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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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VREUGDE EN VERDRIET IN ONZE PAROCHIE
*** Op 17 februari was de uitvaart van Piet van der Geest, hij woonde
in het Nobelhof en werd 82 jaar oud. Piet heeft enkele maanden
moeten wachten op het moment dat hij geopereerd kon worden.
Daarna, hoopte hij nog wat goede jaren te kunnen hebben, samen
met Bep, kinderen en kleinkinderen. Het mocht niet zo zijn, want
steeds zorgden nieuwe infecties in het operatiegebied dat Piet niet
kon herstellen, steeds zieker werd. Tot zijn lichaam de kracht niet
meer kon opbrengen tot genezing en hij zijn leven overgaf in Gods
hand. Piet is altijd een technisch bevlogen mens geweest die zijn
bewondering voor wat mensen fabriceerden niet onder stoelen of
banken stak. Hij werkte ook graag met techniek en hield -tot bijna op
het laatst- allerlei ontwikkelingen ook bij. Hij was geen mens van ver
weg gaan of veel willen. Hij was al tevreden met een dagje weg, een
wandelingetje naar de waterval aan het Robend; de Loswal waar
gezeild werd. Piet genoot er van. Bijna drie maanden verbleef Piet in
het ziekenhuis met tussenpozen soms een paar iets betere dagen,
maar nooit zó dat de familie dacht: nú gaat het goed, hij komt er door.
De onzekerheid en spanning daardoor was groot en het moment dat
Piet stierf, zal naast het grote verdriet, ook een stukje rust brengen. Zij
hebben hem na de uitvaart in onze kerk, met het gezin naar het
crematorium gebracht voor het laatste afscheid. We wensen Bep, de
kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe in de komende tijd en
vertrouwen er op dat Piet’s goedheid is opgenomen bij God, waar licht
en leven is, ondanks dood.
***Op 24 februari overleed Henk Meijer, Hij werd 97 jaar oud en
woonde voorheen aan de Kudelstaartseweg. De laatste jaren woonde
hij in het Zorgcentrum Aelsmeer. Henk kwam uit een gezin van zes
kinderen. Drie daarvan bleven bij elkaar tot op hoge leeftijd. Zus
Corrie verzorgde Henk en Frans. Toen die zorg na haar 90e te veel
werd, broer Frans overleden was, gingen Henk en zijn zus naar het
Zorgcentrum. Henk werkte in zijn leven bij verschillende kwekerijen,
het tuinieren zat in zijn hart. Achter de tuin had hij zijn groentetuin
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waaruit menig verse groente op tafel kwam. Het wonen in het
Zorgcentrum Aelsmeer weerhield hem er niet van te tuinieren: rond
het Zorgcentrum was genoeg groen en waren diverse perkjes om
actief te kunnen blijven. Zelfs het bestrate plein voor het Zorgcentrum
wiedde hij met regelmaat. Er werd een kweekkasje neergezet in de
tuin en hij kweekte er vele afrikaantjes. De zaadjes voor dit jaar
stonden al klaar. Henk werd vaak belemmerd door de jarenlange
buikpijn die niet kon worden verholpen. Dagjes uit moest hij daardoor
vaak afzeggen. Kort voor zijn overlijden werd hij naar het ziekenhuis
gebracht, maar verwachte weer naar huis te kunnen. Het werd anders,
Henk ging achteruit en legde zijn leven in Gods hand. We vertrouwen
erop dat hij in de wijngaard van de Heer is opgenomen, waar hij weer
een is met de andere gezinsleden die hem voorgingen, We wensen
zijn zus Marie sterkte bij het verlies van haar laatste broer. Na de
uitvaart werd Henk begraven op ons kerkhof.
*** Op 26 februari overleed Ina Ostendorf, zij werd 67 jaar en woonde
aan de Mozartlaan. Ina woonde daar met haar broer Henk en die
schrok erg toen hij haar hoorde vallen na een hartstilstand. Ina werd
gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar werden
meerdere pogingen gedaan dat ze weer zelf zou gaan ademen, maar
helaas dat is niet gelukt en Ina heeft haar leven over gegeven in de
handen van onze Heer. Jarenlang heeft Ina gewerkt bij Vroom en
Dreesman, maar toen daar veranderingen kwamen die voor haar werk
consequenties betekenden waarin zij zich niet gelukkig voelde, is ze
daar weggegaan. In Kudelstaart, waar ze samen met haar ouders en
broer Henk was komen wonen vond ze een nieuwe baan. Ze
assisteerde in het huishouden en het gezin en vond daar veel plezier
in. Maar naast het werk hield Ina ook van ontspanning. Vaak
wandelde ze naar haar werk en dat werd ook een hobby. De
wandelvereniging had goede leden aan Ina en Henk, die naast het
wandelen, ook het clubblad verzorgden. Dat zij geliefd was bij de
leden, bleek wel uit de warme belangstelling en steun die Henk kreeg
van zijn medeleden. Omdat er weinig familieleden zijn, is deze
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nabijheid ook in de toekomst van belang. Ina werd na de uitvaart in
onze kerk begraven op het parochiekerkhof. Ina mag zich geborgen
weten bij God, die ons kent al voor dat wij worden geweven in de
schoot van onze moeder, zoals de psalm zegt die wij tijdens de
uitvaart hebben gelezen.We wensen Henk veel kracht toe bij dit zware
verlies van zijn zus Ina.

