
Jaargang 50 nr. 09 
            27 augustus 2016 
 
 

DE STEM        

 

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 

27 augustus 2016          JAARGANG 50  NR. 09 
==================================================== 
 

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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EEN NIEUW SEIZOEN IN ZICHT 
Over een paar weken is de vakantieperiode weer voorbij en ik hoop 
dat u allemaal energie hebt kunnen opdoen in de periode van vrij zijn 
en genieten, van de mooie dagen die er gelukkig ook waren.        
Voor de brugklassers begint er een nieuwe fase in hun leven, evenals 
voor de jongeren die het studentenleven gaan beginnen. Ik hoop dat 
het een uitdaging wordt waar jullie ook van kunnen genieten bij de 
nieuwe inspanning die het vraagt.  
We staan weer aan het begin van een nieuwe werkjaar en zullen daar 
bij stil staan in de openingsviering op 4 september, waarin ik zelf mag 
voorgaan en ik hoop veel vrijwilligers en kerkgangers daarna te 
ontmoeten bij de koffie/thee. En voor de kinderen is er natuurlijk 
limonade. Samen vieren we dan weer liturgie en delen vakantie 
ervaringen.                
Het vieren van liturgie is sinds Jezus daarin voorging gebruik in de 
christelijke kerken, maar heeft wel steeds verschuivingen en 
aanpassingen gehad. Het begon met Jezus  als een maaltijd, waar 
zijn vrienden mee verder gingen. Gewoon met elkaar aan tafel, delend 
van wat ieder meebracht aan brood en wijn en ongetwijfeld vele 
andere etenswaren, waarover gebeden werd. Maar door de eeuwen 
heen maakte die maaltijd vele veranderingen door. Van dat 
meebrengen van etenswaren is in de westerse wereld de collecte over 
gebleven. Het samen zitten rond de tafel werd zitten in banken met 
een tafel vooraan in het gebouw. Van het doorgeven -van brood aan 
elkaar- werd het een uitreiken van een klein symbolisch stukje brood, 
rond of rechthoekig, door slechts enkele personen. Van deelname 
ging het naar kijkspel: in de Middeleeuwen ging de ‘gewone mens’ niet 
te communie, maar keek naar ‘edelen en rijken’ die dat wel deden, 
later weer terug naar deel-name, tenminste op Pasen. Het 
communiceren vanaf 12 jaar ging naar 8 jaar.  Wat altijd bleef zijn de 
eucharistische instellingswoorden, het breken en delen. Allerlei 
aanpassingen waren er door de eeuwen heen, naar wat de tijd vroeg. 
De laatste twee jaar, na het overlijden van Pastor Henny Post 
veranderde in onze parochie ook wel wat. Misschien is het steeds 
weer andere voorgangers voor mensen wel het moeilijkste, wat ik 
beluister.  
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Mede omdat de verstaanbaarheid/visie daarbij een rol speelt. Toch is 
het jammer dat mensen daarom wegblijven. We komen immers om 
samen te zijn rond Hem die ons voorging. Om God te danken voor 
ons leven en elkaar te bemoedigen. Ik hoop dat ik u daarbij weer mag 
ontmoeten, zowel in de eucharistievieringen, in de Woord-
communievieringen als in de DOPviering.  
 
Pastor Annemiek Blonk 
 
VREUGDE  IN ONZE PAROCHIE   
**Op vrijdag 9 september is in onze kerk de huwelijksinzegening van  
Michelle Buskermolen en Job de Ridder. Zij wonen in Noordwijkerhout 
**Ook op 9 september is de huwelijksinzegening van  
Marleen Elstgeest en Sjors Spaargaren. Zij trouwen in de kerk  “Onze 
Lieve Vrouw Geboorte” te Hoogmade. Zij wonen aan de Herenweg.  
Wij wensen beide bruidsparen veel geluk.   
 
