en thee op het kerkplein en een heel bijzondere mooie taart van
mijn schoondochter. Iedereen bedankt. Dit ook namens de andere
jubilarissen,
Lucy Rekelhof
HULDELIED AAN DE JUBILARISSEN
Melodie: Wees hier aanwezig, God, woon niet in wolken
Tekst: Nel de Boer-Verkley en Garry Scholte
Nel maakt al jarenlang liedjes voor feestjes
schudt ze zo lijkt het gewoon uit haar mouw.
Soms op de laatste dag krijgt zij de geest maar
nu maakten wij eens een liedje voor jou.
Veertig jaar zingt onze Nel als sopraantje,
inzingen daaraan heeft zij zo de pest.
Hooggehakt, netjes gekleed, zwart… haar haartjes
Kunstzinnig, gastvrij zo is Nel op haar best.
Als je de kerk in komt, zie je haar staan en
lijkt ze niet sprekend op Ruth met die aar.
Vraag het de koster, hij zal ’t beamen,
want zij zijn samen al jaren een paar.
Sinds ze op ’t koor zit en wij haar goed kennen,
net als haar moeder, al snel in ’t bestuur.
Bij de familie, zit vast in de genen,
zijn blij met Anita, vanaf ’t eerste uur.
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Anneke verdiept zich in andere mensen
en gaat voorbij aan ’t eigen verdriet.
Ze kijkt en doorziet zo wat anderen wensen
wat er gebeurt, klagen dat doet ze niet
Als je ’n patroon tegen pijntjes wilt noemen
Anneke’s pijngrens, die meten we niet.
De bezige bij voor de kerk gaan we roemen,
we doen je tekort in dit twee-couplet lied..
Lucy heeft haar woninkje vlak bij haar ouders
en in de buurt van de oude pastoor.
Nam al het drukwerk op de smalle schouders,
manus van alles voor ’t hele zangkoor
Luus, wat jij doet met geen goud te betalen,
dus je gewicht in goud, wordt het dus niet.
Dat we geen lied kunnen breien is BALEN
’n haaknaaldje goud ligt misschien in ’t verschiet
‘k Weet niet of God doet aan lintjes uitdelen
wel dat hij ieder naar waarde inschat
Talenten gekregen, dat hebben zovelen.
Dit zijn vier mensen waar je wel wat aan had
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EEN PRACHTIGE ZINVOLLE VIERING
Zondag 5 juni jl. was het weer een gezellige drukte in de kerk.
Het Gelegenheidskoor trad weer op. Na drie repetities kon men
eindelijk laten horen wat er geleerd was in zo’n korte tijd. Voor de
viering uit nog even de laatste puntjes op de i zetten en daarna begon
de woord en gebedsviering onder leiding van de DOPgroep.
Het thema: Dankbaar achterom kijken en dapper vooruit, was een
viering waarin twee ‘zware’ lezingen waren over de dood van een
jongeman. Geen thema voor een gezellige viering maar door de
mooie teksten en de liederen en overdenking, was de dood niet het
einde maar juist het begin van een leven dat dankzij die dood,
misschien wel dieper geleefd en beleeft kan worden.
De sfeer in de kerk was heel prettig, je voelde de saamhorigheid.
Het koor zong ontzettend goed, vol enthousiasme. Ja, hoe kan het
ook anders? Er stond een dirigente voor, Fleur, die bruiste gewoon
van enthousiasme en het Combo was weer formidabel.
Wat is dat toch heerlijk zingen. De viering vloog voorbij en voordat we
het wisten was het al afgelopen. Nadat Fleur nog een mooie boeket
bloemen had gekregen en het Combo een doosje Bedanktchocolaatjes, was het tijd voor het slotlied en de toegift. De toegift was
de keuze van het Combo: You rease my up. Een prachtig lied met een
mooie inhoud.
Na afloop van geslaagde viering was het buiten op het kerkplein nog
gezellig druk bij de koffietafels en werd er nog na gesproken over
deze prachtige viering. Dank voor iedereen die hun medewerking
verleende aan de viering.
Vriendelijke groet namens het Gelegenheidskoor en de DOPgroep,
Garry Scholte-Remmerswaal.
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER GERARD V.D. JAGT
Even voorstellen:
Gerard is getrouwd met Jannie, ze hebben 2 kinderen, schoonkinderen en 4
kleinkinderen. We wonen al 44 jaar in Kudelstaart, maar ik ben een geboren
Kwakelaar. Ik heb 45 jaar in de kwekerij gewerkt waarvan de laatste 38 jaar
bij Jan Timmer aan de Hoofdweg.
Wanneer ben je vrijwilliger geworden en wat doe je?

In 1987 ben ik weekend koster geworden omdat Tinus Vink stopte. En
sinds enkele jaren met Aad en Wim ook koster bij de uitvaarten.
In 2009 ben ik Hein gaan helpen als tuinman, we hebben een half jaar
samengewerkt en toen ging Hein afbouwen. Als je alles goed bijhoud
dan kost het niet zo veel tijd. De heggetjes knippen is het meeste
werk. Het gras hoef ik niet te maaien, dat doet Henri v.d. Jagt. Verder
doe ik nog hand en spandiensten.
An vroeg in de vorige Stem of het je voldoening geeft? Ja, heel veel
voldoening, ik krijg vaak complimentjes dat het kerkhof er netjes
uitziet, ik doe me best erop.
Wat heeft je bewogen om vrijwilliger in de kerk te worden?
In 1987 ben ik gevraagd door Hans Raadschelders, en ik heb me bij Hein
Zethof aangeboden om hem te gaan helpen als ik met de VUT ging.
Het is mooi om te doen!
Heb je nog meer hobby’s?
De EHBO, posten bij evenementen. Tuinieren is een grote hobby want in de
buurt hou ik ook de tuintjes bij en de gemeentetuin!
En de kleinkinderen, oppassen en ze uit school halen.
Wil je nog iets zeggen?
De veranderingen in de kerk door het bisdom zijn denk ik niet bevordelijk
voor de vrijwilligers.
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?
Sara Zethof, ze is misdienaar. Wat voor hobby’s heb je nog meer en wat wil
je later gaan doen als je groot bent?
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REGIOROOSTER
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PAROCHIE-AGENDA 20-06-2016/22-07-2016
Vrij.

24 juni

13.30 uur

Seniorenpastoraat

Ma.
Wo.

27 juni
29 juni

09.00 uur
20.00 uur

kerkschoonmaak
Parochieteam

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:
redactiestem@hotmail.com
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 15 juli
Bij het secretariaat of op het e-mail adres:
redactiestem@hotmail.com / stjangeboortesecretariaat@live.nl
De volgende Stem is van 23 juli t/m 26 augustus 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

