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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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HET NIEUWE JAAR GOED STARTEN    
Als u deze Stem ontvangt, zitten de eerste weken van het nieuwe jaar 
er al weer op en kunnen we misschien, zoals het jongentje uit de 
Driekoningenviering, zeggen: waar is het Kerstverhaal gebleven. 
Weten wij misschien iets van de vreugde van Kerstmis vast te houden, 
ook als het ‘gewone’ leven zich weer aandient? Als onze aandacht 
zich van het gezinsleven met de kerstwarmte weer plaats maakt voor 
de inspanningen bij het werk van alledag en op school! Hoe kun je 
dan toch de warmte blijven koesteren waar we elk jaar met Kerstmis 
naar uitkeken en die we in januari weer los laten?                   
Misschien door wat meer te letten op onze gejaagdheid, en de rust in 
te bouwen die het Kerstfeest oproept. Natuurlijk hebben een aantal 
mensen vooraf wel ‘Kerststress’. Maar juist daardoor worden de 
Kerstdagen zelf vaak als weldadig ervaren. Zeker in de jaren dat er 
een (deel) van het weekend bij komt waardoor je 3-4 dagen geen 
verplichtingen hebt. Als een kleine vakantie. Start het nieuwe jaar 
goed met voornemens: niet alleen met het voornemen om af te vallen, 
minder te drinken, of de auto vaker te laten staan. Maar met wat meer 
aandacht voor wat er n jezélf omgaat en nodig is. Je hele bestaan 
heeft de ‘Kerstwarmte’ nodig: de aandacht voor elkaar. Het samen zijn 
zonder op de klok te hoeven kijken, omdat de vele verplichtingen je 
alweer roepen alles en iedereen los te laten en op weg te gaan. Want 
juist die tijd die we tijdens de Kerstdagen hadden om ontspannen 
samen te zijn, missen we meestal tijdens de rest van het jaar. Daarom 
zijn we ook blij met vakantie, niet alleen omdat we dan niet hoeven te 
werken of naar school gaan, maar omdat we tijd voor elkaar hebben. 
Een goed voornemen aan het begin van het jaar is dan ook: quality-
time in bouwen, met het gezin, je partner, met ieder van wie je houdt. 
Iedere dag een half uurtje echte tijd voor elkaar, doet al veel, dat gun 
ik u allemaal echt. Aan het begin van dit jaar wens ik u/jullie allen toe, 
dat je elkaar een stukje van je tijd geeft om er zo een goed jaar van te 
maken.    
Pastor Annemiek Blonk 
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VREUGDE EN VERDRIET IN ONZE PAROCHIE                      
* 11 December overleed Martha Raadschelders-Buskermolen. Zij 
werd 93 jaar en woonde aan de Mijnsherenweg. Hier in kudelstaart 
geboren en opgegroeid, trouwde zij met haar man Cor en samen 
kregen ze vier kinderen. Te vroeg overleed hij en Martha heeft 23 jaar 
haar levensweg alleen voortgezet. Zij bleef niet bij de pakken 
neerzetten. Ze pakte haar fiets, trok er op uit en maakte fietstochten, 
zelfs de fietsvierdaagse in Drente was haar niet te veel. Graag ging ze 
mee op georganiseerde kaartvakanties, want klaverjassen was een 
van haar hobby’s. Martha was een groot Mariavereerder die naast de 
beeldjes van Maria, ook nog de platen had, die de kerk vroeger gaf 
aan een kind dat de eerste communie deed. In haar slaapkamer werd 
ze hiermee omringd. In 2015 kreeg  Martha problemen met haar 
gezondheid. De laatste weken ging het heel hard minder met haar en 
hebben de kinderen en kleinkinderen haar zoveel mogelijk verzorgd 
en omringd met hun liefde. Na de uitvaart is zij op ons kerkhof 
begraven.          
*  Op   12 december overleed Lia Klootwijk-Stokkel.  Zij was 63  jaar 
oud en woonde in de Proosdijstraat en werd op ons kerkhof begraven. 
* Op 15 december overleed Hein Baars, Hij woonde aan de 
Kudelstaartseweg en werd 69 jaar oud. De crematie was in De 
Kwakel.                                  
* Op 18 december vierden Garry en Kees Scholte dat zij 50 jaar 
getrouwd waren. We hopen dat deze twee mensen, die zich niet 
alleen ongelimiteerd voor onze kerk, maar ook voor de cultuur van 
Kudelstaart inzetten, nog lang gezond en gelukkig samen verder 
mogen gaan met hun zo actieve leven en wensen hen veel geluk met 
hun kinderen en kleinkinderen.               
* Op 2 januari overleed Brenda van der Meer-Bergkamp, ze werd 41 
jaar oud en woonde in de Rechtsbuitenstraat. Brenda heeft een zeer 
ongelijk gevecht moeten voeren met haar ziekte. Leek het na de 
eerste heftige fase, enkele jaren geleden, enigszins onder controle, 
afgelopen zomer kwam de kanker met nieuwe kracht terug. Met zelfs 
een zodanige kracht dat de doktoren aan haar en haar man René te 
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kennen gaven dat ze niets meer voor hen konden betekenen. Dat ze 
er zelfs rekening mee moesten houden dat het niet erg lang zou 
duren. Maar Brenda wilde nog zo graag verder en bleef zo lang 
mogelijk hoop houden dat ze nog wat meer tijd zou hebben. Met de 
medicatie hield ze zichzelf zo goed mogelijk op de been om  er te zijn 
voor René en hun twee nog zo jonge kinderen. Kerstmis en Oud en 
Nieuw heeft ze, met haar vechtlust, zo ziek ze ook was, in hun midden 
kunnen zijn, maar in de nacht van 1 op 2 januari was haar energie 
echt op en heeft Brenda zich in handen gegeven van Hem, die leven 
geeft ondanks dood. Na de uitvaart is zij op ons kerkhof begraven. We 
wensen René en de kinderen heel veel kracht toe bij dit zo zware 
verlies. 
 
