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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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PASEN 
We gaan met Palmzondag de laatste week in op weg naar het grootste feest 
dat onze kerk kent: Pasen. Er zijn mensen die denken dat Kerstmis het 
grootste feest in de kerk is. Maar zonder Pasen, de gedachtenis van de 
Opstanding van Jezus Christus, was het Kerstverhaal nooit geschreven. En 
Pasen kunnen we niet vieren zonder de gedachtenis van de Goede Week, 
de dagen waarop leven, sterven en opstanding in één week worden 
herdacht en gevierd. Opstanding is het woord dat we gebruiken als het 
overleven van de dood. Jezus heeft die dood overleeft, we praten nu, twee 
duizend jaar later, nog steeds over Hem. Hij was niet dood te krijgen door 
zijn tegenstanders. Juist na zijn dood, leefde Jezus meer dan ooit tevoren. 
Zo kreeg Hij -door de verhalen die doorgingen- de evangeliën die werden 
geschreven en doorverteld, eerst duizenden, later miljoenen volgelingen die 
de weg wilden volgen waarin Hij ons is voor gegaan. De weg die Jezus twee 
duizend jaren geleden voorleefde zijn ook vandaag nog actueel. Daar willen 
we dan ook bij alle bijzondere dagen van deze Goede Week bij stil staan. 
Tot en met Witte Donderdag vindt u achter in onze kerk de mand voor de 
Voedselbank waar u uw bijdrage en gaven in kunt doen. 
 
 
VREUGDE EN VERDRIET IN ONZE PAROCHIE  
***14 Maart overleed Martha van Lammeren-Zethof. Zij werd 94 jaar oud en 
woonde de laatste periode in het Hoge Heem. Martha voelde zich 
Kudelstaartse en bleef verbonden met het dorp en onze parochie, al woonde 
ze al jaren eerst in Aalsmeer en later in Amstelveen.  Ze was een van zeven 
zussen en samen hebben die zussen in de oorlog een Joods kindje kunnen 
redden en als eigen kind verzorgd.  Haar gezondheid was al een langere 
periode niet best meer. Toch genoot ze er nog heel erg van als ze 
meegenomen werd voor een autoritje, dan was ze helemaal in haar element. 
Blij was ze met haar 9 kinderen, klein- en achterkleinkinderen. De geboorte 
van het laatste achterkleinkind gaf haar veel vreugde. Toen een beginnende 
Alzheimer werd geconstateerd, heeft ze het daar heel erg moeilijk mee 
gehad. Toch heeft ze dat, zover als mogelijk, ook geaccepteerd.  
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Nadat ze niet meer alleen kon wonen, werd ze opgenomen, als laatste 
woonplek werd dat het Hoge Heem in Uithoorn. Na haar overlijden werd ze 
terug gebracht naar haar geliefde Kudelstaart. Haar uitvaart in onze kerk 
was met Gregoriaanse gezangen, waarna ze op ons kerkhof werd begraven. 
We wensen de familie veel sterkte met hun verlies.                     
***In de Paasviering van Eerste Paasdag zullen twee communicanten 
worden gedoopt. Hannah en Yfke Serné zullen door het H. Doopsel worden 
opgenomen in de Kerkgemeenschap. We wensen hen en hun ouders een 
heel mooie viering toe. 
 
 
DE GOEDE WEEK  
Palmzondag 
De kinderen mogen hun palmpaasstok 
meenemen naar de kerk. De palmtakjes zullen 
worden gewijd en tijdens de viering zullen we 
een processie door de kerk houden met 
palmtakjes en palmpaasstokken. Na de viering 
gaan de kinderen met het Show-
Jachthoornkorps naar buiten en doen daar een rondje terwijl er voor de 
volwassenen koffie klaar staat in de kerk. 
 
Witte Donderdag          
We gedenken de instelling van de Eucharistie. Het verhaal van de Uittocht, 
de dienstbaarheid in de voetwassing door Jezus en het instellingsverhaal 
staan centraal in deze viering. In een gavenprocessie zullen de H. Oliën, de 
gaven van het altaar en uw gaven voor de Voedselbank naar voren worden 
gebracht. Zij maken deel uit van waar het om gaat. Geen eucharistie zonder 
diaconie.  
 
Goede Vrijdag                   
Deze dag gedenken wij het lijden en sterven van 
Jezus op twee momenten. Om 15.00 uur zullen we 
starten met een korte stilte, waarna de 
communicanten de laatste dag van het leven van 
Jezus naspelen. Een viering van een half uurtje  
     

3 



waardoor de kinderen deze laatste dag van Jezus voorgoed in hun  
herinneringen meenemen. We brengen eer aan het kruis en daarmee  aan 
alle lijdende door een bosje bloemen, dat u zelf meebrengt, bij het kruis te 
leggen. Om 19.00 uur zal er in ‘Zingen rond het lijden’ door ons koor en de 
DOP-groep ook stil worden gestaan bij Jezus lijden en dood. Ook daarin is 
de kruisverering met de door uzelf meegebrachte bloemen onderdeel van. 
Deze avond zal het prachtige doek over de lijdende Jezus, dat de 
handwerkgroep de laatste twee jaren heeft gemaakt, worden gepresenteerd. 
 
Stille zaterdag   
De klokken luiden niet op die dag, tot 's avonds de Paaswake wordt gevierd. 
 
Paaswake om 21.00 uur De klokken zullen ons weer 
samen roepen naar de kerk om onze blijdschap, over 
het lege graf en de  Opstanding van Jezus, over de 
Kudelstaartse huizen te laten klinken. Ieder wordt 
uitgenodigd dit in onze kerk te vieren met elkaar. Het nieuwe licht, de 
Paaskaars wordt ontstoken en tijdens het alleluja zullen de klokken worden 
geluid om te verkondigen de Heer is opgestaan, Hij leeft, alleluja!  
 
1e Paasdag                                 
 We  vieren ook in de gezinsviering van Pasen: de opstanding van Jezus. 
Pasen is in de kerk ook hét doopmoment bij uitstek. Dat mogen we deze 
Paaszondag ook ervaren. Het kinderkoor 
zal tijdens deze viering zingen. Rond de pastorie hebben 
we een grote tuin. Wie weet is daar na de viering wel wat 
in te vinden voor  de kinderen.  
      
 
LAATSTE  PASSIERONDE BIJEENKOMST 2017:   
Op woensdagavond 12 april is de laatste bijeenkomst van de Passieronde 
in: de Lijnbaankerk – Lijnbaan, van 19.15 tot 19.45 uur  bent u van harte 
welkom . Op eigen wijze wordt daar inhoud gegeven aan het laatste half 
uurtje van deze Oecumenische samenkomsten met als thema:  Op weg naar 
Pasen! 

 
 
    4 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Klok_(bel)


COMMUNIE THUIS VOOR PASEN  
Bent u door leeftijd of ziekte niet in staat naar de kerk 
te komen en wilt u wel graag de communie ontvangen, 
dan kunt u dat doorgeven aan het secretariaat van 
onze kerk (tel. 324735). De pastor komt dan met de 
communie bij u thuis. Zij spreekt met u af op welk 
moment u de communie thuis kunt ontvangen (op 
Witte Donderdag of Goede Vrijdag).  
 

 
11 MEI: 65 JAAR! 
Het is straks  zover, de dag waarop mensen in het verleden met pensioen 
gingen, breekt ook voor mij aan. Die dag is nu niet meer het begin van 
pensionering, ook ik werk nog even door, in ieder geval dit jaar, maar het 
komt wel dichtbij. 
In ieder geval hoop ik nog één keer mijn verjaardag als uw pastor met u 
samen te kunnen vieren op die donderdag - morgen in de pastorie. We 
zullen vanaf 10 uur koffie drinken met ieder die wil feliciteren 
en erbij wil zijn. In mijn oven zal vast wel wat lekkers te 
bakken zijn.  
Weet u welkom! 

  
  
GOEDE VRIJDAGAVOND 
Op Goede Vrijdagavond 14 april is er een viering met het thema: 
Muziek en bezinning rond het kruis. In deze viering gaat de Dopgroep voor. 
Met veel aandacht zijn er mooie teksten en gepaste liederen gezocht. 
Daarmee gedenken wij de sterfdag van Jezus aan het kruis. Tijdens deze 
viering is er ook gelegenheid om uw zelf meegebrachte bloemen bij het kruis 
neer te leggen. Na de viering worden deze bloemen tot bloemstukken 
verwerkt, zodat tijdens de Paasdagen de kerk mooi versierend is. De viering 
begint om 19.00 uur en het zangkoor Cum Ecclesia zal het muzikale 
gedeelte voor haar rekening nemen. Wij hopen dat veel parochianen de weg 
naar de kerk kunnen vinden om samen ons voor te bereiden op het 
Paasfeest. U bent van harte welkom en vergeet u het bloemetje niet mee te 
nemen.Tot ziens in de kerk, namens de DOPgroep, Garry Scholte  
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7 MEI EERSTE COMMUNIEVIERING  OM HALF ELF!!!…. 
16 Kinderen hopen dit jaar 
hun eerste communie te 
kunnen doen in onze 
parochie. Ze zijn al 
maanden lang bezig zich 
daar op voor te bereiden. 
Op verschillende 
momenten hebt u daar al 
wat van kunnen 
meemaken tijdens de 
vieringen.  
Ook staan er al sinds de 

voorstelviering twee borden bij de ingang waarop de koppies van de 
kinderen in een op school gemaakt bootje zijn geplakt.  
‘Ga je mee, zeg niet nee….’ is een van de liedjes die zij zullen zingen in de 
eerste communieviering. Omdat er nogal wat familieleden vanaf de andere 
kant van het land gaan komen, én we dit jaar die mogelijkheid hebben, is het 
tijdstip van aanvang verplaatst naar half elf!!!! We wensen ouders en  
kinderen een heel mooie viering toe en hopen ook op mooi weer die dag. 
 
 
DIT ZIJN ONZE COMMUNICANTEN  
     
Tom,      Ruben,    Lotte,       Jet,  
 
 
Diederick,     Lotte, Dionne,    Anne,  
 
 
 Isa        Anouk,    Hannah,     Arie,  
  
 
 Stacey,        Yfke,       Noud,       Sophie. 
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VIERINGEN: 
Zo. 09 apr.   09.30 uur Woord-Communieviering mmv. “Kinderkoor” 

            Lector: werkgroep  

            Koster: Pieter Bruin 

Do. 13 apr.  19.00 uur Eucharistieviering mmv. “Cantoren” 

Witte Donderdag  
Lector: Lucy Rekelhof 
Koster: Gerard v.d. Jagt / Aad Buskermolen 

Vrij. 14 apr. 15.00 uur Kruisweg  

Goede Vrijdag 

Lector: Werkgroep 

Koster: Jan Zethof 

Vrij. 14 apr.  19.00 uur Zingen rond het lijden mmv. “D/H-koor”                                                                  

Lector: Werkgroep     

Koster: Gerard v.d. Jagt / Aad Buskermolen 

Za. 15 apr.   21.00 uur Paaswake Eucharistieviering mmv. “D/H-koor” 
Pasen   
Lector: Cees Hageman 
Koster: Ageeth de Kuijer 

Zo. 16 apr.   09.30 uur Woord-Communieviering mmv. “Kinderkoor” 

            1e Paasdag             

             Lector: Werkgroep 
             Koster: Pieter Bruin 

Do. 20 apr.  10.00 uur Koffie-ochtend      

Zo. 23 apr.   09.30 uur Woord-Communieviering mmv. ”D/H-koor” 
                Lector: Willy v.d. Geest 
                Koster: Aad Buskermolen 

Zo. 30 apr.    09.30 uur Woord-Communieviering mmv.”Cantoren”
   Lector: Lucy Rekelhof 

Koster: Jan Zethof 
Do. 04 mei    10.00 uur Koffie-ochtend 

Zo. 07 mei    10.30 uur 1e H. Communie,  Eucharistieviering  
Lector: Werkgroep                mmv. “Kinderkoor”                                       
Koster: Gerard v.d. Jagt 

Do. 11 mei  10.00 uur Koffie-ochtend 
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GEBEDSINTENTIES   
 
09 april:      Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 

Eef Masselink 
Brenda van der Meer-Bergkamp 

  Henk Meijer, