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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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ADVENT STAAT VOOR DE DEUR
De Adventperiode begint dit jaar in december, we kijken vooruit naar
Kerstmis. Advent is een tijd van hoop en uitzien naar…..
Twee weken geleden was ik in het detentiecentrum op Schiphol. Het
justitiepastoraat geeft jaarlijks een agenda uit waarin gedichten staan
die gedetineerden schreven. Onderstaand gedicht van een van hen
wil ik graag doorgeven voor Advent.
‘Hoop’
Dagen duren weken, weken duren maanden.
En ik? Ik sta in de tijdloze leegte,
de dagen voorbij te staren.
Als een lege huls dwaal ik rond.
Onwetend klamp ik mij vast
aan het voor de hand liggende gejammer en gemis
van de vrijheid en aardse genietingen.
Totdat dat ene bevrijdende gevoel boven komt: Hoop!!

(J.v.d.K.)

Hoop stoot me door naar geloof.
Hoop en geloof hangen daarbij weer vast aan liefde.
En dan komt er weer een glimlach.
Bij die glimlach hoort blijdschap.
En al die dingen samen brengen mij tot inzicht
van dingen waar ik voorheen blind voor was
en alleen hamerde op de negatieve aspecten.
Door hoop heb ik dat weten om te draaien.
Zo is mij opgevallen, hoeveel positieve gebeurtenissen
zijn ontstaan en hoeveel ik nog aan kan pakken.
Zowel praktisch als in mijn gedachten en gemoedstoestand.
Ik bid voor de mensen in ditzelfde lastige parket,
en voor hen die nog dolende zijn.
Zodat ook zij hun eigen hoopvolle inzichten mogen vinden.
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VREUGDE EN VERDRIET IN ONZE PAROCHIE
***Op 26 november hopen Annie en Wim Buskermolen- v.d. Knaap
het heugelijke feit te vieren dat zij 65 jaar getrouwd zijn. Lief en leed
zo lang samen delen is wel heel bijzonder en we hopen met hen dat
zij een heel fijne dag hebben en in dankbaarheid kunnen omkijken
naar al die jaren samen. Van harte gefeliciteerd!
***Er zijn enkele mensen opgenomen in zieken/verpleeghuizen. We
wensen hen en hun naasten sterkte toe in de komende tijd en hopen
dat het hen weer beter zal gaan.
DE OUDEJAARSVIERING: BAKKERS GEZOCHT
Dit jaar valt Oudjaar op zondag en die morgen zouden we volgens
Nederlandse traditie oliebollen willen hebben bij de koffie aan het
einde van de viering. Daarom zoek ik naar een parochiaan (of een
paar parochianen) die 100 oliebollen willen bakken en naar de kerk
willen brengen. Zo tegen half elf, als de viering klaar is, kunnen we
elkaar dan onder het genot van koffie met een oliebol (of appelbol)
een zalig uiteinde toewensen. Wie wil(len) dat doen??? Graag een
telefoontje naar het secretariaat.
OPROEP
Mevr. Christien Meijer (84) zou heel graag 1x per 2 weken naar de
kerk willen komen, maar zou ook al blij zijn met 1x per maand.
Helaas heeft ze geen vervoer. Wie o wie zou haar willen ophalen en
thuisbrengen? Haar adres is Aletta Jacobsstraat 49, te Kudelstaart.
0297-327049 (Ze is erg doof dus als u telefonisch contact met haar
opneemt daar wel rekening mee houden)
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OVERZICHT COLLECTES T/M NOVEMBER 2017
collectes

Uitv/huw

kaarsen

2016
jan
febr
maart
april
mei
juni
juli
aug
sept
okt
nov
dec

715,22
347,67
801,46
719,13
459,18
565,67
309,00
265,48
504,63
387,47
900,30
1996,00