 
22 JANUARI OECUMENISCHE VIERING OM 10 UUR!!                     
In januari zal de Oecumenische vergadering weer in onze kerk worden 
gehouden. Dit is een van de weinige afwijkingen in de aanvangstijd 
die we zullen hebben in de komende periode! Dominee Hans van 
Daalen en Pastor Annemiek Blonk zullen daarin samen voorgaan en 
ons dames- en herenkoor zal met ons zingen. 

 
5 FEBRUARI: SCHELPENVIERING    
Ook dit jaar worden alle dopelingen en hun ouders met broertjes en 
zusjes uitgenodigd voor de schelpenviering waarin we de dopelingen 
aan de kerkgemeenschap voorstellen. Ik mag hen dan hun 
doopschelp geven, die in 2016 aan het doopschilderij achter in de kerk 
heeft gehangen. Het kinderkoor zal in deze viering met ons zingen. 
Het bijzondere van deze doopschelpen is, dat ze met de hand 
gemaakt worden door mensen die met een niet aangeboren 
hersenletsel te kampen hebben. Zij maken ook de kruisjes die we bij 
uitvaarten gebruiken. Zoals ieder mens uniek is, zijn ook de schelpen 
en de kruisjes,niet een is hetzelfde. 
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SPEURTOCHT COMMUNICANTJES   
Aansluitend aan de schelpenviering, maar wel na eerst wat koffie en 
limonade, gaan de communicantjes met hun ouders op speurtocht om 
te kijken wat er allemaal te vinden is in onze kerk. Wist u bijvoorbeeld 
dat in het marmer van de altaartreden kleine fossielen en blaadjes te 
zien zijn, die mogelijk al duizend(en) jaren oud zijn? De kinderen gaan 
ze opzoeken, evenals waar alles staat, wat er in de liturgie wordt 
gebruikt, wat de betekenis van de luidklokken is, hoe je er ‘verkleed’ 
als misdienaar uitziet en nog veel meer. Hoort u die dag de klokken 
dus op een ‘gekke’ manier én tijd luiden, dan weet u waarom.  

 

NIEUWS VAN PCI. 
Onze oudere parochianen en families, die vorig jaar een dierbare 
verloren hebben, kregen met kerstmis een prachtige witte azalea met 
een mooie kerstkaart. We willen iedereen die een of meer planten 
bezorgd heeft bedanken voor zijn/haar inzet. Spontaan werden een of 
meer planten door bezoekers van het kerstconcert op de zaterdag en 
de DOP-viering van die zondagochtend meegenomen. Dat deze 
manier van Samen Kerk zijn nog steeds aanslaat, bleek duidelijk uit 
de hartelijke reacties die de bezorg(st)ers ontvingen. 
 
