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DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN  
op 

           Zondag  om 09.30 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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MUZIEK ‘DOET’ IETS MET ONS                     
Op mijn bureau ligt nog altijd het boekje van Goede Vrijdag, met de 
foto van Jezus aan het kruis, het wandkleed dat werd gemaakt door 
de dames van onze handwerkgroep. Dat kleed dat werd 
gepresenteerd op Goede Vrijdag, toen we samenkwamen  bij ‘Zingen 
rond het Lijden’ van Jezus. De DOPgroep had dit met het koor samen 
voorbereid en ik ben daar geweest. De rust, de zang, de mooie 
teksten en liederen, het prachtige kleed, ze deden me goed. Af en toe 
pak ik dat boekje nog wel eens, om de afbeelding nog eens te 
bekijken, om de teksten te lezen. Het maakt me trots op de leden van 
de handwerkgroep en de DOPgroep die zo’n bijzondere invulling 
maakten aan het ‘zingen rond het lijden’, dit jaar. Deze samenkomst 
rond het kruis bevestigde voor mij opnieuw dat ook parochianen heel 
goed in staat zijn om ons te inspireren in ons geloven.                           
Muziek kan ons ook inspireren,  het kan mensen rust geven, 
luisterend naar muziek kan onze geest tot ontspanning komen. De 
teksten in liederen, maar ook de melodie kan iets in ons zodanig  
beroeren dat het onze emotie raakt. Vaker hoor ik, dat vooral als diep 
verdriet in je leven komt, dat mensen dan door een lied tot tranen toe 
komen terwijl ze zelf niet weten  wat hen daartoe bracht. De 
combinatie van de muziek en de tekst kan je tot tranen brengen die je 
anders ‘onder controle’ kunt houden. Maar we zien ook die andere 
kant: het kan juist energie geven. Kijk maar eens naar al die jongeren 
die op dancefeesten op de muziek staan te springen, urenlang vaak. 
Zonder muziek en/of zang zouden de kerkdiensten veel minder 
inspireren. Daarom hebben we deze vakantie, ook als er geen 
organist/pianist was, met elkaar gezongen in de vieringen. Zonder 
begeleiding, a capella wordt dat genoemd, zonder koor. En…..er werd 
goed meegezongen door de kerkgangers, waardoor het toch fijn 
vieren was. Als het koor na de vakantie terug is, hoop ik dat u dat blijft 
doen: meezingen, want het ‘doet’ iets met ons: het verbindt en dat 
inspireert ons samen zijn.    
Pastor Annemiek Blonk 
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VREUGDE EN VERDRIET IN ONZE PAROCHIE                   
Op 1 augustus overleed John Vork. Hij woonde sinds enkele jaren aan 
de Herenweg en werd 56 jaar oud. Het overlijden van John kwam, 
ondanks dat hij al enige tijd ziek was, onverwacht. Omdat John nog 
zeer verbonden was met De Kwakel, waar hij zoveel jaar heeft 
geleefd, was het afscheid en de crematie ook in De Kwakel.  We 
wensen Tiny en de kinderen heel veel sterkte bij het verlies van man 
en vader. 
 