154,91
419,95
0

392,05

87,85
72,90
104,32
73,55
93,80
101,75
69,92
84,30
87,95
198,05
92,90
256,30

totaal

7971,21

2251,20

1323,59

585,64
332,60
633,83
947,55
740,18
521,50
536,81
333,72
450,59
407,94

274,97
402,92
147,56
117,51
186,90

116,24
73,01
91,80
141,70
96,50
103,95

408,52
66,90

107,45
95,71
47,35

298,33
759,86

226,10

2017
jan
febr
maart
april
mei
juni
juli
aug
sept
okt

4

Het is weer zover…
adventviering met het kinderkoor
Op zondag 3 december zijn de meeste
kinderen nog vol verwachting van Sinterklaas.
Maar op deze dag kijken we ook vol verwachting uit naar het
kerstfeest.
In de viering op 3 december steken we de eerste kaars aan de
adventkrans aan.
We nodigen iedereen van harte uit om deze viering met ons mee
te vieren.
Natuurlijk zingt het kinderkoor in deze viering.

Aan alle kinderen die ook eens met het koor mee willen
zingen!
Voor de kerstperiode zijn wij op zoek naar kinderen die één of
meerdere keren mee willen zingen in het koor.
De liedjes zullen vanaf nu worden ingestudeerd.
De repetities zijn op donderdag van 18.45 tot 19.30 uur.
De vieringen waarin het koor zingt zijn:
- Zondag 3 december 9.30 uur Adventsviering.
- Kerstavond: 17.00 uur en 19.00 uur.
Tussen deze kerstvieringen in hoeven de
kinderen niet naar huis. Wij eten gezellig met allen in de pastorie.
Wil jij in een van de vieringen mee zingen, kom dan gewoon eens
naar de repetitie.
Werkgroep gezinsvieringen en Kinderkoor Kudelkwetters.
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Kinderen voor kersttoneelstuk gezocht!
Op zondag 24 december, kerstavond spelen we bij het kindje
wiegen en in de gezinsviering een kersttoneelstuk.
Daarvoor zoeken we kinderen uit groep 5-6-7-8 die mee willen
doen.
Je krijgt van te voren je tekst om thuis te oefenen en
oefenen 2x in de kerk: vrijdag 15 december na schooltijd
zaterdag 23 december tijd in overleg
Lijkt je het leuk om in het toneelstuk mee te doen, stuur dan een
mailtje naar mirjamubink@hotmail.com

Gezocht!
“Kindje Jezus”
Voor onze kerstvieringen op 24
december zijn wij op zoek naar 2 baby’s
die de rol van kindje Jezus willen spelen.
Heeft u een baby of kent u een baby,
neem dan contact op met Pastor
Annemiek

6

VIERINGEN: LET OP DE AANVANGSTIJD OP 26 NOVEMBER!
Zo. 19 nov. 09.30 uur Eucharistieviering mmv. Cantoren
Lector: Willy v.d. Geest
Koster: Jan Zethof
Do. 23 nov. 10.00 uur Koffie-ochtend
Zo. 26 nov. 11.00 uur LET OP: GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD
VANWEGE 65 JARIG HUWELIJK
Woord-Communieviering mmv.”D/H-koor”
Lector: Lucy Rekelhof
Koster: Gerard v.d. Jagt
Do. 30 nov. 10.00 uur Koffie-ochtend
Zo. 03 dec. 09.30 uur Woord-Communieviering mmv.
“Kinderkoor”
1e Advent
Lector: werkgroep
Koster: Ageeth de Kuijer
Do. 07 dec. 10.00 uur Koffie-ochtend
Zo. 10 dec. 09.30 uur Woord-Communieviering mmv. Cantoren
2e Advent
Lector: Cees Hageman
Koster: Pieter Bruin
Do. 14 dec. 10.00 uur Koffie-ochtend
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GEBEDSINTENTIES
19 nov:

Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
Eef Masselink
Piet v.d. Geest
het gezin Ostendorf
Piet Zethof
Henk Meijer
Martha van Lammeren-Zethof
Frans Kommers

26 nov:

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Nic. en Mien Buskermolen-v.d.Bergen
Henk en Marie Buskermolen-Wesselman
Eef Masselink
Uit dankbaarheid
Trudy Baars-van Kleef
Overl. fam. Buskermolen-v.d. Knaap
Kees Schijf en Wil Schijf-Klijn
Cees van Wees
Martha Raadschelders-Buskermolen
Bep Burgers-Vink
ter gelegenheid van het 65 jarig huwelijk van Annie en
Wim Buskermolen