Hulpvragen: van diverse kanten wordt er een beroep op ons gedaan 
voor financiële ondersteuning. Elke aanvraag wordt zorgvuldig 
besproken en daarna wordt er een beslissing genomen over het wel of 
niet honoreren van de aanvraag.  
Kent u iemand in uw buurt, of bent u het misschien zelf die het 
financieel zeer zwaar heeft en moeite heeft om de eindjes aan elkaar 
te knopen, neem dan contact op met een van de bestuursleden van 
PCI, zodat wij in 2017 wellicht een lichtpuntje kunnen zijn. 
Namens bestuur PCI,  
Wil Kraan 
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BEDANKT! 
Fijn dat onze parochie de adventscollecte voor BAS-CONGO heeft 
willen ondersteunen. Met de bijdrage van € 195,60 hebben we de 
meisjes en jonge vrouwen weer een klein beetje geholpen. 
Deze veelal jonge moedertjes hebben een zwaar leven. 
Zonder partner of inkomen moeten zij zich maar zien te redden. 
Door onze bijdrage zijn er weer lichtpuntjes voor de toekomst. 
 
DE KERSTCOLLECTE voor IBA " KIND AAN TAFEL" heeft het 
mooie bedrag van € 1343,33 opgebracht. Van onze opbrengst wordt 
een gezond ontbijtje gegeven aan de kleuters van IBA. Zo kunnen we 
voorkomen dat zij een dikke buik krijgen door honger oedeem. Heel 
veel dank namens de kleuters met hun dankbare stralende oogjes!! 
U kunt uw bijdrage alsnog storten op de missionaire rekening: 
NL62 RABO 0380106728.              
Dank u wel!  Pen. Willy v.d. Geest 
 
BEDANKBRIEFJE  
Van de Missieprocurator van de Montfortanen kwam er een bedankje 
binnen voor uw gaven aan de KIND AAN TAFEL collecte voor IBA op 
Kerstmis. Hij schrijft zijn oprechte dank uit en laat weten dat veel 
mensen het werk steunen dat in Malawi gebeurt, wat de werkers ter 
plaatse de moed geeft door te gaan met hun moeilijke, maar dankbare 
werk en hij wenst ons allen een gezegend Nieuwjaar. 
 
BEDANKT!! 
Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen, mailtjes, 
felicitaties ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk. Het is bijzonder 
leuk om zoveel reacties te ontvangen. Wij hebben mede daardoor een 
prachtige dag gekregen en kijken met heel veel plezier en 
dankbaarheid terug op deze dag. 
Nogmaals, heel hartelijk dank, 
Kees en Garry Scholte-Remmerswaal.   
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VIERINGEN: Let op 22-01: de Oecumenische viering is om 10 uur! 
   

Zo. 15 jan.   09.30 uur  Eucharistieviering mmv “D/H-koor” 
Kerkbalans          
Lector: Lucy Rekelhof 

               Koster: Ageeth de Kuijer 

Do. 19 jan.  10.00 uur    Koffie-ochtend 

 
Zo. 22 jan.   10.00 uur    Oecumenischeviering mmv “D/H-koor” 

           Lector: werkgroep 
           Koster: Gerard v.d. Jagt 

 
Do. 26 jan.  10.00 uur    Koffie-ochtend      
 

 
Zo. 29 jan.    09.30 uur   Eucharistieviering mmv Cantoren 
                   Lector: Cees Hageman 
                             Koster: Pieter Bruin 
Do. 02 febr.  10.00 uur   Koffie-ochtend 
 

 
Zo. 05 febr.   09.30 uur  Woord-Communieviering  

            mmv ”kinderkoor”    
             Schelpenviering             
              Lector: werkgroep      

                 Koster: Aad Buskermolen 
Do. 09 febr.  10.00 uur   Koffie-ochtend 
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GEBEDSINTENTIES 
   
15 jan:      Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot 
  Rudolf de Bok 

Eef Masselink 
Han Raadschelders 

  Cees van Wees 
  Martha Raadschelders-Buskermolen
  Bep Burgers-Vink 
  Hein Baars 
  Brenda van der Meer-Bergkamp 

Piet Baars (jaargetijde) 
 