 
KINDEREN IN DE EUCHARISTIE: DE MOEITE WAARD   (1)          
In het tijdschrift “Leven - wat er echt toe doet”  stond een artikel waar 
ik u graag deelgenoot van wil maken omdat het onderwerp ook mij 
zeer ter harte gaat. Niet alleen in de eucharistie, maar in elke viering 
waarin de parochie bijeen komt. Daarom zal er in de komende tijd in 
De  Stem steeds een klein gedeelte staan uit dat artikel van Annemie 
Dillen, professor pastoraaltheologie in Leuven, die daar -in zeer 
begrijpelijke taal- over schrijft. In deze Stem het eerste stukje:  
‘Als gezin naar de kerk gaan, is niet zo makkelijk, omwille van vele 
redenen. Maar wanneer het lúkt, op regelmatige basis of af en toe, is 
het zeer waardevol. Kinderen -die van jongs af aan- met hun ouder(s) 
mee naar de kerk gaan, hebben meer kans later gelovig te zijn. Dat wil 
niet zeggen dat kinderen die dat niet doen, niet gelovig kunnen 
wórden of dat kinderen die wel gaan noodzakelijk gelovig blijven. Maar 
op zich is dat niet de belangrijkste reden om als gezin de eucharistie 
bij te wonen. Kinderen die aanwezig zijn in de kerk laten de 
verzamelde geloofsgemeenschap zien wie God is. In hun openheid, 
nieuwsgierigheid, kwetsbaarheid en zorg voor anderen kunnen 
gelovigen en God op een bijzondere manier herkennen. De 
gemeenschap zelf kan juist dan, wanneer ze ook open staat voor  
gezinnen met kinderen, die vaak onmogelijk stil kunnen zitten en 
mensen allesbehalve rustig laten bidden, ten volle aanvoelen dat God 
er is voor iedereen. Zo wordt duidelijk dat Kerk zijn –met openheid 
voor mensen in al hun verscheidenheid en eigenheid-   
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een uitdrukking is van het geloof in een God voor wie ieder mens telt. 
Kinderen van hun kant kunnen in de eucharistie iets van het 
christelijke geloof ervaren, op hun eigen manier.’ Kinderen leren in 
(eucharistie)vieringen over verhalen uit een rijke traditie. Ze leren 
woorden, gebeden, sacraliteit en stilte. Ze leren dat anderen geloof 
belangrijk vinden en kunnen hier zelf ook kracht uit putten. 
Pastor Annemiek Blonk 
 
 
PERSONELE WISSELING IN DE REGIOPAROCHIES:  
Pastoor Samuel, zal per 1 september pastoor  worden in Hoorn. Er is 
al een opvolger voor pastoor Samuel benoemd, namelijk Marco 
Cavagnaro. Hij wordt op 1 september de nieuwe regio-pastoor. De 
afscheidsviering van pastoor Samuel in Uithoorn is op zondag 27 
augustus om 11.00 uur. Pastoor Marco zal op 24 sept. door deken 
Ambro Bakker worden geïnstalleerd in Uithoorn. 
 

 
BESTE PAROCHIANEN  
Graag stel ik mij aan u voor! Ik 
ben Marco Cavagnaro, ik ben 
38 jaar oud en kom uit Italië:  ik 
ben geboren in Florence en 
getogen in Rome. Mijn vader 
Maurizio komt ook uit Italië en 

