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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,
Een oud gezegde luidt; ‘er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan’.
Na bijna 20 jaar met veel plezier in Kudelstaart te hebben gewoond is nu de
tijd aangebroken om een van onze wensen in vervulling te laten gaan en
terug te keren naar Brabant, de streek waar wij ook oorspronkelijk vandaan
komen.
Het is de laatste maanden allemaal sneller gegaan dan we hadden verwacht
maar soms moet je je kansen grijpen als die zich voor doen. Ons huis in
Kudelstaart is inmiddels verkocht en de nieuwe woning in Den Bosch al
aangekocht. Kudelstaart heeft ons een mooie tijd gebracht. Destijds hier
naar toe gekomen voor mijn werk hebben we getracht om zo goed mogelijk
in te burgeren in een voor ons op dat moment vreemd dorp.
Via RKDES, CV De Pretpeurders en het kaaswinkeltje van Ans zijn we in
contact gekomen met vele mensen in Kudelstaart en daar met een aantal
een goede band opgebouwd. Uiteindelijk kwam ook het verzoek om
voorzitter te worden van het parochie bestuur, pas geleden omgedoopt tot
Parochie team. Omdat er door de oprichting van de Personele Unie samen
met Aalsmeer, Uithoorn, De Kwakel en Nes aan den Amstel zijn er voor de
lokale parochieteams minder taken te vervullen.
Niettemin heeft het Kudelstaartse team een paar duidelijke doelstellingen
geformuleerd waaronder de verbouwing van de pastorie, een proces dat nu
al enige jaren duurt en waarbij er een structureel verschil is tussen de
opvattingen van het Bisdom en die van onze parochie. Dit is echter niet de
reden voor mij om nu af te haken. De afspraak met het Parochieteam die ik
heb gemaakt zijn dat we op zoek gaan naar een opvolger en ik tot die tijd
betrokken blijf bij de activiteiten van de parochie. Ook de verbouwing van de
pastorie is nog een project dat ik graag tot een goed einde zou willen
brengen, immers hier zit een grote portie van de energie in die we de laatste
tijd binnen de parochie hebben geleverd. Dat laat onverlet dat ik graag een
oproep doe aan alle leden van onze parochie om mee te denken over een
opvolger die mijn taken als voorzitter kan overnemen binnen het
parochieteam. Voor nu dank ik u allen hartelijk voor het in mij en mijn vrouw
gestelde vertrouwen en denk er aan Den Bosch is zeker de moeite waard
om eens te komen bezoeken.
Algon van Woensel
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DE ZONDAG: ELKE WEEK EEN VAKANTIEDAG IN ONS LEVEN
Voordat ik in Kudelstaart kwam werken, was ik in de Jozefparochie in
Hillegom, die aan de weg naar Lisse lag. Onderweg naar de kerk kwam ik
vaak een groot gezin tegen, dat lopend onderweg was naar hún kerk in
Lisse. De meisjes in donkerblauwe rokken, witte kniekousen en een hoedje
op, de jongens in een donker pak. Ze behoorden bij een streng
reformatorische kerk. Na enkele uren zag je ze terug naar huis gaan om dan
in de namiddag opnieuw naar Lisse te lopen voor de namiddagdienst.
De zondag is vanuit onze oude christelijke traditie de eerste dag van de
week. Maar in veel agenda’s en op kalenders zien we tegenwoordig dat de
maandag als de eerste dag van de week wordt ingepland en de zondag als
laatste dag. Eeuwenlang kwamen christenen die dag bij elkaar om Jezus
opstanding te vieren. Nu steeds minder mensen de zondag als ‘kerk’dag
beschouwen, is deze dag meer een ‘gezinsdag’ geworden, of een sportdag.
Mensen haasten zich niet en doen
zondags de dingen die ze leuk vinden. Er
hoeft immers een dag níet gewerkt te
worden. Het is al enkele jaren geleden dat
ik tijdens de oecumenische viering eens de
verkondiging verzorgde die dat keer over
‘zondag’ ging. Daarin gaf ik aan dat het
belangrijk is om één dag niet bezig te zijn met de werkdruk van elke dag, niet
te moeten, niet verplicht te zijn te werken, maar te ontspannen, dingen doen
die je leuk vindt. Daarbij vertelde ik, dat dat niet betekent dat je níets mag
doen. We moeten er niet te verkrampt mee om gaan. Voor enkele van onze
Samen op Weg broeders en zusters was dat blijkbaar een eyeopener,
gezien hun reacties. Dat, als je het fijn en ontspannend vindt om wat te
‘rommelen’ in je tuin, wat onkruidjes weghalen, een plantje verzetten, je dat
rustig kunt doen. Als je ‘moét’ werken in die tuin, is het geen ontspanning
meer. Zo gauw de druk van het moéten er op staat, is het genieten van de
rustdag weg. Een vastgestelde rustdag, door God bedoeld -als was het een
vakantiedag- om van te genieten, leuke dingen te doen en God te danken.
Fijne vakantie!
Pastor Annemiek Blonk
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LIEF EN LEED IN ONZE PAROCHIE
Zaterdag 11 juni overleed Cees van Wees thuis in bijzijn van zijn
gezin. Na een ongelijke strijd heeft Cees zijn wedstrijd met de dood
verloren. Cees, een rustige vriendelijke man, vader en opa, die helaas
zijn tweede kleinkindje niet meer kan zien, want deze wordt rond
september geboren. Cees was een echte familieman, kon niet buiten
zijn ‘meiden’. Vrijdag 17 juni hebben wij de uitvaartsviering van Cees
in onze kerk gehouden. Een bijzondere sfeervolle viering met mooie
teksten en liederen en cd’s. Dat Cees bijzonder geliefd was, kon je
merken. De kerk zal vol met familie, vrienden, kennissen en collega’s.
Na de viering is Cees op ons kerkhof begraven. Het zal voor Marjan
en de kinderen niet meevallen weer verder te gaan zonder Cees.
Wij wensen Marjan en de kinderen heel veel kracht toe om toch weer
door te gaan met hun leven. Rust in vrede, Cees.