PASSIERONDE 2017: SAMEN OP WEG NAAR PASEN!!
De Raad van Kerken Aalsmeer organiseert in de tijd voor Pasen
(Veertigdagentijd) voor het twaalfde jaar een Passieronde langs
Aalsmeerse en Kudelstaartse kerken voor een wekelijks moment van
stilte, bezinning en inkeer ter voorbereiding op het Paasfeest.
Iedere week - op woensdagavond van 19.15 tot 19.45 uur - bent u van
harte welkom in één van de kerken. Elke deelnemende kerk geeft op
eigen wijze inhoud aan het half uurtje van samenkomst. Zo gaan wij
samen op weg naar Pasen!
De ‘haltes’ in 2017 zijn:
01 maart : Oud-Katholieke Kerk - Oosteinderweg 394
08 maart : ?
15 maart : Doopsgezinde Kerk – Zijdstraat
22 maart : Karmelkerk - Stommeerweg
29 maart : RK Kerk Sint Jan Geboorte Kudelstaart
05 april : Open Hof Kerk – Ophelialaan
12 april : Lijnbaankerk – Lijnbaan
Kom in de Veertigdagentijd oecumenisch in beweging: doe ook aan de
Passieronde mee! Tot ziens in de kerken!
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OVERZICHT.
Bij deze willen wij alle parochianen heel hartelijk danken voor uw
toezegging die gedaan is voor de Aktie Kerkbalans 2017.
Wij kunnen tevreden zijn. Ook alle mensen die weer op pad zijn
geweest, in weer en wind, om de brieven te verspreiden en ook weer
op te halen. Onze hartelijke dank.
Ook zijn er in de maanden januari en februari al heel wat bedragen
binnengekomen. Ook hiervoor onze hartelijke dank.
Het jaar 2016 hebben wij met al uw bijdragen goed kunnen afsluiten.
Vanaf januari 2017 willen wij u maandelijks gaan informeren over de
bedragen van onze collectes.
2016
januari
februari

collectes uitvaarten

kaarsen

715,22
347,67

154,91
419,95

87,85
72,90

585,64
332,60

274,97
402,92

116,24
73,01

goede doelen
168,85

2017
januari
februari

Nogmaals onze hartelijke dank,
Namens het Parochieteam.
BERICHT VAN HET KINDERKOOR
Deze week zal onze keyboardspeelster Ina Brand beginnen aan de
behandeling tegen haar ziekte. Als zij zich fit genoeg voelt zal ze het
koor begeleiden. Maar er is een kans dat een ander deze taak op zich
neemt.
Wij wensen haar veel sterkte en beterschap.
Kudelkwetters en werkgroep gezinsvieringen.
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WIE, O WIE?
Wij, het zangkoor Cum Ecclesia, bestonden verleden jaar 50 jaar.
Dit hebben wij ook echt gevierd.
We ontvangen veel complimenten over de kwaliteit van ons koor, dat
is heel fijn om te horen en te weten.
Maar na alle festiviteiten is er nu een trieste mededeling.
Onze dirigent, Irma Zethof, heeft te kennen gegeven dat zij, doordat
ze het te druk heeft gekregen vooral in het weekend, met ons koor wil
stoppen. Met pijn in haar hart vertelde Irma dit op een repetitieavond.
Wij begrijpen haar probleem maar hebben nu een groot probleem.
Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe dirigent.
Wij hebben al ontzettend veel mensen gebeld en gemaild maar het
lijkt wel of iedereen het te druk heeft.
Daarom deze oproep in De Stem, want door het zoveel mogelijk
bekend te maken, kunnen we meer mensen bereiken.
Onze vraag is nu: wilt u ons helpen door in uw vrienden/familiekring
rond te vragen of men kan helpen.
Wij zoeken een dirigent, liefst met een dirigentenopleiding.
Het zangkoor oefent op maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur,
er is om 21.00 uur een koffie/theepauze.
Wij zingen ongeveer 2x per maand tijdens een viering.
In Kerst- en Paastijd zijn er meer vieringen.
Met vakanties kan rekening gehouden worden.
Betaling wordt geregeld met en door het Parochieteam van onze
Parochie.
Misschien dat er via deze oproep wel een dirigent te vinden is.
Alvast heel hartelijk bedankt voor uw hulp.
Vriendelijke groet namens het zangkoor,
Garry Scholte voorzitter
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VIERINGEN:
Zo. 12 mrt. 09.30 uur DOPviering mmv. “Cantoren”
Lector: werkgroep
Koster: Aad Buskermolen
Do. 16 mrt. 10.00 uur Koffie-ochtend
Zo. 19 mrt. 09.30 uur Eucharistieviering mmv. “D/H-koor
Lector: Cees Hageman
Koster: Jan Zethof
Do. 23 mrt. 10.00 uur Koffie-ochtend
Zo. 26 mrt. 09.30 uur Woord-Communieviering mmv. “D/H-koor”
Lector: Willy v.d. Geest
Koster: Ageeth de Kuijer
Do. 30 mrt. 10.00 uur Koffie-ochtend
Zo. 02 apr. 09.30 uur DOP/Woord-gebedviering mmv.
”JONGEREN-GELEGENHEIDSKOOR”
Lector: werkgroep
Koster: Gerard v.d. Jagt
Do. 06 apr. 10.00 uur Koffie-ochtend

