Jaargang 51 nr. 01
17 december 2016

=====================================================

PAROCHIE

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
17 december 2016
JAARGANG 51 NR. 01
====================================================
DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN
Op zondag t/m 1 jan. 2017 om 11.00 uur.
Vanaf zondag 8 jan. 2017 zijn de vieringen om 9.30 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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KERSTMIS IS OP KOMST
In een minidorpje, Bethlehem, is het geschied,
zo lezen we in de Bijbel. Een Kind werd
geboren en nu, meer dan 2000 jaar later staan
we nog jaarlijks stil bij die geboorte. Eén Mens
die zo veel teweeg heeft gebracht in onze
wereld. Een bijzonder Mens, die zichzelf niet op
de voorgrond plaatste, maar keek of er anderen
waren die Hem nodig hadden. Een Mens die nooit vergeten wordt.
We noemen Hem ook wel Vredevorst. Is met Hem de vrede in onze
wereld gekomen? Nee, daarvoor hoeven we maar om ons heen te
kijken en in de geschiedenisboeken. Vrede lijkt nu een woord…Er is
bij mensen enige angst, omdat in de betrekkingen tussen “Oost en
West” zo veel dreiging in de lucht hangt. En toch…. toch blijven we
vertrouwen dat het mogelijk is. Dat mensen, zelfs de grootste
misbruikers van macht, zich kunnen omkeren. Maar we moeten niet
alleen naar hen kijken. We moeten ook onszelf kritisch bekijken. In
hoeverre gebruiken wij zelf macht? Als ouder, als leerkracht, als chef,
als werkgever, als…….noem maar op. Wanneer ik mijn ‘macht’
gebruik en niet kan aangeven dat mijn handelen ten goede komt aan
iemand, aan mijn partner, mijn kind, aan mijn werknemers, mijn
vrijwilligers enz. is het goed mezelf af te vragen of ik niet bezig ben
mijn ‘macht’ te misbruiken. Juist dat machteloze Kind, geboren in een
stal, laat zien dat zonder het gebruik van macht veel meer mogelijk is.
Dat je opstellen in dienstbaarheid, en het gesprek aangaan met
mensen om je heen, de ervaring geeft van gezamenlijkheid. Dat
maakt werken met elkaar vruchtbaar, zowel in een gezin, als in een
bedrijf, op school….in onze wereld. Het opent ons voor een
gezamenlijke verantwoording. Vrede willen we allen graag in onze
wereld. In het klein kunnen we er wat aan doen, laten we het
proberen, want ook dat is iets wat Jezus zei: het mag steeds opnieuw,
je bent nooit te laat. Vredevolle Kerstdagen wens ik u/jou toe.
Pastor Annemiek
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VREUGDE EN VERDRIET INONZE PAROCHIE
* 20 November vierden Wijnand en Julia Oostveen in onze kerk dat zij
50 jaar waren getrouwd. In een volle kerk met een mooie viering werd
hun belofte van trouw aan elkaar, vijftig jaar geleden, opnieuw luister
bijgezet. We wensen dit zo actieve echtpaar nog veel gelukkige jaren,
samen met hun kinderen en kleinkinderen, levend aan de Amstel en in
ons midden..
* 7 December, een week nadat zij 55 jaar getrouwd was met Gerrit,
overleed Bep Burgers-Vink. Jaren lang woonde ze in het kleine witte
huisje tegenover de kerk, waar haar vader Tinus de koster was. Bep
trouwde met Gerrit zij kregen een dochter en een zoon en woonde de
laatste jaren opnieuw tegenover de kerk. Daar lieten Bep en Gerrit
een mooi nieuw huis bouwen. Enkele jaren geleden werd merkbaar
dat Bep steeds meer ging vergeten en de ziekte Alzheimer werd
geconstateerd. Veel pijn deed het, dat zij haar meest dierbaren op het
laatst niet meer kende. Zo lang mogelijk is zij thuis gebleven, waar
Gerrit veel zorg over en voor haar had en haar zo mogelijk bijstuurde.
Maar het werd toch te zwaar voor hem en Bep ging naar Rozenholm.
Ze miste toen wel het bekende.. Bep is terug gekomen naar
Kudelstaart voor de uitvaart waarna zij is gecremeerd in De Kwakel.
We wensen Gerrit, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij
dit verlies.
* Op 11 december is Martha Raadschelders-Buskermolen overleden,
zij is 93 geworden. Inmiddels heeft de uitvaart plaatsgevonden.
In de volgende Stem een in memoriam.
WIJZIGING AANVANGSTIJDEN
Tijdens veelvuldig overleg over de aanvangstijden tussen de
parochies, is besloten dat de afspraak gehandhaafd blijft dat
Kudelstaart komend jaar de liturgieviering om 9.30 uur heeft. In de
winterse maanden misschien wat zwaarder, maar heerlijk in voorjaar,
zomer en najaar als mensen er graag op uit willen trekken en 11 uur
toch wel erg bezwaarlijk vonden en daarom afhaakten. We hopen dat
zij nu het vieren weer vroeger is zij weer aanhaken in het nieuwe jaar.
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KOM ALVAST IN DE KERSTSTEMMING
ZATERDAGAVOND 17 DECEMBER
OM 19.00 UUR IN ONZE KERK,
organiseren wij weer een KERSTCONCERT.
Dit Kerstconcert wordt gegeven door:
Kinderkoor ‘De Kudelkwetters’
Zangkoor ‘Cum Ecclesia’ en Muziekvereniging ‘Flora’
Naast liederen door de koren is er veel ruimte voor de samenzang.
Het is gebleken dat daar veel behoefte aan is.
Daarom, lieve mensen, kom genieten en lekker meezingen, zodat u
echt in de Kerststemming komt. Het begint om 19.00 uur tot ongeveer
20.30 uur. U BENT VAN HARTE WELKOM.