TERUGBLIK OP DE JONGERENVIERING
19 juni was ik in de viering waarin Debuut zong. Het was een goed
verzorgde viering waarin de liederen door de Uithoornse jongeren prima
klonken. Jammer was het dat er geen jongeren uit ons eigen dorp
meezongen, want zingen maakt mensen enthousiast.
Vóór de viering werd er ingezongen en werd er door de dirigent een lied
‘ingeoefend’ met de kerkgangers. Wat hij niet wist, was dat we dat lied al
kenden omdat Fiore het ook zong. Jammer vond ik het wel dat dat inoefenen
niet gebeurde met voor ons ónbekende liederen. Maar dat is een puntje om
een volgende keer bij stil te staan. Na de viering werden er twee toegiften
gezongen, vooral de eerste, een Afrikaans lied was écht héél mooi. Groot
compliment ook voor Mirjam die de overweging hield: de bedoeling van de
lezing werd door haar heel mooi verwoord! Kortom: een fijne viering en wie
er niet was, heeft wat gemist. Zeker goed voor een vervolg met het koor
Debuut, dat graag een regionale functie wil vervullen met jongeren in de
liturgie.
Pastor Annemiek Blonk
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VIERINGEN: WEGENS VAKANTIEPERIODE GEEN KOREN
Zo. 24 juli 11.00 uur Eucharistieviering
Lector: Cees Hageman
Koster: Pieter Bruin
Do. 28 juli 10.00 uur Koffie-ochtend
Zo. 31 juli 11.00 uur Woord-Communieviering
Lector: Willy v.d. Geest
Koster: Aad Buskermolen
Do. 03 aug. 10.00 uur Koffie-ochtend
Zo. 07 aug. 11.00 uur Woord-Communieviering
Lector: Lucy Rekelhof
Koster: Jan Zethof
Do. 11 aug. 10.00 uur Koffie-ochtend
Zo. 14 aug. 11.00 uur Woord-Communieviering
Lector: Cees Hageman
Koster: Ageeth de Kuijer
Do. 18 aug. 10.00 uur Koffie-ochtend
Zo. 21 aug. 11.00 uur Eucharistieviering
Lector: Willy v.d. Geest
Koster: Gerard v.d. Jagt
Do. 25 aug. 10.00 uur Koffie-ochtend
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GEBEDSINTENTIES
24 juli:

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Ad Verschueren
Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Berns
Nico Bekkers
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Maria Overes-Koot
Cees van Wees

31 juli:

Jaap en Grad Springintveld
Eef Masselink

07 aug:

Jaap Broers
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Corry Bunnik-Kroft
Eef Masselink

14 aug:

Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Maria Overes-Koot
Jan Rodenburg
Corry Voortman–van Lammeren
Gerrit Kok en Riek Kok-Rekelhof
Catrien Rodenburg-Maas
Eef Masselink
Cees van Wees

21 aug:

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Piet Baars
Han Raadschelders
Jaap en Grad Springintveld
Eef Masselink
Cees van Wees
Bruidspaar: Michelle Buskermolen en Job de Ridder
Bruidspaar: Marleen Elsgeest en Sjors Spaargaren
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NOTEER IN UW AGENDA !! BELANGRIJK.
Dit jaar bestaat het gemengde koor “Cum Ecclesia” 50 jaar.
Natuurlijk laten wij dit niet zomaar voorbij gaan. Wij willen u een uniek
concert aanbieden in onze kerk. De toegang is vanzelfsprekend gratis
en na afloop van het concert, dat ongeveer 1 uur zal duren, willen wij
het glas met u heffen op het zangkoor. Het zou bijzonder leuk zijn als
de kerk dan goed gevuld is. Daarom raden wij u aan:

Zondagmiddag 9 oktober 2016 om 15.00 uur
in uw agenda te schrijven. Misschien denkt u, nou dat duurt nog een
tijd… nou, u weet het, de tijd vliegt. Daarom doe u zelf en ons een
plezier en vergeet die datum niet. Tegen die tijd zullen wij meer
vertellen in de Stem.
Vriendelijke groet namens het Zangkoor,
Garry Scholte-Remmerswaal.
OUDEREN ONTMOETINGSDAG
Op 15 september 2016 is er weer de Ouderen Ontmoetingsdag in de
Karmelkerk. U denkt nu: "dat is nog ver weg" maar de tijd gaat heel
snel. Bent u er nog nooit bij geweest en u wilt dit meemaken dan kunt
u mij bellen: Marijke Buskermolen, 0297 - 328757.
Er komt dan een vrijwilliger bij u op bezoek om meer informatie te
geven. Dit jaar is er ook de mogelijkheid om tijdens de
Eucharistieviering de ziekenzalving te ontvangen, u kunt zich daar
voor opgeven. In de volgende Stem zal weer een stukje komen te
staan zodat u er deze weken nog even over na kunt denken.