DOOR RUIMTE GEBREK IN DEZE STEM HELAAS GEEN
REGIOROOSTER, KIJKT U VOOR INFO IN DE REGIONALE
KRANT
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GEBEDSINTENTIES
12 mrt:

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Ad Verschueren
Eef Masselink
Hein en Evert Zethof
Piet van der Geest
Henk Meijer
Ina Ostendorf

19 mrt:

Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
André Winters
André van Weerdenburg
Joop Westerbos
Robbert van Leeuwen
Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Berns
Nico Bekkers
Martha Raadschelders-Buskermolen
Bep Burgers-Vink
Piet Zethof
Piet van der Geest
Henk Meijer
Ina Ostendorf

26 mrt:

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Trudy Baars-v.Kleef
Corry Bunnik-Kroft
Piet van der Geest
Henk Meijer
Ina Ostendorf

02 apr:

Jaap Broers
Hein Zethof
Evert Zethof
Henk Meijer
Ina Ostendorf
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zondag 2 april zingt het jongeren gelegenheidskoor weer.
Er hebben zich al een aantal jongeren voor opgegeven en ook doen er
jongeren van jongerenkoor Debuut uit Uithoorn mee, maar als je nog mee wil
doen… het kan nog!
Fleur Buskermolen, gaat het koor dirigeren en ook het combo is er bij.
We gaan er een speciale jongerenviering voor maken, met aansprekende
teksten en leuke liedjes.
Voor deze viering oefenen we 2x op een dinsdagavond en 1x op
donderdagavond van 19.45 tot 21.00 uur: di. 14, di. 21 en do. 30 maart
Lijkt het jou ook leuk om in dit koor mee te zingen en ben je
tussen de 12 en 30 jaar, geef je dan op bij:
Mirjam Snoek: mirjamubink@hotmail.com
( ook kinderen van groep 8 zijn van harte welkom)
Groeten van Mieke Kraan, Daniëlle Aarsen en Mirjam Snoek

PALMZONDAG, PALMPASEN Zondag 9 april 9.30 uur

Op Palmzondag wordt de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem gevierd. Je
mag met je zelfgemaakte Palmpaasstok naar de kerk komen. Je stok mag je
voor in de kerk in de standaards of in het gangpad tegen de muur zetten en
dan mag je zelf bij je ouders in de bank gaan zitten. Tijdens de viering lopen
we een rondje met onze Palmpaasstok door de kerk. Na afloop komt het
Show- Jachthoornkorps weer in de kerk en lopen we een stukje achter de
muziek aan. We hopen dat veel kinderen met hun palmpasenstok naar de
kerk komen, dan hebben we een echte optocht! Ook zijn er weer adressen
van bejaarde of zieke mensen waar jij, als je wilt, je palmpaasstok naar toe
kunt brengen.
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De spaardoosjes voor de vastenactie kunnen op deze ochtend ingeleverd
worden.
In deze viering zingt het kinderkoor.
Kom je ook een palmpasenstok maken?
Op woensdagmiddag 5 april om 13.30 uur gaan we met de kinderen die
dat willen samen een palmpasenstok maken.
Geef je hiervoor op bij: mirjamubink@hotmail.com dan weten we op hoeveel
kinderen we moeten rekenen (en weten we of het in de pastorie kan of dat
we naar een andere lokatie moeten)
Wat neem je mee:
Een houten kruis (zie onder) en versiersels om de stok te versieren.
Wij zorgen voor crêpepapier en pinda’s
Wie weet tot dan!

