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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  
 
    1 

mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl
mailto:stjangeboorte@hotmail.com
http://www.rkkerkkudelstaart.nl/


ALLERZIELEN 2017 
Achter in onze kerk, in de voormalige doopkapel, hangt het schilderij van 
Engelien van der Weijden, waarin zij beeld geeft aan wat sterven kan zijn. 
Een rups die zich van zijn lijf ontdoet, van donker naar het licht gaat. Daar 
hangen we de kruisjes van onze overleden medeparochianen altijd aan op. 
Hun namen willen we niet vergeten. De dood maakt immers niet dat een 
mens uit ons bestaan weg valt. We denken aan iemand, praten over een 
mens die in ons midden heeft geleefd. Ze blijven daarmee bestaan, of zoals  
Paul de Leeuw zingt: ‘Ik heb een steen verlegd, in een rivier op aarde. Nu 
weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik leverde  bewijs van mijn bestaan. 
Omdat, door het verleggen van die ene steen, de stroom nooit meer 
dezelfde weg zal gaan.‘ Wat een mens op deze aarde doet heeft betekenis 
voor allen die na hem/haar komen. Wij willen hen die na 2 november 2016 
overleden, ook dit jaar weer gedenken in de Allerzielenviering om 19.00 uur 
‘s avonds. Maar ook aan wie ieder denkt op deze dag kan een kaarsje 
opsteken. 
 
 
STERVEN OM TE LEVEN                                

Er was eens een rups. Hij leefde tevreden tussen                     
sappige groene blaadjes. Maar op een dag voelde hij zich 
moe en loom langzaam verstijven en ‘Nu ga ik sterven’,  
zei hij.  ‘Dag rups — Dag leven’. Maar niet 

lang daarna brak zijn huid open en zie een prachtige       
nieuwe vlinder kwam te voorschijn! ‘Wie had dat nu  
kunnen dromen?' zei de vlinder. 
 
      
     
KERKHOFLICHTJES VOOR ALLERZIELEN 
Achter in de kerk zijn weer de 3-dagenlichtjes te koop voor op het kerkhof. 
Neemt u zelf een hoge glazen pot/vaas mee om het lichtje in te zetten, 
omdat de wind de eerste dag het vlammetje makkelijk kan doven. Daarna 
kan de pot/vaas weer mee naar huis, want dan waait het vlammetje niet zo 
makkelijk uit. 
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VREUGDE EN VERDRIET IN ONZE PAROCHIE 
Op 21 september overleed Theo Maas, hij werd  81 jaar en woonde aan de 
Bilderdammerweg. Theo heeft veertig jaar gewerkt op de kwekerij bij Kuipers 
en klom daar op tot chauffeur op de grote vrachtwagen. Hij was een man die 
veel kon: wat zijn ogen zagen, maakten zijn handen. Maar hij kende ook zijn 
beperkingen. Wat hij niet beheerste, ging hij niet ‘uitproberen’ als het gevaar 
kon betekenen, zoals elektrische leidingen leggen. Hij was een geliefd 
vismaatje voor de broers en met een bootje hebben zij heel wat uren op het 
water in De Banken doorgebracht. Na zijn pensionering is Theo niet gaan stil 
zitten. Naast de vele klusjes die hij deed bij familie was hij ook tuinier in hart 
en nieren en hield verschillende tuinen bij, waaronder die van Wim Kan aan 
de Herenweg. De laatste jaren veranderde Theo wel, hij bleef meer op 
zichzelf, deed boodschappen voordat er andere mensen in de winkel 
kwamen en had niet meer zo veel contacten. De radio was zijn vriend, vele 
uren heeft hij luisterend daarnaar door gebracht. Het grote wereld- nieuws 
interesseerde hem niet zoveel, wat de grote der aarden beslisten vond hij 
niet interessant: “een stelletje gestoorden zijn het”,  zo vatte hij het 
wereldnieuws samen. Theo was alleenstaand en is na een korte 
ziekenhuisopname naar het hospice in Wilnis gebracht, daar is hij gestorven. 
Na de uitvaart waarin we lazen uit Mattheüs: ‘Mens, maak je niet zo druk om 
alles’. hebben we Theo op ons kerkhof begraven. We wensen de 
familieleden sterkte met het verlies van Theo. 
 