mijn moeder Patricia komt uit de Verenigde Staten. Ik ben als een 
gewoon Italiaans kind opgegroeid, maar helaas ver van de Kerk. Toen 
ik 15 jaar  was, kwam ik al tot de conclusie dat God niet bestond, en 
zo ging ik verder mijn eigen weg. Lang haar, muziek spelen in 
bands… geluk zocht ik overal, waar het niet te vinden was. In het jaar 
1999 raakte ik in een grote crisis. Ik had alles – ik studeerde aan de 
universiteit, ik had een vriendin en wat geld in mijn zak. Toch voelde 
het alsof mijn leven geen zin had – ik was ver van de ware liefde, ver 
van God. Juist in dat moment heb ik God ontmoet, door de woorden 
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van een vriend die mij over Sint Franciscus sprak en over de 
“volkomen blijdschap” om zichzelf helemaal aan God over te geven.  
Jezus Christus kwam  mij op deze manier tegemoet. Sindsdien heeft 
hij een weg voor mij geopend, een geloofspad in een gemeenschap in 
een parochie in Rome. De roeping kwam uiteindelijk sterk naar voren 
tijdens een bedevaart naar Keulen voor de Wereldjongerendagen van 
2005. Toen heb ik mijn beschikbaarheid aan de Kerk gegeven om 
priester te worden, en in 2006 werd ik naar het Bisdom Haarlem-
Amsterdam gezonden. Tijdens mijn jaren in Nederland heb ik de 
diepte van de liefde van God voor mij nog dieper kunnen ervaren.  
Sinds 30 mei 2015 ben ik priester, en de laatste drie jaar (de eerste 
als diaken dus) ben ik in de Mattheus Parochie te Hoorn werkzaam 
geweest. Ik kan mijn ervaring in West Friesland moeilijk in een paar 
zinnen samenvatten. Ik zou kunnen zeggen – met de woorden van 
een bekende parabel van het Evangelie – dat ik een "verborgen schat 
in de akker" gevonden heb, en die schat zijn namelijk de mensen die 
het hart van de Kerk zijn. Met diezelfde gevoelens kom ik naar jullie 
parochies toe, met de zekerheid dat er ook een verborgen schat in de 
akker te vinden is, en uiteindelijk dat Jezus Christus mij voorgaat en 
dat Hij alles voorbereid heeft! "Heb je er zin in?": dat wordt mij al meer 
dan een maand elke dag door iemand gevraagd. Het antwoord is 
simpel: ja, ik heb er ontzettend zin in! Ik ben blij om met Darek samen 
te mogen gaan werken, omdat ik hem sinds mijn komst in Nederland 
ken. Via andere wegen ben ik ook met diaken Jeroen bekend, en met 
hem te mogen werken vind ik ook heel prettig. Helaas kennen jullie mij 
nog niet… maar dat gaan wij zo snel mogelijk oplossen! Vanaf 1 
september kom ik immers in de pastorie van Uithoorn wonen.  
Wij zien elkaar dan… daarom tot binnenkort! 
Pr. Marco Cavagnaro 
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OUDEREN ONTMOETINGSDAG 2017. 
Het is nog volop vakantietijd maar het is weer snel september. En ook 
dan is weer de: “Ouderen Ontmoetingsdag” in de Karmelkerk in 
Aalsmeer. Deze dag is op donderdag 21 september. Als u denkt: daar 
wil ik bij zijn dan kan dat. U kunt zich opgeven bij Marijke Buskermolen 
dan komt er een vrijwilliger bij u om u te informeren over deze dag. De 
dag begint om 9.30 uur. Om 10.00 uur de H. Mis. Om ongeveer 16.00 
uur is de dag voorbij en wij hopen dat u het dan naar uw zin heeft 
gehad. Denkt u er even over na en dan wacht ik op uw berichtje. 
Marijke Buskermolen tel. 0297-328757     
 
MIVA COLLECTE 
In deze Stem een uitgebreide folder over de a.s. MIVA collecte. 
Dit jaar voor brommers in Burkina Faso. Prachtig project in "een van 
de armste landen van de wereld". Veldwerker Bernard rijdt op zijn 
brommer naar de meest afgelegen plekken, om daar mensen in nood 
te helpen. Niet alleen hij is op pad om hulp te bieden. Veel 
veldwerkers zijn dagelijks op weg in het grote Burkina Faso. In totaal 
zijn er 24 brommers nodig.  
De rode bussen staan weer achter in de kerk op zondag 27 augustus. 
Ook kunt u het overmaken op banknr. NL62RABO 03801.067.28. 
Heel veel dank. Willy van der Geest. 
 
ZANGERS GEZOCHT!              
Beste kinderen.  
Op 7 september gaat het kinderkoor 
weer beginnen. We oefenen iedere donderdag van 18.45 u. tot 19.30 
u. De eerste viering waarin we optreden is de openingsviering van 
zondag 17 september. In deze viering zingt het kinderkoor samen met 
het dames en herenkoor. Ga jij dit jaar je 1e Heilige communie doen?  
Dan is zingen bij het kinderkoor een mooie kans om alvast vertrouwd 
te raken met alles wat er in de kerk gebeurd. Lijkt het je leuk? Kom 
dan 7 september naar de repetitie in de kerk.  
Werkgroep gezinsvieringen      
Bestuur kinderkoor                      6 