Hoe maak je een palmpasenstok?
Laat een ouder iemand een kruis maken van 2 stokken of latten.
(Een stok is ongeveer 70 cm. en de andere 40 cm.)
Het kruis kun je nu omwikkelen met stroken gekleurd crêpepapier.
Versier de palmpasenstok nu met zelfgemaakte
papieren bloemen, kuikentjes, slingers.
Je kunt ook aan een touwtje pinda's krenten nootjes rijgen en dat als
slinger gebruiken.
Als laatste steek je een broodhaantje boven
op de palmpasenstok.
In de kerk worden buxustakjes gewijd,
(door de pastor gezegend met wijwater)
en uitgedeeld. Dit takje kun je op je palmpasenstok steken.
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KOMT U WEER GEZELLIG ZINGEN?
Het Gelegenheidskoor onder leiding van Fleur Buskermolen zingt in
de DOP-viering van 21 mei 2017.
Ook het Combo zal weer hun muzikale medewerking verlenen, de
DOPgroep is bezig met de viering.
Nu nog de koorleden!
Heeft u zin en tijd om driemaal te komen repeteren,
om daarna tijdens de viering het resultaat te laten horen,
dan bent u van harte welkom.
We repeteren op DONDERDAGAVOND
van 20.00 uur – 22.00 uur
met koffie/theepauze met lekkere koek.
Donderdag 4 mei

i.v.m. Dodenherdenking
20.30 uur tot 22.15 uur met korte pauze.

Donderdag 11 mei
Donderdag 18 mei
Zondag 21 mei

de viering is om 9.30 uur
Tijdstip voor het koor wordt nog bekend gemaakt.