 
JONGERENVIERING 
Zondag 5 november zingt het jongeren 
gelegenheidskoor weer! Het thema van deze 
Jongeren DOP viering is: “Leef vanuit je hart”. 
Onze dirigente Fleur heeft hier weer mooie, 
toepasselijke liedjes bij gevonden en het koor is 
al vol enthousiasme aan het oefenen. Komt u 
deze viering ook met ons meevieren? De viering 
begint om half 10. Groetjes van de werkgroep 
Jongerenliturgie.   
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SINT MAARTEN 
Op zaterdag 11 november is het weer zover. Dan komen we met onze 
lampionnen naar de kerk voor het feest van Sint Maarten. Een koortje van 
kinderen uit de groepen 1 en 2 zullen de liedjes  zingen. Ook de bedelaar, 
Sint Maarten en zijn soldaten zullen er weer zijn. Wilt u zo veel mogelijk in de 
banken gaan zitten? Houdt de gangpaden vrij. Wandelwagens en dergelijke 
zijn niet toegestaan. Dat is tenslotte veel veiliger voor de drumband.  Want, 
na afloop zal het Show en Jachthoornkorps door de kerk lopen en daarna 
gaan wij in optocht naar het vuur achter het Dorpshuis.  
De viering begint om 18.30 uur.  
Tot de 11e en vergeet je lampion niet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOE WIJS ZIJN WIJ? 
Wij nodigen iedereen uit om daar achter te komen.  
Dit doen we in de gezinsviering van  
12 november waarin het kinderkoor zingt. 
Werkgroep gezinsvieringen. 
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VIERINGEN  
Zo. 22 okt. 09.30 uur Eucharistieviering mmv. “D/H Koor” 

          Lector: Lucy Rekelhof  
          Koster:Jan Zethof 

Zo. 29 okt.  09.30 uur DOPviering mmv. “D/H Koor” 
Lector: werkgroep    
Koster: Gerard v.d. Jagt 

Do. 02 nov. 19.00 uur Allerzielen 
Woordviering mmv. “D/H Koor” 
Lector: Cees Hageman 
Koster: Ageeth de Kuijer 

Zo. 05 nov. 09.30 uur DOPviering mmv.  
                         “Gelegenheids Jongerenkoor”  
          Lector: werkgroep               
          Koster: Ageeth de Kuijer 

Za. 11 nov. 18.30 uur Sint Maarten 
   Lector: werkgroep    

Zo. 12 nov.  09.30 uur Woord-Communieviering  
                                        “mmv. Kinderkoor”         

              Lector: werkgroep 
              Koster: Aad Buskermolen 

 
 

 
GEBEDSINTENTIES   
22 okt.  Fam. de Boer-Boekhorst,  

Simon de Boer en Christina de Boer-Wahlen 
Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Bern 
Uit dankbaarheid, Ina Ostendorf, Henk Meijer, 
Bep Burgers-Vink, Sina van Engelen-Man, 
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot 
Chantal Bentveld-Zegger, Dinie Cornelissen, 
Theo Maas. 
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29 okt.  Eef Masselink 
Martha Raadschelders-Buskermolen 
Martha van Lammeren-Zethof  
Piet Zethof 
Frans Kommers  
Sina van Engelen-Mank 
Theo Maas  
Piet v. d. Geest  
Overleden fam. van den Haak. 
 

Allerzielen 
02 nov.  Jan de Boer, Jolanta van Geijlswijk-Kazubska, 

Joop Aarsen, Bep Burgers-Vink, 
Martha Raadschelders-Buskermolen, 
Lia Klootwijk-Stokkel, Brenda v.d. Meer-Bergkamp, 
Piet Zethof, Piet v. d. Geest, Henk Meijer, 
Ina Ostendorf, Martha van Lammeren-Zethof, 
Joop van Winsen, Frans Kommers, 
Sina van Engelen-Mank, Chantal Bentveld-Zegger, 
Theo Maas  en Judith Sloot. 

