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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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ASWOENSDAG              
Nog heel even en het is al weer Carnaval, een paar dagen uit je bol 
gaan ter voorbereiding op een periode van zes weken soberheid en 
inkeer. Dat althans is wat ik me herinner van vroeger. Mijn 
carnavalskleding bestond uit een jas die ik achterstevoren aanhad en 
dat was het. Maar het was voldoende om plezier te hebben want daar 
gaat het uiteindelijk om bij Carnaval. En ja dan beginnen die meer 
serieuze weken, startend met Aswoensdag. Lezingen waarop mensen 
vaak reageren met: kan het niet wat minder zwaar?  Zeker mensen 
die niet zo vaak in de kerk komen hebben moeite met de viering van 
Aswoensdag. En toch, na alle vrolijkheid de serieuze tegenhanger, is 
dat niet wat heel vaak gebeurt in het leven: dingen zijn  zwart of wit als 
je om je heen kijkt. Zelfs in de politiek gebeurt dat: na een 
democratisch, meevoelend president nu een republikein die overal  
met grote  zeven mijlslaarzen doorheen banjert zonder te kijken wie hij 
pijn doet. Zou niet juist voor mensen die macht hebben de 
Aswoensdag een goed moment zijn om eens naar zichzelf te kijken: 
hoe ga ik met die macht om? Ongeacht of je president, koning, leraar, 
pastoor of arts bent: hoe ga ik om met mensen om me heen. Moet ik 
niet eens wat gas terug nemen en inkeren in mezelf om te zien dat het 
niet om mezelf gaat, maar om de ander tot zijn/haar recht te laten 
komen! Ik wens ieder een goede Veertigdagentijd toe, beginnend op 
Aswoensdag met het Askruisje.  
Pastor Annemiek Blonk 
 
 
OUDE PALMTAKJES INLEVEREN  
Ook dit jaar zal ik weer met de kinderen die hun eerste communie 
gaan doen de As klaar maken voor Aswoensdag. Dat doen we door 
alle oude palmtakjes achter de Paardenstal te verbranden. De enige 
keer per jaar dat de kinderen 'legaal' fikkie mogen stoken. En ze 
vinden het altijd prachtig om al die droge takjes te verbranden. En dan 
mogen ze in de avond, in de viering van Aswoensdag, die as naar 
voren brengen. Ook dit jaar mogen ze dat weer doen. Brengt u de 
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19e/26e februari uw oude palmtakjes mee voor in de doos die achter 
in de kerk staat? De kinderen zijn er blij mee!  
Pastor Annemiek Blonk 
     
VREUGDE EN VERDRIET IN ONZE PAROCHIE 
* Op 19 Januari was de uitvaart van Piet Zethof, hij woonde aan de 
Kudelstaartseweg en werd bijna 84 jaar oud. Piet had al enige tijd 
problemen met zijn gezondheid. Maar dat het zó snel zou gaan met 
het einde van zijn leven werd niet verwacht. Van alles kwam samen 
en de familie had er vrede mee dat Piet zijn leven niet zou eindigen 
met nog een periode als een kasplantje te moeten leven. Er was 
gelegenheid en tijd om goed afscheid te nemen van hem en daarmee 
werd zijn leven te midden van zijn vrouw Nel en de kinderen ook goed 
afgesloten. Piet was een eenvoudig mens die niet veel liet zien van 
wat er in hem omging. Zijn verdriet over de te vroege dood van zijn 
zoon was een diepe wond, maar die verborg hij in zwijgen. Veel 
aandacht en liefde had Piet voor al zijn mooie vogeltjes in de volière 
op het pad. En alle aandacht kreeg jarenlang zijn groentetuin en alle 
kinderen en kleinkinderen die mochten delen in de opbrengst er van. 
Piet leefde op toen zijn eerste achterkleinkind ter wereld kwam en zijn 
band daarmee was heel goed. Met elkaar zochten we de teksten en 
liederen voor zijn uitvaart. Een van de lezingen bij de uitvaart was 
psalm 27  waarin David te kennen geeft geen angst te hebben zolang 
hij er maar zeker van kan zijn dat Gods woning voor hem open zou 
zijn. In dat vertrouwen hebben we Piet aan God toevertrouwd. Na de 
uitvaart werd Piet gecremeerd. We wensen zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte bij het gemis van Piet. 
* Op 22 januari werd Julia Zwartendijk door het H. Doopsel 
opgenomen in onze gemeenschap van christenen, in onze kerk.   Julia 
is de dochter van Bob en Suzanne Zwartendijk.  Zij wonen in de 
Lisdoddestraat. We wensen beiden heel veel geluk en hopen dat zij in 
de toekomst al hun liefde delen met hun dochtertje. 
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BESTE MEDEPAROCHIANEN 
Nu  we in de periode zitten van de Kerkbalans wil ik u op de hoogte 
brengen met enkele punten vanuit het parochieteam. 
Hieronder ziet u de collecten van twee maanden vergeleken met het 
jaar ervoor. 