VIERINGEN  
Zo. 20 aug. 09.30 uur Eucharistieviering  

        Lector: Willy v.d. Geest 

        Koster: Gerard v.d. Jagt  

 

 
Zo. 27 aug.  09.30 uur Woord- Communieviering 

Lector: Lucy Rekelhof    
Koster: Ageeth de Kuijer 
  

 
Zo. 03 sept. 09.30 uur Woord- Communieviering 

Lector: Cees Hageman 
Koster: Pieter Bruin 

 

 
Zo. 10 sept. 09.30 uur Woord- Communieviering  

mmv. “D/H Koor” 
Lector: Willy v.d. Geest               
Koster: Aad Buskermolen 
 

 
Zo. 17 sept.  09.30 uur Eucharistieviering  

             mmv. “D/H Koor en het Kinderkoor”         
             Lector: Lucy Rekelhof  
             Koster: Jan Zethof 
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GEBEDSINTENTIES   
20 aug.  Fam. de Boer-Boekhorst 
  Simon de Boer en Christina de Boer-Wahlen 
  Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Berns 
  Robbert van Leeuwen 
  Piet Zethof 
  Martha van Lammeren-Zethof 
  Joop van Winsen 
  Frans Kommers 
  Zegen over ons gezin fam. Buskermolen 
  André van Weerdenburg 
  
27 aug.  Eef Masselink, Theo Rekelhof, 
  Uit dankbaarheid, Bep Burgers-Vink 
  Kees Heemskerk, Joop van Winsen 
 
03 sept. Jaap Broers, Hein Zethof 
  Evert Zethof, Eef Masselink   
 
10 sept. Simon de Boer en Christina de Boer-Wahlen 
  Eef Masselink, Bep Burgers-Vink, Joop van Winsen 

 
 
17 sept. Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot 
  Eef Masselink 
  Robbert van Leeuwen 
  Jan Rodenburg 
  Brenda van der Meer-Bergkamp 
  Henk Meijer 
  Piet van der Geest 
  Ina Ostendorf 
  Sina van Engelen-Mank  
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AFSCHEID 
Partir c`est mourir un peu…dat zeggen de fransen. 
Afscheid nemen is een beetje sterven….zó dramatisch wil ik het 
eigenlijk niet maken, maar u mag best weten: het was niet makkelijk 
om na 27 jaar afscheid te nemen van het dames en herenkoor. 
Iedereen had vanaf januari de tijd om aan het idee te wennen, maar 
toen was het ineens toch 9 juli. Het werd een mooie viering in een 
goed gevulde kerk en het koor liet fantastisch van zich horen, wat me 
vervulde met trots. Nel had weer een passend lied gemaakt dat 
precies de juiste snaar raakte en van het parochieteam kreeg ik een 
mooie cadeaubon voor een cultureel uitje. Van pastor Annemiek kreeg 
ik drie rozen die symbool stonden voor 3x7 jaar prettige 
samenwerking en van het koor een prachtig boeket. Na afloop heb ik 
op het kerkplein vele handen geschud en complimenten mogen 
ontvangen en er waren diverse kerkgangers die mij nog een 
persoonlijke attentie in de handen drukten, waarvoor mijn dank! 
Na afloop van de viering heeft het koor mij tijdens een gezellig 
samenzijn in mijn tuin verrast met een mooie wijnkaraf en twee glazen 
met inscriptie. Als bonus was er nog een grote mand waarin van ieder 
koorlid een persoonlijke attentie zat, vaak met lieve woorden op een 
mooie kaart. Deze cadeautjes heb ik uitgepakt toen iedereen weg was 
en meerdere malen heb ik een traantje weg gepinkt van ontroering. 
Hiervoor wil ik alle koorleden van harte bedanken.  
Ik ben blij dat het koor een andere goede dirigente heeft gevonden in 
Greetje de Haan en dat jullie in september met frisse moed aan een 
nieuw zangseizoen kunnen beginnen. Vanaf de zijlijn blijf ik het koor 
wel met een warm hart volgen, want tijdens het afscheidsdineetje met 
het koorbestuur heb ik een oorkonde ontvangen waarmee zij mij 
`dirigente van verdienste` gemaakt hebben, zodat ik van al het lief en 
leed binnen het koor op de hoogte gehouden zal worden en dat 
waardeer ik zeer. 
Al met al was het een prachtig slotakkoord!  
Groetjes, Irma Zethof  
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EEN NIEUWE START VOOR HET ZANGKOOR 
Na een prachtige en ontroerende slotviering van het Zangkoor bij het 
afscheid van dirigente Irma Zethof, gaat het koor op 4 september weer 
verder met repeteren maar nu met een nieuwe dirigente. Na een 
poosje zoeken, bellen en mailen is dan toch gelukt om een 
goede plaatsvervangster te vinden. Onze nieuwe dirigente heet 
Greetje de Haan en is woonachtig in Mijdrecht. Het koor heeft al 
kennisgemaakt met Greetje tijdens een repetitieavond samen met 
Irma. Er zal een andere ‘wind’ gaan waaien door en over het koor, 
dat is normaal. Hoeft niet verkeerd te zijn! Er zullen weer nieuwe 
muziekstukken ingestudeerd worden en waarschijnlijk ook wel kleine 
veranderingen. We zullen het mee gaan maken. 
Het koor heeft er echt zin in en wij allen hebben het grootste 
vertrouwen in onze nieuwe dirigente Greetje. U zult onze Greetje in 
actie zien als wij aan de beurt zijn om te zingen tijdens de vieringen. 
Tot ziens en geniet nog even van uw vakantietijd. 
Namens het zangkoor,    
Garry Scholte, voorzitter Cum Ecclesia. 
 