De toegang is een vrijwillige bijdrage in de rode bus.
Namens de organisatie, Garry Scholte
KERSTAKTIE VOOR DE KLEUTERSCHOOL VAN IBA:
‘KIND AAN TAFEL’
Aan de kleuters van IBA IN Malawi zullen wij weer de extra
Kerstcollecte beschikbaar stellen. Achter in de kerk staan de rode
bussen om uw giften in ontvangst te nemen. Die giften zorgen dat de
kleuters van IBA, elke dag dat ze naar school komen, een bord
Nsima=maïspap en wat bruine bonen krijgen. Daarmee kunnen we
voorkomen dat zij in de zware tijd tot de oogst in mei een dikke buik
van het hongeroedeem krijgen. Wij een kerstdiner, de kosten van die
éne dag geven een kind daar drie maanden een bord pap en bonen.
Hoeveel kinderen kunnen wij aan tafel nemen in het komende jaar???
Nu onze economie aantrekt, kunnen er misschien nog wel meer
kinderen aan tafel dan in de afgelopen jaren. Doet u mee en geef gul
in de rode bussen. Geeft u liever via de bank, dan kunt dat doen op
rekening van de Missie Werkgroep:NL62 RABO 0380106728.
Hartelijk dank namens de kleuters van IBA!
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KINDJE WIEGEN
Ook dit jaar hebben we weer een viering voor de allerkleinsten en
kleuters uit de parochie. Een viering waarin de
kleuters het Kerstspel mogen meebeleven. In deze
viering zingen we samen ook diverse kerstliedjes
met het kinderkoor.
De viering 24 dec. begint om 17.00 uur
en de kerk gaat open om 16.45 uur!
GEZINSVIERING
Om 19.00 uur zal het Kerstspel nogmaals worden gespeeld, en als
kinderen hebben meegeoefend met Mirjam Snoek, ze zelfs een rol
mogen spelen in het kerstspel! Geef je nu meteen op bij juffrouw
Mirjam, als je dat nog niet gedaan had! In deze gezinsviering zal
Pastor Blonk voorgaan. Ook in deze viering zal het kinderkoor met ons
de bekende en minder bekende kerstliederen gaan zingen. Voor deze
viering nodigen we graag de gezinnen met schoolgaande kinderen uit.
KERSTNACHTVIERING
Om 21.00 uur is de Kerstnachtviering, een eucharistieviering met de
beide pastores Aarts en Blonk. Het dames- en herenkoor zal deze
viering met Kerstliederen en de vaste Latijnse gezangen opluisteren.
EERSTE KERSTDAG
Op Eerste Kerstdag zal in een gebedsviering het Gelegenheids-koor
de Kerstliederen zingen en daarbij kunt ook u natuurlijk meezingen. Bij
deze viering wordt in de liturgie van Woord en Gebed voorgegaan
door onze DOP-groep.
STALLETJE KIJKEN OP EERSTE KERSTDAG
Op 1e Kerstdag zal de kerk na de viering open blijven staan,
zodat u met in de middag nog een frisse neus kunt halen als
even uit u er wilt en op uw gemak onze prachtige kerststal kunt
bewonderen. Bij de stal kunt u een kaarsje aansteken en luisteren
naar mooie kerstmuziek.
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HET GELEGENHEIDSKOOR ZINGT WEER
De viering is, zoals u van de DOPgroep mag
verwachten, met zorg en liefde samengesteld.
Begrijpelijk voor iedereen. Fleur heeft weer
prachtige liederen bij het thema gezocht en ook
het Combo is natuurlijk weer aanwezig met hun
enthousiaste begeleiding. Natuurlijk heeft het
Gelegenheidskoor weer druk geoefend op de mooie liederen voor
DOP-viering waarin het koor de zang zal verzorgen. Daarom willen wij
u allen van harte uitnodigen om op 1e KERSTDAG om 11.00 uur
naar de viering te komen, zodat wij met elkaar de echte Kerstgedachte
kunnen beleven met mooie teksten en liederen.
Het koor en de DOPgroep willen u daarom van harte welkom heten.
Het zou heel fijn zijn als deze viering ook veel belangstellende
kerkgangers zou krijgen.
Tot ziens, op 1e Kerstdag.
Vriendelijke groet, namens de
organisatie,
Garry Scholte
KERSTACTIE PCI VOOR DE EIGEN PAROCHIE:
Ook met kerstmis 2016 ontvangen de ouderen ( 75+) van onze
parochie, en familie waarvan in het afgelopen jaar een dierbare is
overleden, een mooie plant en een kerstkaart. Dit gaat gebeuren in
het weekend van 17 en 18 december. Ons verzoek aan de
parochianen en andere bezoekers is om na het grootse kerstconcert
op zaterdagavond de 17de of na de viering op zondag een of meer
planten mee te nemen en die af te geven aan het betreffende adres.
Weer een mooi moment voor een gezamenlijke actie waar Kudelstaart
kan laten zien hoe lief en leed gedeeld wordt.
Het bestuur van PCI wenst u allen een zalig kerstfeest en een
gelukkig 2016.
Wil Kraan
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VIERINGEN:
Za. 17 dec. 19.00 uur Kerstconcert kerk open om 18.30 uur
Zo. 18 dec. 11.00 uur DOP viering mmv. “D/H-koor”
Lector: werkgroep
Koster: Aad Buskermolen
Do. 22 dec. 10.00 uur Koffie-ochtend
Za. 24 dec.
Kerstmis
17.00 uur Kindje wiegen mmv. “Kinderkoor”
Lector: Werkgroep
Koster: Jan Zethof
19.00 uur Gezinsviering mmv. “Kinderkoor”
Lector: Werkgroep
Koster: Ageeth de Kuijer
21.00 uur Eucharistie viering mmv. “D/H-koor”
Lector: Cees Hageman
Koster: Gerard van der Jagt
Zo. 25 dec.11.00 uur Dopviering mmv. “Gelegenheidskoor”
Lector: Werkgroep
Koster: Pieter Bruin
Do. 29 dec. 10.00 uur Koffie-ochtend
Zo. 01 jan. 11.00 uur Dopviering mmv. “D/H-koor”
Nieuwjaarsreceptie
Lector: Willy van der Geest
Koster: Aad Buskermolen
Do. 05 jan. 10.00 uur Koffie-ochtend
Zo. 08 jan.