REGIOROOSTER
Helaas past het Regiorooster deze keer door ruimte gebrek niet in de
Stem. We verwijzen u voor de vieringen naar de plaatselijke kranten of
de website van de betreffende parochie.
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BERICHT VAN DE PCI’S: PROJECT STICHTING WARIDI
Tijdens ons regio PCI-overleg in januari jl., hebben de gezamenlijke PCI’s
besloten om mee te doen aan het door PCI De Kwakel ingebrachte project
Stichting Waridi onder de vleugels van de welbekende organisatie Wilde
Ganzen.
Stichting Wilde Ganzen www.wildeganzen.nl bestrijdt armoede wereldwijd.
Hun manier is uniek. Zij steunen ontwikkelingsprojecten die opgezet zijn
door mensen ter plekke in samenwerking met bevlogen Nederlanders. Dat
doen ze met kennis, ervaring en financiële steun. Zo zorgen ze samen voor
structurele verbetering. Hun visie is: Een wereld waarin mensen die in
armoede leven op eigen kracht hun situatie en hun toekomst verbeteren.
Het project Waridi www.waridi.nl, steunt ook verschillende projecten, het
lopende project is: Destiny Women in Oeganda
De komende vier jaar wordt het project Destiny Women in Oeganda
ondersteund. Dit project is een initiatief van het jonge Oegandese echtpaar
Fulukas en Miriam Borea. Zij vangen in de hoofdstad Kampala jonge meisjes
op, die door armoede of het verlies van hun ouders in de prostitutie terecht
zijn gekomen. De leefomstandigheden van deze zeer jonge meisjes zijn
verschrikkelijk en de kans op HIV en AIDS is enorm. Destiny Women biedt
deze meisjes een veilig onderkomen en probeert hun levens te veranderen
door hen om te leren gaan met hun trauma's en hen de kans te bieden
beroepsonderwijs te volgen. Fulukas en Miriam willen heel graag verhuizen
naar een kippen boerderij buiten de stad. De meisjes zullen daar veiliger zijn
en minder gauw terugvallen in hun oude leefpatroon. Dit project zal enerzijds
grote mogelijkheden bieden voor arbeidstherapie en het volgen van
beroepsonderwijs. Anderzijds zullen de kippen een inkomen genereren
waardoor het project op termijn geen hulp meer nodig heeft van buitenaf.
Kortom een echte Afrikaanse zorgboerderij.
De bouw is inmiddels voltooid. De kippenboerderij moet uiteindelijk bijdragen
aan financiële onafhankelijkheid. De samenwerking betekent dat Wilde
Ganzen in 2015 en begin 2016 aan alle actieopbrengsten nog eens 50%
toevoegt!
Stichting Waridi ondersteunt dit prachtig initiatief. De Stichting helpt Destiny
Women met de financiering van de boerderij en het bijbehorende tehuis.
Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de benodigde deskundigheid voor dit
project.
Wij hebben namens de donerende PCI’s (De Kwakel, Uithoorn, Kudelstaart)
een bedrag van Euro 1.250,-- kunnen overmaken, een mooi gebaar wat
resulteerde in een zeer dankbare mail van mevrouw Christien Schneider.
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER: SARA ZETHOF