Wij hopen dat er weer een groot koor zal staan,
Weet u nog iemand die ook wil meezingen dan kunt u diegene
gewoon meenemen. Wel graag uw naam-telefoonnummer en
mailadres doorgeven, zodat wij weten hoeveel mappen er gemaakt
moeten worden.
Tot ziens, groetjes namens de Organisatie, Garry Scholte
Tel: 0613409523 - garry@scholte-orchideeen.nl
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INTERVIEW MET ANNEMIEKE DE RON
Even voorstellen:
Annemieke is getrouwd met Nico, ze hebben 2 zoons, een schoondochter en
kleindochter Lisanne. Ze wonen sinds 1979 in Kudelstaart.
Wat voor VRIJWILLIGERSWERK doe je?
Zo’n 10 jaar geleden zijn we met een groepje van 7 dames begonnen met
een wandkleed te maken van kazuivels, we werken er elke
woensdagochtend aan nu nog met z’n 4e, rond de Paastijd willen we het 4e
wandkleed aanbieden aan de kerk, waar we 2 jaar aan gewerkt hebben. Er
hangen al 3 wandkleden in de kerk. Ook hebben we allemaal 2 iconen
gemaakt. (Echt heel mooi, vindt de red.) Is hier soms iemand in
geïnteresseerd? Voor Annemiek hebben we ooit haar scapulier gemaakt.
En ik maak kaarten voor mensen die 75 jaar of ouder zijn in de Parochie.
Ook zit ik in het ouderenpastoraat en bezoek ik mensen van boven de 80.
Wat heeft je bewogen om vrijwilliger in de kerk te worden?
Joke Dapper, de oprichter van het ouderenpastoraat kwam bij mij en vroeg
me of ik er iets voor voelde, dat was geloof ik in 1996. We bezoeken mensen
vanaf 80 jaar om die te laten merken dat we betrokken met ze zijn. Ik vind
het nog steeds leuk om te doen, het contact is het leukste.
Doe je nog meer vrijwilligerswerk?
Nu niet meer.
Heb je nog meer hobby’s?
Borduren, breien, lezen en ik zit al een aantal jaar op teken en schilderles.
Wil je nog iets zeggen?
Hopelijk blijven de mensen betrokken bij de kerk, want we hebben elkaar
nodig, het contact en de omgang met elkaar is belangrijk.
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?
Stien Berk, je helpt de Stem inleggen, hoe ben je daartoe gekomen?
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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 enof 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 1 mei, maandag 3 juli, maandag 4 september, maandag
6 november
Telkens om 19.30 uur in onze dagkerk van de Burght, na
afloop koffie en thee.
Namens de charismatische gebedsgroep ‘Emmaus”,
Marlies van der Lelij tel. 567848
STILLE OMGANG JONGERENPROGRAMMA 18 MAART 2017
Het jaarlijks terugkerende evenement ‘de Stille Omgang’ staat weer voor de
deur! Dit jaar zal het plaatsvinden op zaterdag 18 maart in de Mozes &
Aäronkerk te Amsterdam. Op die avond zullen jongeren uit het hele land
samenkomen om het Mirakel van Amsterdam te gedenken en hun geloof te
vieren. Deze keer zal het programma in het teken staan van het thema
‘LEEF!’
Waarom dit thema?
God heeft ons het leven gegeven. Zonder Hem zou het leven niet bestaan!
Aan de hand van dit thema gaan we op zoek naar Gods aanwezigheid in ons
leven en dat van anderen, en naar hoe we in kunnen gaan op Zijn
uitnodiging aan ons om écht te leven.
Het programma
Het programma zal beginnen met een kort introfilmpje en twee
getuigenissen. Vervolgens zijn er vijf verschillende onderdelen waar je uit
kunt kiezen, waaronder Aanbidding met gelegenheid tot biecht. Ook kun je
een gesprek aangaan met mensen die hier speciaal voor klaar staan.
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Het voorprogramma wordt afgesloten met de Heilige Mis, met als
voorganger Mgr. Punt (de bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam),
waarna wij ons klaar zullen maken om de indrukwekkende Stille Omgang te
lopen. Het belooft weer een bijzondere avond te worden met een mooi
programma op de agenda. Zorg ervoor dat je erbij bent!
Hoe laat?
De inloop is vanaf 19:00. Het programma zal om 19:30 starten. Rond 23:30
zullen wij in groepjes gaan lopen, waarna wij rond 00:30 zullen terugkeren bij
de kerk.
Hoeveel kost het?
Deelname aan het jongerenprogramma (inclusief een leuke gadget en een
heerlijk broodje tussendoor) kost €8,Over de stille omgang:
Ieder jaar trekken vanuit het hele land jongeren naar ‘Mirakelstad’
Amsterdam om het Eucharistisch wonder van 1345 te herdenken en een
krachtig signaal van geloof af te geven, te midden van deze grote stad. Als
deelnemer loop je in stilte en gebed mee en laat je zien hoezeer God bij ons
mensen betrokken en aanwezig is.
Het is ook indrukwekkend en bijzonder om ’s nachts met zó’n grote groep
jongeren in stilte te lopen in de drukke hoofdstad van ons land, waar het
normaal eigenlijk nooit stil is…
Elk jaar is het weer bijzonder. Elk jaar komen er weer duizenden mensen bij
elkaar, onder wie honderden jongeren. Elk jaar maak je weer wat nieuws
mee. Woorden schieten tekort… je zult het zelf mee moeten maken als je
wilt voelen hoe bijzonder dit allemaal is.
Ben je al enthousiast geworden en zou je graag een keer mee willen doen?
Kom dan langs!
Je kunt je aanmelden (niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd!) door een
mailtje te sturen naar aanmelding@stille-omgang.nl.
Heb je vragen of zou je meer informatie willen? De organisatie van het SOprogramma helpt je graag verder! Stuur een e-mail met jouw vraag of vragen
naar: info@stille-omgang.nl. Je kunt ook onze website raadplegen,
www.so17.nl, of onze Facebookpagina: www.facebook.com/StilleOmgang.
Je kunt ons verder volgen op Twitter & Instagram @StilleOmgang en met de
hashtag #SO17.
TOT ZIENS OP 18 MAART, IN AMSTERDAM!
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PAROCHIE-AGENDA 13-03-2017/07-04-2017
Wo.
Do.

15 mrt.
16 mrt.

13.30 uur
20.00 uur

kindermiddag
Parochieteam/PU bestuur

Ma.

20 mrt.

09.00 uur

kerkschoonmaak
19.30 uur1e communiegroep

Di.
Wo.
Do.

28 mrt.
29 mrt.
30 mrt.

20.00 uur
13.30 uur
19.45 uur

regionale missie groep
kindermiddag
Parochieteam

Wo.

05 apr.

13.30 uur

kindermiddag

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:
redactiestem@hotmail.com
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 31 mrt.
Bij het secretariaat of op het e-mail adres:
redactiestem@hotmail.com / stjangeboortesecretariaat@live.nl
De volgende Stem is van 08 april t/m 12 mei.
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