03 dec:

Jaap Broers, Eef Masselink
Hein Zethof, Evert Zethof
Margret van der Knaap
Brenda van der Meer-Bergkamp
Chantal Bentveld-Zegger
Theo Maas

10 dec:

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Nico en Tiny Buskermolen-Pieterse
Eef Masselink
Uit dankbaarheid
Bep Burgers-Vink (jaargetijde)
Martha Raadschelders-Buskermolen (jaargetijde)
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ALLERZIELEN

Een moment om degene die je lief is/zijn te herdenken. Een moment
van terugblikken op wat was en niet meer zal zijn om daarna toch, laat
ik eerlijk zijn, ook vaak weer over te gaan tot de orde van de dag
omdat het toch wat meer op een afstand was. Maar oh wat was het dit
jaar anders dan anders. Met lood in mijn schoenen en pijn in mijn hart
ging ik naar binnen. Voor het eerst sinds lange tijd was deze dienst
ook voor "ons". Waar we nog zo kort geleden hier waren om mijn
lieve, veel te jong gestorven vrouw de laatste eer te bewijzen, waren
we er nu weer maar dan ter ere van haar nagedachtenis. Wat moest ik
nu verwachten, hoe zou het gaan, hoe zou ik me houden? Vragen die
ik niet zo snel beantwoord kreeg. Dus we hebben het maar
ondergaan. En toch hoe bezwaard ik me voelde vond ik het toch ook
mooi. Dat klinkt raar maar de verkondiging van de Allerzielen gaf ook
een soort van "bevrijding". Natuurlijk wil ik mijn vrouw niet missen en
gaat er geen dag voorbij dat ik niet terugdenk aan wat er niet meer is,
maar de realist in mij zegt ook dat het is wat het is. Dit was niet meer
te keren. Wij blijven achter maar moeten ook verder. Het verdriet gaat
echt niet ineens weg, het gaat met ups en downs. Maar het is waar, er
mag ook voorzichtig aan weer gelachen worden en kleine plannen
voor de toekomst worden gemaakt, hoe tegenstrijdig dat soms met je
gevoel is. Ik troost me echter ook met de gedachte dat ze niet anders
zou hebben gewild. Ze was hierin altijd heel duidelijk. Het leven voor
ons stopt niet! Maak van de tijd die je hebt iets moois! Geniet van wat
het leven je verder nog te bieden heeft en op je pad brengt. Maak
onze dromen waar. Het hoe en wat qua invulling weet ik nog niet maar
de kaders zijn bekend. Ook dat heeft Allerzielen duidelijk gemaakt.
Ieder zet de stappen in zijn of haar eigen tempo maar ga vooruit. Er
komt een tijd dat je wel weer open staat voor de mooie dingen in het
leven. Grijp ze!
Jeroen Bentveld
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WERELDMISSIE
De opbrengst voor het project in de Wereldmissiemaand voor
BURKINA FASO was weer heel goed: de inhoud van de rode bussen
bedroeg € 273,75 De kinderen hebben 197 zakjes ingeleverd, daar zat
het prachtige bedrag van € 412,60 in! Met deze opbrengst kunnen ze
in BURKINA FASO weer vele mooie dingen tot stand brengen zodat
de mensen daar weer een echt toekomst perspectief hebben.
Heel veel dank!!
Willy v.d. Geest, pen. Missionaire werkgroep
JONGEREN GELEGENHEIDSKOOR
Was u ook in de kerk 5 november j.l.? Dan zult u het met me eens zijn
dat de gelegenheidsviering met de Jongeren grandioos was. Het koor
was klein maar fijn. Ze zongen vanuit hun hart en vol overtuiging. Het
Combo, Fleur, Mirjam en Daniëlle, jullie creëerden een fijne viering
met mooie liedjes, teksten en een hedendaagse overweging.
SUPER!!! Wat moeten wij als parochiaan blij en dankbaar zijn met
jullie inzet. Hopelijk volgen er nog veel van deze vieringen.
Dank jullie wel.
Willy v.d. Geest
FEEST VAN SINT MAARTEN
Het was weer een groot succes; een kerk vol kinderen met
zelfgemaakte lampionnetjes. Wat is het toch leuk dat tijdens het