Wie ben ik:
Sara, ik ben 11 jaar en zit op de Antoniusschool . Ik zat in groep 7 bij Juf
Wendy en ga nu naar groep 8 bij juf Leonoor en meester Roy.
Mijn zusje heet Anna, m’n broertje Ralf, papa heet Ernst en mama Margriet.
Wat ik doe in de kerk:
Ik zing al 4 jaar in het kinderkoor bij Paula en ik ben net na 3 jaar gestopt
met acoliet zijn. Het moeilijkste van acoliet zijn was de trappetjes aflopen
met de kaars. En als je de kaars schuin hield kwam het kaarsvet op je
handen!
Waarom ik dit doe
Zingen is leuk en je doet iets voor de kerk.
Toen ik klein was zag ik grote mensen acoliet zijn en dacht ik “dat wil ik ook”,
en andere klasgenootjes deden het ook.
Het was een leuke tijd om te dienen.
Heb je nog meer hobby’s?
Ik zit op scouting Tiflo, daar zeil ik op zaterdag en daar ga ik binnenkort een
week mee op kamp, het is 1 dag varen op sleep en daar zitten we op een
eiland en slapen in een tent.
1x per jaar is er de Kaagcup, een zeilwedstrijd met alle scouting uit heel
Nederland dat is heel leuk.
Zingen is een hobby, op het koor maar ik zing thuis ook veel.
En ik zit op dansen bij Omnia, we doen o.a. hiphop, streetdance, zumba,
ballet, jazz. Om de 2 jaar geven we een show in het Crown theater!
En graffiti, ik ontwerp ook thuis tekeningen. Op school heb ik daarmee een
prijs gewonnen en ik mag nu een electriciteitskastje bespuiten!
Wat ik nog wil vertellen:
Het is jammer dat er zo weinig kinderen van mijn leeftijd op het koor zitten.
Misschien zou het ook leuk zijn om modernere liedjes te leren.
Koster Gerard vroeg wat ik later wil worden: iets met tekenen, dansen of in
het ziekenhuis.
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?
Jacqueline Riechelman, hoe vind je het om het vormsel te organiseren?
(in de volgende Stem geen interview vanwege vakantie)
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ACTIVITEITEN IN DIOCESAAN HEILIGDOM O.L.V. TER NOOD
1. Maandag 15 augustus: Hoogfeest O.L.V. ten Hemelopneming
Maandag 15 augustus wordt naar traditie bij O.L.V. ter Nood het Hoogfeest
van O.L.V. ten Hemelopneming groots gevierd. Het dagprogramma is:
11.30 Rozenkransgebed; 12.00 Heilige Mis met Mgr. Hendriks als
hoofdcelebrant; 14.45 Plechtig Marialof
2. Zondag 4 september: Runxputlezing
Dit jaar wordt de Runxputlezing verzorgd door de theoloog, Peter Vermaat.
Hij zal in zijn Runxputlezing ingaan op het leven van de Nedelandse
martelaar Titus Brandsma, die in de tweede wereldoorlog vermoord is
omwille van zijn redactioneel verzet tegen het Naziregime. De lezing begint
om 14.00.
3. Zondag 18 september: Westfriese Bedevaart
Zondag 18 september 2016 wordt voor de 109e keer de Westfriese
Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood georganiseerd. Mensen van
binnen en buiten Westfriesland komen naar Heiloo om op voorspraak van
Maria te bidden tot God, te danken, om troost en rust te vinden, of gewoon
om de liefdevolle nabijheid van de Hemelmoeder bijzonder te ervaren. Er zijn
zoveel redenen om tot Maria te gaan, zeker in deze tijd. Het dagprogramma
is: 10.30 Heilige Mis met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant; 11.45 Pauze
met biechtgelegenheid; 12.45 Stille Aanbidding; 13.15 Plechtig Marialof met
Rozenkransgebed.
Diocesaan Heiligdom O.L.V. ter Nood, Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo
Tel. Secretariaat: 072 505 1288 Website: www.olvternood.nl

STICHTING BARBARUGO
Een goed doel steunen zonder dat het u geld kost.
De KRO heeft enkele goede-doelen-stichtingen genomineerd.
Zij kunnen aanspraak maken op bedragen tot € 15.000,- Zij komen in
aanmerking als zij voldoende stemmen weten te bemachtigen. De
Barbarugo Stichting helpt werkloze Ghanezen aan een levenslang
goed inkomen door het kweken van bamboe. Ook zorgt zij er voor dat
ons klimaat verbetert omdat door de bamboe de uitstoot van CO2
wordt gecompenseerd. Tik als adres: www.kro.nl/geven/stichtingbarbarugo en klik dan op stem nu.
10

PAROCHIE-AGENDA 25-07-2016/26-08-2016
Ma.
Do.

25 juli
28 juli

09.00 uur
19.45 uur

kerkschoonmaak
Parochieteam

Ma.

22 aug.

09.00 uur

kerkschoonmaak

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:
redactiestem@hotmail.com
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 19 aug.
Bij het secretariaat of op het e-mail adres:
redactiestem@hotmail.com / stjangeboortesecretariaat@live.nl
De volgende Stem is van 27 augustus t/m 23 september 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