 
VREDESZONDAG  
De Vredesweek is dit jaar voor de 50e keer. Van 17 tot en met 25 
september wil de vredesorganisatie PAX zich bezinnen en actie 
voeren rond het motto: Vrede verbindt. Zeker in deze tijd, waarin 
zoveel geweld, oorlog en terreur aan de orde van de dag zijn, is het 
belangrijk dat er wereldwijd ook een dag is waarin aandacht wordt 
gegeven aan vrede die verbindend werkt tussen mensen. Ook in onze 
kerk zullen wij stil staan bij dit thema en daarom zal de viering van 18 
september in het teken staan van Vrede die verbindt.  
Graag nodigen we u uit daarbij aanwezig te zijn. 
 
Pastor Annemiek Blonk 
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UITNODIGING! 
Donderdag 1 september gaat het kinderkoor weer oefenen. We 
oefenen voor de viering van 18 september. Kinderen vanaf groep 4 en 
vooral kinderen die dit jaar hun 1e Heilige communie gaan doen 
nodigen wij uit om mee te zingen. Want… wij hebben jouw stem 
nodig! Zo krijgen we een groot koor om eens in de maand de 
gezinsviering op te luisteren.  
De repetities zijn van 18.45 uur tot 19.30 uur in de kerk. Kom jij ook? 
 
Werkgroep gezinsvieringen, 
Bestuur Kudelkwetters 
 
 
BEDANKJE                          
Heel hartelijk bedankt voor het mooie bloemstukje. Het geeft mij een 
goed gevoel om bij deze kerk te  horen. Een goede en zonnige dag 
gewenst.  
Hartelijke groet, Tine Masselink 
 
 
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. 
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VIERINGEN:  

  

Zo. 28  aug.  11.00 uur Eucharistieviering   

   Lector: Lucy Rekelhof 

   Koster: Pieter Bruin 

Do. 01 sept.  10.00 uur Koffie-ochtend 

 
Zo. 04 sept.  11.00 uur  Woord-Communieviering  

 mmv. “D/H Koor”    
            Lector: Cees Hageman 
            Koster: Aad Buskermolen 

Do.  08 sept. 10.00 uur  Koffie-ochtend 

Vrij. 09 sept. 16.00 uur  Huwelijksinzegening mmv. “D/H Koor” 

    Michelle Buskermolen en Job de Ridder   

    

 
Zo. 11 sept.  11.00 uur  Eucharistieviering mmv. “Cantoren” 
      Lector: Willy v.d. Geest 
                            Koster: Jan Zethof 
Do. 15 sept.  10.00 uur  Koffie-ochtend    

 
Zo. 18 sept.  11.00 uur  Eucharistieviering mmv. “Kinderkoor” 

            Lector: werkgroep 
            Koster: : Gerard v.d. Jagt 

Do. 22 sept.  10.00 uur  Koffie-ochtend 
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GEBEDSINTENTIES 
   
28 aug:  Fam. de Boer-Boekhorst  
  Piet Maas 

Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Berns 
  Kees Heemskerk 
  Kees Schijf en Wil Schijf-Klijn 
  Nico Bekkers 

Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Maria Overes-Koot   
Bruidspaar: Michelle Buskermolen en Job de Ridder 
Bruidspaar: Marleen Elsgeest en Sjors Spaargaren 

 
4 sept:      Jaap Broers 

Eef Masselink  
  Bruidspaar Willem de Groot en Ilona Veer 

Bruidspaar: Michelle Buskermolen en Job de Ridder 
Bruidspaar: Marleen Elsgeest en Sjors Spaargaren 

 
11 sept:  Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 

Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Maria Overes-Koot 
Cees van Wees 
Corry Voortman–van Lammeren 
Piet Baars 
Eef Masselink  
Han Raadschelders 
Bruidspaar Willem de Groot en Ilona Veer 
Jan Rodenburg (Jaargetijde) 
 

 
18 sept:  Catrien Rodenburg-Maas  

Nico Bekkers 
Eef Masselink 
Bruidspaar Willem de Groot en Ilona Veer 

  Jolanta van Geijlswijk-Kazubska 
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OUDEREN ONTMOETINGSDAG 

Op 15 september 2016 is er weer de Ouderen Ontmoetingsdag in de 
Karmelkerk. 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.  
 