voorlezen van het verhaal van Sint Maarten, de bedelaar op blote
voeten en Sint Maarten met zijn mooie mantel écht langs komen!
Na afloop sloot het Show –en Jachthoornkorps het feest bij een
vuurtje op het kerkplein feestelijk af. Sint Maarten en de bedelaar
(figuranten van de Pretpeurders) deelden zoals elk jaar weer
mandarijnen en spekkies uit. Daarna vertrokken de kinderen, om hun
liedjes bij deuren te gaan zingen. We willen de Pretpeurders, die elk
jaar dit feest weer mede mogelijk maken, heel hartelijk bedanken!
Ook dank aan SJK, de kinderen van het koor, de ridders en iedereen
die meegeholpen heeft.
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BERICHTEN VAN PCI
In eerdere artikelen hebben we u geïnformeerd over de intensieve
samenwerking van de besturen van de PCI’s in de regio. Per 1 september
2017 heeft de bisschop per decreet verklaard dat er een
samenwerkingsverband van PCI’s tot stand is gebracht. Hieronder vallen de
parochies uit De Kwakel (St. Johannes Geboorte), Uithoorn (RK parochie
Emmaus), Aalsmeer (OLV van de Berg Carmel), Kudelstaart (St. Jan
Geboorte) en Nes aan de Amstel (St. Urbanus). Dat betekent dat aan alle
PCI leden per 1 september 2017 op de meest eervolle wijze ontslag is
verleend. Er is een regiobestuur samengesteld, bestaande uit vier personen
uit 4 parochies. Deze personen hebben een nieuwe benoeming aanvaard.
Voor onze parochie is dat Wil Kraan, die de taak van secretaris op zich
genomen heeft. Ons PCI blijft als werkgroep bestaan en gaat gewoon door
met alle werkzaamheden die het al deed. Er zijn zelfs twee nieuwe leden
bijgekomen, namelijk Frank van Diepen en Bob Zwartendijk.
Nu pastor Annemiek stopt, hebben we op 14 november met de andere
werkgroepen die in de diaconie actief zijn een bijeenkomst gehad, waarin we
elkaar geïnformeerd hebben over de werkzaamheden die uitgevoerd
worden, welke wensen er zijn, hoe er meer bekendheid gegeven kan worden
over de activiteiten en hoe je vrijwilligers kunt werven voor de toekomst. In
de volgende Stem kunt u daar meer over lezen.
We hebben de Stichting Mission House ondersteund met een geldbedrag
om apparatuur voor hun ziekenhuis in Nigeria te kunnen aanschaffen.
Eerder dit jaar hebben we dat ook al gedaan en dat was voor de bouw van
het ziekenhuis. Deze reactie ontvingen we van hen: Dear Roman Catholic
Church Sint Jan Geboorte in Kudelstaart I want to sincerely thank you for
your donation to our hospital project. This is highly valued and appreciated.
The money will be spent for the purpose it is meant for. Yours Dr JD
Ogunlusi , for Helping Hand Hospital , Ado-Ekiti ,Nigeria.
Vertaling: Beste parochianen van RK St Jan Geboorte te Kudelstaart.
Ik wil u hartelijk bedanken voor uw giften voor ons ziekenhuisproject. Dit is
een mooi bedrag en dat wordt zeer gewaardeerd. Het geld zal worden
besteed voor het doel waar het voor is gegeven
Ook de voedselbank, het ouderenpastoraat, het detentiecentrum bij
Schiphol, hulp in eigen dorp en Sant’ Egidio in Amsterdam (acute vervanging
CV) ontvingen een financiële bijdrage.
Namens werkgroep PCI, Wil Kraan
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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…… telefoonnummer.
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.
Met vriendelijke groetjes namens de organisatie, Garry Scholte
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INTERVIEW MET DIRIGENTE GREETJE DE HAAN
Even voorstellen: Greetje, geboren en opgegroeid in