  
 
05 nov.  Jaap Broers, Robbert van Leeuwen 

Hein Zethof, Evert Zethof, Eef Masselink 
Robbert van Leeuwen, Theo Maas 
Theo van Weerdenburg. 

 
 
12 nov.  Simon de Boer en Christina de Boer-Wahlen 

Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Ber 
Uit dankbaarheid 
Trudy Baars-van Kleef 
Brenda v.d. Meer-Bergkamp 
Joop van Winsen, Chantal Bentveld-Zegger. 
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KERSTKAARTEN VERKOOP VOOR ZIEKENHUIS HELPING HANDS 
Op de zondagen 5 november en 12 november zal Willy Holling samen met 
haar zus eigen gemaakte kerstkaarten verkopen voor het goede doel. Willy 
en Stef Holling steunen de bouw en inrichting van het ziekenhuis Helping 
Hands van onze Nigeriaanse vrienden de dokters Dare en Gbemi Ogunlusi. 
Een speciaal ziekenhuis waar iedereen ongeacht de financiële positie wordt 
geholpen in tegenstelling tot bijna alle andere ziekenhuizen, waar je niet 
wordt geholpen als je geen geld meeneemt. Dokter Dare is ook professor 
aan de universiteit van Ado Ekiti, waar hij zijn studenten in deze geest 
opleidt. In de afgelopen jaren is de bouw gerealiseerd, nu wordt er geld 
ingezameld voor medische apparatuur. Willy en 3 van haar zussen maken 
kaarten met verschillende technieken, sommige ware juweeltjes. De verkoop 
van de kaarten is steeds voor en na de kerkdienst. De gehele opbrengst 
komt ten goede aan het ziekenhuis.  
Van harte aanbevolen. 
 
 
OKTOBER IS WERELDMISSIEMAAND! 
Dit jaar staat BURKINA FASO centraal. Burkina Faso is een van de armste 
landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw. 
Met name de regio's in de Sahelzone worden hard getroffen door 
klimaatveranderingen en droogteperiodes. Bij gebrek aan andere 
inkomstenbronnen wagen velen hun geluk in de illegale goudmijnbouw, veel 
jongeren en zelfs kinderen. Missio besteedt vooral aandacht aan de situatie 
van vrouwen en meisjes, die het in het alledaagse leven, in dit Afrikaanse 
land erg moeilijk hebben. Elk jaar worden duizenden meisjes gedwongen te 
trouwen. Tradities zoals heksenvervolging of genitale verminkingen gaan 
door ondanks een wettelijk verbod. De katholieke kerk blijft niet aan de zijlijn 
staan. Ze schept kansen door scholing aan te bieden, bescherming en 
opvang en helpt vrouwen zelf de 
verantwoordelijkheid voor hun eigen leven op te 
pakken. Wij kunnen ( of moeten) ons steentje 
bijdragen om dit volk te helpen!!!! GEEF VOOR 
BURKINA FASO. De rode bus staat weer achter 
in de kerk. Ook kunt u overmaken op ons 
banknr: NL62 RABO 0380 106728.        
Heel veel dank Willy v.d. Geest.  
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ER KOMT WEER EEN GELEGENHEIDSKOOR !! 
Ha allemaal, het duurt nog even maar… 
er komt weer een Gelegenheidskoor. Maandag  
25 december (Kerstmis) zal er weer een viering zijn  
met het Gelegenheidskoor. Verleden jaar was het  
een groot succes, daar hopen wij dit jaar natuurlijk  
ook weer op. Een groot Gelegenheidskoor zou natuurlijk geweldig mooi zijn. 
Wij hopen dat weer veel mensen komen zingen. Daarom willen wij alvast de 
repetitieavonden doorgeven, zodat u dat in uw agenda kunt zetten en deze 
avonden gereserveerd zijn voor het koor. Heel belangrijk!! Fleur wil weer 
graag onze dirigent zijn en het Combo is ook weer van de partij. Dat staat 
garant voor gezellige repetities met fijne liederen. Vanzelfsprekend drinken 
wij in de pauze weer koffie of thee, met wat lekkers erbij. Natuurlijk in onze 
eigen kerk in Kudelstaart. 
1e repetitieavond:  6 december 2017     20.00 uur tot 22.00 uur 
2e repetitieavond: 13 december 2017    20.00 uur tot 22.00 uur 
3e repetitieavond: 20 december 2017    20.00 uur tot 22.00 uur 
De viering: 1e kerstdag 25 december 2017 (tijd is nog niet bekend) 
Als u wilt kunt u zich nu al opgeven, zodat wij weten hoeveel mappen er 
gemaakt moeten worden.  Uw naam…mailadres……  tel. nummer. Zodat als 
er veranderingen zijn of berichtjes wij die door kunnen mailen/geven. Mocht 
u iemand weten, die ook graag mee wil komen zingen, neem die persoon 
(personen) rustig mee naar de repetitie, dit is geen probleem. 
Mailadres aanmelding: schlte@caiway.nl of garry@scholte-orchideeen.nl  
Tel. nr.0613409523. Met vriendelijke groetjes namens de organisatie,  
Garry Scholte. 
 