Dec. 2016  Dec. 2015 
Kaarsengeld: incl. kerstengel €    256,30  €   251,18 
Uitvaarten            €    394,05                         - -  - - 
Collecten            €  1620,19                    € 1995,56 
Kerst concert     €    403,--   €   505,46 
Zoals u zelf kunt zien lopen de maandelijkse bijdragen wel wat 
achterop met het jaar ervoor. Dit is mede het gevolg van minder kerk 
bezoek. Het zal goed zijn als dat toch weer wat meer wordt, want als 
we in de toekomst de kerk open willen houden dan hangt dat zeker 
ook af van het wekelijks aantal  bezoekers. Zoals velen al weten is er 
in het najaar een nieuwe verwarmingsketel geplaatst die minder geluid 
maakt. Maar, sommige mensen storen zich er aan als hij onder de 
dienst aan gaat. We hebben binnen het  bestuur en in overleg met 
pastor Annemiek besloten dat hij vanaf de eerste lezing tot na de 
overweging uitgezet wordt en daarna weer aan gaat. We hebben erg 
gestreden om de vieringen weer vroeger te krijgen, van 11.00 uur naar 
09.30 uur. Laten we met z’n allen proberen om onze kerk open te 
houden.  
Er is een nieuwe stencilmachine aangeschaft om Aad en zijn team 
weer wat prettiger te laten werken aan het maken van de boekjes en 
De Stem. 
Wijnand Oostveen 
 
BEDANKT 
Voor de kaarten en bezoekjes die ik mocht ontvangen in het 
revalidatiecentrum Zomerpark en het altaar bloemetje bij thuiskomst. 
Het is altijd leuk om een berichtje te krijgen van de parochianen na 
een opname van acht weken.  
Marie van der Jagt, Nobelhof 13. 
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VIERINGEN: 

Zo. 12 febr.  09.30 uur Woord-Communieviering mmv. “D/H-koor” 

            Lector: Willy van der Geest 

           Koster: Jan Zethof 

Do. 16 febr.  10.00 uur Koffie-ochtend 

 
Zo. 19 febr.   09.30 uur Eucharistieviering mmv. “D/H-koor 

Lector: Lucy Rekelhof 
Koster: Ageeth de Kuijer 

Do. 23 febr.  10.00 uur Koffie-ochtend      
 

 
Zo. 26 febr.  09.30 uur DOP viering mmv. Cantoren 

Lector: werkgroep 
Koster: Gerard van der Jagt 

Wo. 01 mrt.  19.00 uur Woordviering mmv. “D/H-koor” 
   Aswoensdag 
   Koster: Aad Buskermolen 
   Lector: Cees Hageman 
Do. 02 febr.  10.00 uur Koffie-ochtend 
 