Friesland, woont in Mijdrecht. Ze heeft haar hele leven gestudeerd, 4
conservatorium opleidingen gedaan, waaronder cantrix, zangpedagoge,
koordirigent en docent muziek.
Tijdens mijn eindexamenperiode zang is onze oudste zoon geboren. We
hebben 2 zoons, de jongste is nu 16. En nu wil ik echt aan de slag met mijn
opleidingen en ik heb het gevoel dat ik dat hier in de kerk kan, je moet veel
kunnen om hier voor het koor te staan, zangtechniek, koordirectie en kennis
van de liturgie.
Hoe ben je ertoe gekomen om bij ons dirigente te worden?
Ik werd vanuit verschillende hoeken gevraagd, o.a. door een zangleerling uit
Nieuwveen en Mieke Kraan van de muziekschool. Ik ben hier naar een
dienst gegaan en zag veel potentie in de groep. Ik ben in staat met mijn
zangtechniek de ouder wordende stem te begeleiden, daarom durfde ik de
uitdaging wel aan.
Heb je nog meer koren?
De afgelopen 10 jaar heb ik allerlei soorten koren gedirigeerd, een
kinderkoor, jeugdkoor, mannenkoor en gemengde koren en in Haaren en
Amsterdam een parochiekoor. En ook het Omroepkoor, dat is naast het
Nederlandse Kamerkoor het beste koor van Nederland en het Aalsmeerse
Davanti.
Als soliste zing ik sinds 10 jaar regelmatig in de Sisikerk te Boedapest. En
tijdens Eucharistievieringen. Op 1 januari zing ik daar het Ave Maria van
Mosonyi en de Krönungs Messe van Mozart.
Ik heb een zangschool in Mijdrecht, daar leid ik kinderen vanaf 7 jaar op voor
Carré, het Eftelingtheater, Musicals etc, en leid iemand op voor de Herman
Brood Academy.
Je betrekt de kerk bij het zingen?
Die functie heeft het koor, ik denk dat het fijn is om met z’n allen te zingen,
dat iedereen daardoor deelneemt aan de liturgie en dan kan voelen wat het
geloof met je doet.
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Wat betekent de kerk voor jou?
Beleven en ervaren dat God er is en de heiligen en de engelen, dat vind ik
mooi. En voor dat beleven en ervaren heb je meer mensen nodig.
Doe je naast je drukke leven ook nog vrijwilligerswerk?
Ik zit in de politiek bij ons in Mijdrecht, fractie ondersteuning.
Heb je nog hobby’s?
Mijn werk is mijn hobby en koken en reizen naar Boedapest waar we ook
wonen. En ik hou van inrichten en stylen. En ik magnetiseer.
Nel de Boer vroeg in de vorige Stem of je zoon het wel leuk vindt in ons
50+ koor?
Hij komt van het Nationaal Jongenskoor en wil graag blijven zingen. Hij
bouwt zijn stem zo goed op en vindt het fijn! Mijn man is niet altijd bij het
koor want hij werkt in Boedapest als contrabassist, muziekaloog en
theareticus.
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?
Riet Burgers, hoe lang zing je al en hoe is dat begonnen?

Helaas is er in deze Stem geen plaats voor het Regiorooster, we
verwijzen u voor gegevens naar de websites en de regionale kranten.
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PAROCHIE-AGENDA 20-11-2017/15-12-2017
Ma.
Ma.
Do.

20 nov.
20 nov.
23 nov.

09.00 uur
14.00 uur
19.45 uur

Kerkschoonmaak
Parochieteam
Gezinsviering overleg

Di.

28 nov.

20.00 uur

PCI dag.best.

Di.
overleg

05 dec.

14.00 uur

Secretariaat/Pastores

Do.
Vr.

14 dec.
15 dec.

19.45 uur
09.00 uur

Parochie vergadering
DOP

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:
redactiestem@hotmail.com
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 08 dec.
Bij het secretariaat of op het e-mail adres:
redactiestem@hotmail.com / stjangeboortesecretariaat@live.nl
De volgende Stem is van 16 december t/m 12 januari 2018
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