 

 
In de vorige Stem is er een stukje weggevallen. 

 
Bij de Stichting "Vrienden van St. Jan" is er een bedrag 

binnengekomen van € 1500,=. 
 

Hiervoor onze hartelijke dank. 
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER  NEL DE BOER 
Even voorstellen:  
Nel is ruim 52 jaar getrouwd met Kees, ze hebben 2 kinderen: Claudia en 
Melvin, een pleegkind Anja, en 2 kleinkinderen. 
 
Wanneer ben je VRIJWILLIGER geworden? 
In het Dames/Herenkoor zing ik al 42 jaar! In1975 ben ik gevraagd door 
Henny Buskermolen. Vroeger toen ik nog thuis woonde bij mijn ouders in De 
Hoef zong ik ook al in een koor, mijn vader was organist in de Hoef.  
De Stem inleggen doe ik sinds ongeveer 10 jaar. 
 
Wat heeft je bewogen om vrijwilliger in de kerk te worden? 
De gezelligheid! 
 
Wat betekent de kerk voor jou 
Best veel, ik ben heel gelovig, maar ik geloof makkelijk, ik kan ook goed 
loslaten. 
 
Voor gelegenheden of jubilarissen schrijf jij liedjes, hoe kom je aan je 
inspiratie voor het liedjesschrijven? 
Ik verdiep me in de mensen, in hun karakter, ik denk aan hoe ze zijn. Soms 
moet ik wel een dag over iemand nadenken en vloeit het zo uit mijn pen, 
maar het kan ook zijn dat het niet zo makkelijk gaat, dan is het  wegleggen 
en weer nadenken!  Op de fiets krijg ik veel inspiratie! Met sommige zinnen 
kun je heel blij zijn, dan is je dag gelijk echt goed. 
 
Doe je nog meer vrijwilligerswerk?  Nee. 
  
Heb je nog hobby’s?  
Schrijven, schilderen, tekenen en fotoboeken maken. 
 
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?  
Onze nieuwe dirigente Greetje. Je man en zoon zijn nu ook een aanwinst 
voor het koor, vind hij het wel leuk in ons 50+ koor?? 

 
 
9 



PAROCHIE-AGENDA  25-09-2017/20-10-2017 

Vr. 27 okt. 13.30 uur    Seniorenpastoraat 
 
Wo. 01 nov. 19.30 uur    Zonnebloem 
 
Di. 14 nov.  20.00 uur   Diaconie werkgroepen 
 
Ma.  20 nov.  09.00 uur   Kerkschoonmaak 
      
   
 

 

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

 
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 10 nov. 

 
Bij het secretariaat of op het e-mail adres: 
redactiestem@hotmail.com  / stjangeboortesecretariaat@live.nl  
De volgende Stem is van 18 november t/m 15 december 
 
 
 
 
 
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 03801.067.2810 
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