29 jan:  Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 
  Ad Verschueren   
  Theo van Weerdenburg 
  Jan v. Engelen 

Robbert van Leeuwen 
  Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Berns 
  Nico Bekkers 

Corry Bunnik-Kroft 
  Martha Raadschelders-Buskermolen 
  Hein Baars 
  Brenda van der Meer-Bergkamp 
 
06 febr: Jaap Broers 
  Jan de Boer 

Eef Masselink 
  Hein Zethof 
  Evert Zethof 
  Hein Baars 
  Brenda van der Meer-Bergkamp 
  Han Raadschelders (jaargetijde) 
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INTERVIEW MET VADERTJE PANOV 
Even voorstellen:  
Vadertje Panov, gespeeld door Wil Kraan tijdens het kerstconcert in 2010, is 
getrouwd met Mieke, ze hebben 2 kinderen: Richard en Marcel en 3 
kleinkinderen. 
Wil heeft met veel plezier 41 jaar in het onderwijs gewerkt waarvan de 
laatste 15 jaar op de Jozefschool. Nu geniet hij van zijn pensioen. 
 
Een opsomming van al ruim 35 jaar VRIJWILLIGERSWERK!  
Toen we in1982 in Kudelstaart kwamen wonen zijn we in de werkgroep 
jongerenliturgie gekomen, de vergaderingen waren bij ons thuis. Dit hebben 
we jaren gedaan. Ervaring hadden we in Amsterdam opgedaan met de 
jongerenbeweging Ambassade Geuzenveld. 
Daarna KBS (Katechese/Contact buiten school),  de  samenwerking met 
Aalsmeer kwam later. We zijn een aantal keer met die jongerengroepen  3 
dagen op themakamp  geweest naar Badhoevedorp en Nieuwkoop. 
Werkgroep jongerenpastoraat , een regionale werkgroep, die ook de 
jongerenpastor begeleidde. Met een groep diverse vrijwilligersavonden 
georganiseerd, Bestuur Stichting Samenwerking Roemenie en sinds 2010  
bestuur PCI en vanaf 1999 in de Dopgroep. 
Ik vul er menig uurtje mee; het is leuk en interessant om te doen. 
 
Wat heeft je bewogen om vrijwilliger in de kerk te worden? 
Ik vind  het fijn en goed om de kans te krijgen mee te denken en te werken 
met activiteiten voor een ander, dus ook voor de kerk. De kerk is voor mij 
altijd een plek geweest voor ontmoetingen, en door zelf mede inhoud te 
geven  aan het parochiegebeuren, voel ik me betrokken bij het geheel. 
 

Doe je nog meer vrijwilligerswerk? 
Ik assisteer 1 middag in de week op de Jozefschool een collega bij het 
uitvoeren van het programma voor hoogbegaafde leerlingen.  
 
Heb je nog meer hobby’s? 
Fietsen, volleybal, kamperen, toneel, spelletjes doen (kaart, bord), lezen. 
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Wil je nog iets zeggen? 
Als we  met zijn zessen bezig zijn om een DOP viering te maken , zijn dat 
bijzondere momenten. Hoewel we ons van het bisdom steeds meer aan 
richtlijnen moeten houden, hoop ik dat we voldoende ruimte krijgen om onze 
eigen invulling te geven met passende verhalen en zelf gevonden gebeden. 
 
Als PCI hebben we de taak om mensen te helpen, die het moeilijk hebben 
financieel de eindjes aan elkaar te knopen. We hopen dat mensen daar 
gebruik van maken, maar realiseren ons dat men het moeilijk vindt om het 
zelf te vragen. Schroom niet maar neem contact op met de PCI!  
Ook al gaan we per 1 sept. a.s. over in Regionaal PCI,  we blijven de 
belangen van onze mensen in Kudelstaart van harte behartigen. 
 
De mensen op het secretariaat zijn actief en bevlogen; het is plezierig om 
binnen te stappen omdat het er erg levendig is en er veel ontmoetingen zijn. 
 
Op de vraag van Natalya antwoordt Wil: ik zou vadertje Panov best nog wel 
een keer willen spelen en misschien wil Natalya dan wel meespelen??? 
 

Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?? 
Miep Winters, wil jij vertellen wat jij allemaal voor onze kerk hebt gedaan? 
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TERUGKIJKEN OP EEN PRACHTIGE KERSTTIJD. 
Zaterdagavond 17 december. Het Kerstconcert 2016 begon met een 
goedgevulde kerk. De muziekvereniging Flora speelde tijdens het 
binnenkomen van de kerk diverse kerstliedjes, dit om de sfeer er 
alvast in te brengen.  Na het welkomstwoord begon het Kerstconcert.  
Het Kinderkoor De Kudelkwetters en Zangkoor Cum Ecclesia zongen 
een aantal koorliederen en daar tussendoor speelde Flora gezellige, 
vlotte muziekstukken. En natuurlijk heel veel samenzang door veel 
mensen ook lekker meegezongen. Aan het eind van het concert 
werden de dirigenten en begeleiders hartelijk bedankt voor hun inzet 
met een mooi boeket bloemen. Ook werd gevraagd aan de 
aanwezigen of zij plantjes mee wilden nemen, beschikbaar gesteld 
door het PCI, bestemd voor ouderen van onze parochie. Dit heeft men 
ook gedaan, want er stonden niet veel plantjes meer, die door het PCI 
weggebracht moesten worden. Dank hiervoor. De reacties van de 
bezoekers waren zeer goed, men had genoten van het concert, mede 
door de vele samenzang. Heel hartelijk bedankt voor uw 
belangstelling. 
Namens de organisatie, Garry Scholte. 
 
 
GELEGENHEIDSKOOR KERSTMORGEN 
Op 1e Kerstdag, rond 10.15 uur, stond een groot Gelegenheidskoor klaar 
voor de laatste korte repetitie. Ongeveer 50 koorleden hebben driemaal 
gerepeteerd en eindelijk mochten ze weer laten horen, wat ze geleerd 
hadden. De Kerstviering was een viering geleid door Parochianen. Mooie 
teksten en liederen maakten het tot een viering waar men met plezier aan 
meedeed. Fleur had mooie liederen bij de teksten gezocht en het combo 
was weer in topvorm. Het enthousiasme van het Gelegenheidskoor moet te 
voelen zijn geweest in de kerk. Het bruiste helemaal. Wat heerlijk om met 
zo’n groep mensen te zingen en te vieren. Graag wil ik iedereen heel 
hartelijk bedanken voor hun meedoen en inbreng, daardoor was ons 
Kerstgelegenheidskoor weer een groot succes. 
Tot de volgende keer, namens de organisatie,   Garry Scholte 
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MET DIAKEN ROB MASCINI NAAR ROME! 
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    
 

VAKANTIE en GELOOF………………………….CELEBRATE!!!!!! 
Heeft u nog ruimte deze zomer? Probeer dan naar Celebrate te gaan. Zelfs 
één dag is de moeite waard om het eens mee te maken. Want deze 
happening moet u gewoon ervaren om te begrijpen waarom ik er zo 
enthousiast over ben. Van 21-28 juli bent u welkom in Pagedal te 
Stadskanaal. Thema: ” Beleven & Doorgeven ” Steekwoorden zijn: 
Ontvangen, doorgeven en uitdelen. Celebrate is een combinatie van 
vakantie houden en je geloof beleven. Er is een programma voor kinderen, 
tieners, jongeren en volwassenen. Echt feest om dat mee te maken.  U kunt 
kamperen, in een appartement of  in een huisje. U bent vrij om delen van het 
programma mee te maken, maar kunt ook alle inleidingen, vieringen en 
workshops volgen. Voor meer info kijk op de lectuurtafel voor de brochure, 
bel Marlies van der Lelij tel. 0297-567848, de site www.celebratefestival.nl. 
of op kijk op You Tube:@Celebrate@the movie 
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KINDER WOORDZOEKER 
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REGIOROOSTER 
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PAROCHIE-AGENDA  16-01-2017/10-02-2017 

Do.  26 jan.  ??      uur  kerkbestuur 
Vr.  27 jan.  09.00 uur Dopgroep 
 
Wo.  01 febr.  19.30 uur Zonnebloem 
   
 
 

 

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

 
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 03 febr. 

 
 
 
 
 
 
 
Bij het secretariaat of op het e-mail adres: 
redactiestem@hotmail.com  / stjangeboortesecretariaat@live.nl  
De volgende Stem is van 11 februari t/m 10 maart 
 
 
 
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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