9.30 uur Woord- Communieviering mmv.
”Kinderkoor”
Lector: Werkgroep
Koster: Jan Zethof
Do. 12 jan. 10.00 uur Koffie-ochtend
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GEBEDSINTENTIES
18 dec:
Uit dankbaarheid voor het 50 jarig huwelijk van
Kees en Garry Scholten.
Overleden fam. Scholte-Remmerswaal
Nico en Tiny Buskermolen-Pieterse, Eef Masselink,
Diny Cornelissen-Deeterink, Bep Burgers-Vink,
Martha Raadschelders-Buskermolen.
24 - 25 dec:

Kees Nieuwendijk, Jaap en Grad Springintveld,
Robbert van Leeuwen, Theo Rekelhof, Jan de Boer,
Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Berns,
Kees Schijf en Wil Schijf-Klijn, Cees van Wees,
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen,
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot,
Fam. de Boer-Boekhorst, Piet Baars, Joop Voortman,
Corry Bunnik-Kroft, Nico Bekkers, Ad Verschueren,
Gerrit Kok en Riet Kok-Rekelhof, Fam. Kuipers-Maas,
Niek en Mien Buskermolen van den Bergen,
Hein Zethof, Evert Zethof, Trudy Baars van Kleef,
Cor en To Rekelhof v. Eden, Jan van Engelen,
Diny Cornelissen-Deeterink, Aard v.d. Meulen,
Jan Bon en Sjaan Bon-Buskermolen. Goof Rijneker,
Willem v.d. Jagt en Marie v.d. Jagt-Kuipers,
Kees Heemskerk, Hein Lammers, Jan Rodenburg,
André v. Weerdenburg, Bep Burgers-Vink,
Martha Raadschelders-Buskermolen, Aad Straathof.