 
TUINCONCERT 
Donderdag 13 juli 2017 van 19.00  tot 20.00 u. 
Kinderkoor – Paula – Pastor – Bestuur - Ouders – Familie en vele 
anderen. Heel veel dank voor het organiseren van mijn afscheid als  
keyboard speelster bij het Kinderkoor. 
De zang – bloemen – de taart – het St. Jan beeldje –  fotoalbum en de 
bon voor de high tea. Geweldig. 
Maar….. het mooiste is toch de herinnering aan deze avond en   
alle fijne jaren die ik mocht beleven.  
Dank, heel veel dank. 
Ina Brandt.  
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DANK JE WEL!!!!! 
De vele, vele kaarten en brieven spreken boekdelen: Soms gewoon: 
proficiat. Maar heel vaak een briefje, of zelfs een verhaaltje over 
"vroeger". Over meer dan 20 jaar geleden. Ik heb mijn 60 jarig 
jubileum ook zondag 23 juli gevierd in de Meerstede, waar ik 16 jaar 
pastor ben geweest. Ik ben zelf voorgegaan in de  Eucharistieviering. 
Het was een aparte Viering, gezeten op een stoel achter het altaar. 
Lopen en staan gaan steeds moeilijker, maar wat wil je als je 89 jaar 
oud bent. Ik heb God bedankt voor de vele mooie jaren 
dat ik er mocht zijn, op veel plaatsen in de wereld, en ik 
bid dat ik er nog een tijdje mag zijn, met en voor velen 
om mij heen.  
Nogmaals: veel dank voor de meer dan 100 felicitaties. 
em. pastor Jan Tangelder. O. Carm. 
 
     
INTERVIEW MET VRIJWILLIGER  JULIA OOSTVEEN 
Even voorstellen: 
Ik ben getrouwd met Wijnand, we hebben 4 kinderen en 10 kleinkinderen. Ik 
mag nog meewerken op het bedrijf van de 2  jongens op vrijwillige basis 
sinds 2007, ik doe er de  administratie. 
 