 
Zo. 05 mrt.   09.30 uur  Woord-Communieviering  

           mmv. ”kinderkoor”   
            Voorstelviering 1e communie 

           Lector: werkgroep      
Koster: Pieter Bruin 

Do. 09 mrt.  10.00 uur Koffie-ochtend 
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GEBEDSINTENTIES   
12 febr:      Fam. de Boer-Boekhorst 

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 
Eef Masselink 
Cees van Wees 
Cor en Corrie de Jong-Klijn 
Grada en Joop de Jong 
Brenda van der Meer-Bergkamp 
Piet Zethof 
Voor het slagen van een operatie 

 
19 febr:  Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot 
  Ad Verschueren 

Eef Masselink 
Robbert van Leeuwen 
Overl. Fam. v Zanten-Hulscher 
Bep Burgers-Vink 
Brenda van der Meer-Bergkamp 
Piet Zethof 

   
26 febr:  Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 

Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Berns 
Corry Bunnik-Kroft 
Nico Bekkers 
Martha Raadschelders-Buskermolen 
Brenda van der Meer-Bergkamp 
Piet Zethof 
 

01 mrt:  Aswoensdag: Piet Zethof 
 
05 mrt:  Jaap Broers 
  Jan Rodenburg 

Eef Masselink 
Cees van Wees 
Brenda van der Meer-Bergkamp  
Piet Zethof 
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Voor de viering van zondag 2 april a.s. zoeken we jongeren die mee 

willen zingen in het jongeren gelegenheidskoor.  

Fleur Buskermolen, gaat het koor weer dirigeren en ook het combo is 

er weer bij. We gaan er een speciale jongerenviering voor maken, met 

aansprekende teksten en leuke liedjes. 

Voor deze viering oefenen we 3x op een  

dinsdagavond van 19.45 tot 21.00 uur: op 14, 21 en 28 februari 

 

 

Lijkt het jou ook leuk om in dit koor mee te zingen 

en ben je tussen de 12 en 30 jaar, geef je dan 

voor 17 februari op bij: 

Mirjam Snoek:  mirjamubink@hotmail.com   

 

 

Natuurlijk mag je ook een vriend of vriendin 

meenemen om mee te zingen. 

We hopen op een groot koor. 

Groeten van Mieke Kraan, Daniëlle Aarsen en Mirjam Snoek 
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VOORSTELVIERING EERSTE COMMUNICANTEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zondag 5 maart stellen de Eerste Communicanten zich aan de kerk voor. 
Het thema is: Wie vaart er mee? 
We stappen op de boot en vertellen in deze viering  welke kwaliteiten we 
meenemen om er samen een goede vaart van te maken. 
Met Pastor Annemiek als kapitein op onze boot wordt dit vast een mooie 
reis.  De viering begint om 9.30 uur en het kinderkoor zingt in deze viering. 

Groetjes van Ruben, Hannah, Yfke, Lotte, Stacey, Sophie, Noud, Anouk, Isa, 
Lotte, Tom, Dionne, Anne, Diederick, Arie, Jet. 

 

VIERINGEN OP DE MAANDAGAVOND IN UITHOORN 
Komend jaar 2017 zal er vanuit de charismatische gebedsgroep “Emmaus” 
6x op de maandagavond een eucharistieviering worden georganiseerd. 
Pastoor Samuel en-of kapelaan Darek zullen daarin voorgaan. Daarbij is 
elke parochiaan, ook uit de regio, van harte welkom. We proberen door 
gebeden, eenvoudige liederen en stiltes iets over te brengen van wat wij 
binnen onze gebedsgroep ervaren. Een Vader die van ons houdt en ons 
heel nabij wil zijn. Misschien moet u aan deze vorm een beetje wennen, 
maar geloof me, sta er voor open en je zult je een geliefd kind van die Vader 
voelen. Als u wilt kunt u uw eigen intenties op papier meebrengen. Andere 
gebedsgroepen vanuit de regio zullen zich bij ons aansluiten.  
Houdt u de komende data in 2017 vrij: maandag 6 maart, maandag 1 mei, 
maandag 3 juli, maandag 4 september, maandag 6 november.  
Telkens om 19.30 uur in onze dagkerk van de Burght, na afloop is er koffie 