01 jan:

Jaap Broers, Eef Masselink, Hein Zethof, Evert Zethof
Diny Cornelissen-Deeterink, Bep Burgers-Vink
Martha Raadschelders-Buskermolen.

08 jan:

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Goof Rijneker, Bep Burgers-Vink
Martha Raadschelders-Buskermolen.
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER PETRA WILLERS
Even voorstellen:
Petra, getrouwd met Marc, we hebben 2 kinderen: Natalya is 14 en
Remco 10 jaar.
Ik werk voor cateringbedrijf Eurest bij SVB in Amstelveen.
Wanneer ben je VRIJWILLIGER geworden?
Ongeveer 3 jaar geleden ben ik bij de werkgroep gezinsvieringen gekomen.
Samen met Paula en Mirjam zoek ik teksten en liedjes aangepast aan het
thema en maken we de viering.
Wat heeft je bewogen om vrijwilliger in de kerk te worden?
Ik ben er ingerold, Paula kwam iemand te kort met boekjes vouwen terwijl de
kinderen zongen op het kinderkoor. En zo kwam van het één het ander!
Doe je nog meer vrijwilligerswerk?
Nee, verder heb ik het druk met alles rond werk, gezin en familie.
Heb je nog meer hobby’s?
Breien, haken, borduren, lezen, en de kinderen.
Wil je nog iets zeggen?
Ik zou het leuk vinden als het kinderkoor met de kerst wat groter is.
Misschien een optie om eerder met de communiegroep te beginnen zodat er
communiekanten met kerst mee kunnen zingen! Zou fijn zijn voor Paula!
Ina vroeg in de vorige Stem:
Hoe ben je er toe gekomen je zo in te zetten voor de kerk, van oorsprong
ben je niet katholiek?
Ik ben protestant/ned.hervormd opgevoed maar door mijn man katholiek
getrouwd en katholiek geworden, dat heb ik uit liefde gedaan.
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?
Vadertje Panov! Zou je dat nog een keer willen spelen in de kerk?
Natalya noemt je nog steeds zo als ze je voorbij ons huis ziet lopen of als we
je in Kudelstaart tegenkomen!
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BEZOEK BISSCHOP THOMAS MSUSA
In november bracht aartsbisschop Thomas Msusa uit Malawi een
bezoek aan Nederland. Hij bracht hier een aantal dagen door en was
een week bij zijn medebroeders in Vroenhof. ( Limburg). We kennen
de bisschop door bezoeken van parochianen aan Malawi en de
manier waarop hij, met zijn mede-bisschoppen, zorg draagt voor het
lief en leed van de inwoners van Malawi. Tijdens het gesprek met het
bestuur van PCI vertelde hij over de situatie in zijn land. Een drietal
zaken kreeg extra aandacht, met name de droogteperiodes, de
hongersnood en het verzoek van de bisschoppen aldaar aan de
regering voor hulp bij hongersnood, het probleem van de albino’s en
het probleem van schoolgaande kinderen.
Door de klimaatverandering zijn er droogteperiodes geweest waardoor
meerdere oogsten mislukt zijn. Dat betekent dan hongersnood met
alle nare gevolgen van dien. Met hulp van kunstmest en aanleg van
irrigatiesystemen zou beter ingespeeld kunnen worden op deze
problematiek. De bisschoppenconferentie heeft daarom de regering
een dringend verzoek gedaan om gebruik te maken van bestaande
meren en rivieren om irrigatiesystemen aan te leggen, zodat de
boeren beter hun land kunnen bevloeien en met de kunstmest als
extra product kans hebben op een oogst, waarvan vele mensen dan
weer gebruik kunnen maken. De regering zou aandacht moeten
hebben voor alle mensen, maar in de praktijk blijkt dat het christelijke
deel van de bevolking overgeslagen wordt. Bisschop Thomas en de
bisschoppenconferentie ijveren voor aandacht van de regering voor
iedereen.
Een tweede punt is het probleem van de albino’s. Er zijn mensen die
geloven dat de beenderen van albino’s medicinale stoffen bevatten,
waar vraag naar is, ook vanuit de Oosterse landen. Daarom zijn de
albino’s hun leven niet zeker en de bisschop probeert ze te
beschermen. Een moeilijke opdracht, want als er geld in het spel is,
kunnen mensen de vreemdste en naarste dingen doen.
Het derde punt ging over de schoolgaande kinderen.
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Mooi om te horen dat de regering ouders stimuleert hun kinderen naar
school te sturen, maar dan:….helaas verder geen geld geeft om
kleding en schoolspullen aan te schaffen. Dat en ondersteuning bij het
aanschaffen van kunstmest, zaden en voedsel bij hongersnood,
gebeurt nu veelal door particuliere fondsen uit diverse landen.
Het verhaal van de bisschop raakte ons weer en de passie die hij
heeft om zijn werk te doen, gaf ons het vertrouwen hem weer te
steunen met een financiële bijdrage. Op de zondag van zijn vertrek
ging hij voor in De Burcht in Uithoorn, omdat in onze kerk al een
andere viering gepland was. In zijn overweging wist hij, met pastor
Annemiek als tolk, de aanwezigen te raken met zijn woorden, zijn
vertrouwen in God en de mensen; en met zijn enorme betrokkenheid
bij de mensen in zijn land Malawi.
MIVA COLLECTE
De Collecte heeft dit jaar € 70,-- opgebracht. Het bedrag is inmiddels
overgemaakt voor de palliatieve zorg in Indië.