 
MET PASTOR ROB MASCINI NAAR ROME! 
Een adventsreis van 9 tot 14 december. 
In de dagen voor Kerstmis ga ik met een kleine groep mensen naar 
Rome. Samen gaan we de stad bekijken en de heiligdommen 
bezoeken. We zullen zien hoe belangrijk het Kerstfeest in Rome is. En 
we zullen ons laten inspireren door de oudste afbeeldingen die er van 
de geboorte van Christus zijn. Het zijn prachtige mozaïeken en 
eeuwenoude fresco’s. 
Natuurlijk zullen we de paus ontmoeten en zullen we de eucharistie 
vieren in de Friezenkerk. We dwalen door de oude straatjes van de 
stad. We bezoeken de grote monumenten. En ik breng u naar de 
plekjes waar de gewone toeristen niet komen, het huisje van Petrus, 
zijn graf diep onder de sint Pieter, prachtige onbekende kerkjes en 
pleintjes. En natuurlijk rusten we uit op de terrasjes die in die tijd vaak 
nog open zijn en in ieder geval gezellig zijn en verwarmd. 
U kunt zich nog bij ons aansluiten.  
Meer informatie kunt u bij de VNB (Vereniging Nationale Bedevaarten) 
krijgen (tel. 073-6818111, www.vnb.nl). Daar kunt u zich ook opgeven. 
Natuurlijk mag u ook mij altijd bellen (023-5291484). 

Pastor Rob Mascini 
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MIVA COLLECTE 
“Elk mens is het waard” 
Zondag 28 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte plaats in onze 
kerk. De MIVA zorgt voor vervoersmiddelen voor missionaire  
activiteiten. Dit jaar wordt onze aandacht gevraagd voor een heel 
bijzonder project in India: hulp voor terminaal zieken. Zorgen voor 
mensen die stervende zijn is voor ons heel vanzelfsprekend en goed 
geregeld, maar in India is dat een ongekende luxe. Zeker voor de 
allerarmsten is deze zorg niet beschikbaar. Velen sterven in grote 
ellende. Maar gelukkig komt daar nu wat verbetering in. Vanuit de 
Katholieke kerk worden er palliatieve centra opgezet, en zijn er al zes 
actief bezig. Zij nemen zieke mensen op en verzorgen hen in hun 
laatste levensdagen. In de mooie folder bij deze Stem kunt U lezen 
hoe dit werkt en hoe het door de mensen in India gewaardeerd wordt. 
Er staat ook een puzzel in waar leuke prijzen mee te winnen zijn. 
Maar hoe kom je in het binnenland van het grote India zonder 
vervoer? En hoe moeten doodzieke mensen naar die verzorgings- 
huizen komen? Er is slechts een ambulance. Er zijn er dringend meer 
nodig. MIVA vraagt ons hen hierbij te helpen. 
Daarom staan zondag 28 augustus de rode bussen achter in de kerk. 
Voor de terminaal zieken in India.  
Als U wilt kunt U ook overmaken op reknr. NL 62 RABO 03801 067 28  
t.n.v. Missiewerkgroep Kudelstaart met vermelding van MIVA. 
Bij voorbaat hartelijk dank, namens de mensen in INDIA.       
  
Par. Missie Werkgroep. Miep Winters 
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Kleurplaat:  

Weer naar school 
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PAROCHIE-AGENDA  29-08-2016 / 22-09 -2016 
 
Di  06 sept. 20.00 uur Oecumenische v. maken Spil
  
 
Wo  14 sept. 19.30 uur Zonnebloem 
 
Ma  19 sept. 09.00 uur Kerkschoonmaak 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 

Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 16 sept.  
 
 
Bij het secretariaat of op het e-mail adres: 
redactiestem@hotmail.com  / stjangeboortesecretariaat@live.nl  
De volgende Stem is van 24 september  t/m 21 oktober  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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