en thee. Namens de charismatische gebedsgroep ‘Emmaus”. 
Marlies van der Lelij tel. 567848 
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INTERVIEW MET MIEP WINTERS 
Even voorstellen:  
Miep, 90 jaar, woont al 51 jaar op het Stichtsepad, ze heeft 4 dochters, 
8 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. 
 

Ruim 40 jaar VRIJWILLIGERSWERK gedaan. 
Toen pastoor van Dijk er nog maar net was, ongeveer rond 1967 ben ik bij 
gespreksgroepen later (oecumenische)bijbelgroepen gekomen. Ongeveer in 
1970 ontstond de missiegroep, daar hielp ik mee de liturgie voor te maken,   
sinds kort ben ik daar niet zo actief meer bij vanwege mijn leeftijd en komen 
ze hier nog vergaderen zodat ik op de hoogte blijf. 
Bij pastoor van Dijk gingen we een paar keer per jaar vanuit de missiegroep 
de dikke Stem inleggen, later heb ik zo’n 15 jaar geholpen met de Stem bij 
Jo Raadschelders. Bij pastoor Tangelder hielp ik met liturgie maken bij DOP 
diensten en eucharistie vieringen, tikte de boekjes uit en was ik lectrice.  
Ook nog18 jaar in de Parochieraad gezeten; in de ouderenbond en veel 
schrijfwerk gedaan; voor veel groepen was ik secretaris. 
 

Wat heeft je bewogen om vrijwilliger in de kerk te worden? 
Van kinds af aan  was ik al geinteresseerd in wat er in de kerk gebeurde. 
Het geloof trok me, ik wilde er alles over weten. Op school zag ik een 
missiefilm en daarna trok de missie me altijd. Ik ben 3 weken in Tanzania 
geweest  in1979. 
 

Doe je nog meer vrijwilligerswerk? 
Nu niet meer; ik heb bij de Hulpdienst,  de Zonnebloem ooit opgezet  door 
Pastor Tangelder en in het feestcomite 750 jaar Kudelstaart gezeten. 
 

Heb je nog meer hobby’s? 
Puzzelen, vroeger  hield ik erg van fietsen en van gelezen. 
 

Wil je nog iets zeggen? 
Er zijn veel trouwe en enthousiaste vrijwilligers, hopelijk blijven die 
gemotiveerd nu er zoveel veranderd. 
 

Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten? 
Annemieke de Ron, ze maakt mooie dingen van kazuivels, waar ben je nu 
mee bezig? 
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PAROCHIE-AGENDA  13-02-2017/10-03-2017 
 
Ma.  13 febr.  09.00 uur Kerkschoonmaak 
Do. 16 febr.  20.00 uur Ouderavond   1e comm. 
Vr. 17 febr.  09.00 uur DOP groep 
 
Di. 21 febr.  20.00 uur Ouderavond  1e comm. 
Vr.  24 febr.  09.00 uur DOP groep 
 
Wo. 01 mrt.  13.30 uur kindermiddag 1e comm. 
Do. 02 mrt.  19.45 uur Parochieteam 
Vr. 03 mrt.  13.30 uur Ouderenpastoraat 
 
Ma. 06 mrt.  09.00 uur Kerkschoonmaak 
Do. 09 mrt.  20.00 uur Regio PCI 
 
 

 

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

 
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 03 maart 2017 
Bij het secretariaat of op het e-mail adres: 
redactiestem@hotmail.com  / stjangeboortesecretariaat@live.nl  
De volgende Stem is van 11 maart t/m 7 april  2017 
 
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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