WERELDMISSIE MAAND
Onze parochie heeft zijn eigen weer van de
vrijgevige kant laten zien. De opbrengst van de
kinderen was € 448.19.
De rode bus en overschrijvingen bedroegen: € 366.95
Geweldige bedragen. De opbrengst gaat naar de Filipijnen. Dit arme
land, vaak getroffen door natuurrampen. Het volk doet steeds zijn best
om het weer op te bouwen. Opvallend is hun moed en geloof in God.
Het geld wordt vooral besteed om de jeugd weer toekomst te geven.
Heel veel dank!! De missionaire Werkgroep.
Willy v.d. Geest.
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MET DIAKEN ROB MASCINI NAAR ROME!
Hij schrijft: Een reis in de Paastijd van 21 tot 26 april. In de dagen na
Pasen 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 Paasfeest in Rome is. In die dagen ruikt de stad
naar het nieuwe leven. Het is volop voorjaar. We ruiken de Jasmijn en
de Oranjebloesem! En we zullen ons laten inspireren door de oudste
afbeeldingen die er van de verrezen 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 (073-6818111, www.vnb.nl). Daar kunt u zich ook opgeven.
Natuurlijk mag u ook mij altijd bellen (023-5291484). Kijk ook gerust
op mijn website. U vindt daar nog meer reismogelijkheden:
www.romereizen.one
Pastor Rob Mascini
GEZOCHT! (TECHNISCHE) HULP VOOR HET KINDJE WIEGEN.
Op kerstavond 24 december om 17.00 uur vieren we met de kleinste
kinderen het kindje wiegen.
Omdat de kerk helemaal vol zit en de kleintjes achterin het niet goed
kunnen zien, willen we dit jaar het toneelstuk ook op groot scherm
projecteren.
Echter... Een toneelstuk aanleren kan ik, maar verder ben ik niet
technisch...
Wie zou ons daarbij kunnen helpen?
Reacties mogen naar Mirjam Snoek. Mail: mirjamubink@hotmail.com
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VLUCHTELINGEN
In drommen trokken zij traag aan ons oog voorbij
Verdwaasde vluchtelingen, onderweg naar dorre oorden
Langs uitgebrande dorpen, duizenden vermoorden
Een opgezweepte haat die werd tot razernij.
En denkend aan de vreugden van het komende getij
Werden wij stil door wat wij zagen, wat wij hoorden
Geweld en doodslag, die zo bruut de rust verstoorden
Van ons, bevoorrechten in een verwende maatschappij.
Denkend aan Kerstmis…kunnen wij om Vrede vragen
Bij het schrijnend leed in die onmenselijke hel
Aan Hem die zelf moest vluchten in Herodes’ dagen?
Alom sterft de natuur, een troosteloos vaarwel
Toch zullen straks de rozen nieuwe knoppen dragen
Zal hoopvol stralen weer Zijn Licht….Emmanuël….

REGIOROOSTER

PAROCHIE-AGENDA 19-12-2016/13-01-2016
Za.

17 dec.

19.00 uur

kerstconcert

Ma.
Di.

9 jan.
10 jan.

20.00 uur
9.00 uur
20.00 uur

Regio PCI
kerkschoonmaak
Regio Missiegroep

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

DE REDACTIE, DRUKKERS, VOUWERS/
INLEGGERS EN BEZORGERS WENSEN U

FIJNE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2017!
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 06 januari 2017
Bij het secretariaat of op het e-mail adres:
redactiestem@hotmail.com / stjangeboortesecretariaat@live.nl
De volgende Stem is van 14 januari t/m 10 februari 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