Wanneer ben je VRIJWILLIGER geworden? 
De boekhouding van de parochie heb ik van Hans overgenomen in 2007, in 
2014 heb ik dat overgedragen aan Chantal Bentveld. In 2015 werd de 
Personele Unie opgericht, daar hadden ze nog een penningmeester nodig 
en daar heb ik me als vrijwilliger aangemeld. 
 
Wat heeft je bewogen om vrijwilliger in de kerk te worden? 
In 2007 ging het om de boekhouding en cijfertjes trekken mij, dat is een 
uitdaging. 
 
Doe je nog meer vrijwilligerswerk? 
Ik heb altijd op een zangkoor gezeten in N. Niedorp en toen we hier kwamen 
wonen heb ik me direct aangesloten bij ons zangkoor. 
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Heb je nog hobby’s? 
Veel tuinieren, puzzelen, ik ben altijd bezig. 
 
Hans Raadschelders vroeg in de vorige Stem hoe de nieuwe 
organisatie structuur van het bisdom bevalt. 
Toen ik in de PU kwam was het al gevormd met de 5 parochies. Ik ben er 
blanco ingegaan en had me voorgenomen om positief kritisch te zijn. Ik  
merkte veel oud zeer tussen de parochies. Het gaat langzaamaan iets beter. 
We zullen meer het verleden moeten proberen te vergeten om er  alle 5 
beter van te worden. In de gesprekken met het bisdom valt het steeds op dat 
ze  niet democratisch zijn, dat is een groot probleem. Je mag soms je 
mening komen vertellen om een oplossing zien te bereiken maar de uitslag 
is dan toch anders dan waar het gesprek over is gegaan. Bij het bisdom is 
een hoge bezetting van personeel en vrijwilligers. Je moet goed opletten om 
er achter te komen wie er voor wat verantwoordelijk is. Ik merk wel dat 
positief kritisch meewerken  beter is dan je hakken in het zand zetten. Hans 
van Putten is onze parochie verantwoordelijke in de PU en heeft stemrecht. 
Ik als penningmeester  heb geen stemrecht maar kan wel goed de mening 
van Kudelstaart vertegenwoordigen en op financieel gebied, de hele groep.  
De komende jaren worden heel belangrijk. We moeten wel opletten dat we 
onze parochie in stand houden. De financiën zijn niet zorgwekkend maar wel 
het aantal mensen die de vieringen bezoeken. Dat moeten er per week, 
zonder feestdagen, 70 zijn. Daarnaar en naar de gezinsbijdragen, gaan ze 
kijken of Kudelstaart open mag  blijven. Dat gaat spannend worden maar we 
moeten er zelf aan werken, zodat we niet over een aantal jaren spijt krijgen 
als de beslissing negatief voor onze parochie is. 
Laten we elkaar scherp houden! 
 
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten? 
Chantal Bentveld. 

Hoe komt het dat je zo positief met je ziekte om kan gaan.? 
Wij hebben daar veel bewondering voor. 
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BISDOMBEDEVAART ASSISI MEI 2018 
Voor al uw vragen over de bisdombedevaart, aanmelden en/of 
opmerkingen kunt u ons bereiken via ons emailadres   
assisi2018@bisdomhaarlem-amsterdam.nl of via het telefoonnummer 
023-5112636.Met een hartelijke groet, Projectleider bisdombedevaart 
Lyanne Blonk 
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PAROCHIE-AGENDA  17-07-2017/18-08-2017 
 
Vr.  01 sept.  10.30 uur  Overleg dop-pastores 
 
Di.  05 sept.  20,00 uur Regio Missie groep 
Wo.  06 sept.  19.30 uur Zonnebloem 
Do.  07 sept.  19.45 uur Parochieteam 
 
Ma.  11 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 15 september 2017 
Bij het secretariaat of op het e-mail adres: 
redactiestem@hotmail.com  / stjangeboortesecretariaat@live.nl  
De volgende Stem is van 23 september t/m 20 oktober  2017 
 
Pastorie        : Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart   tel.: 324735 
Redactie Stem: Ingrid Wegbrands,  tel.:329342/Marga vd Broek: 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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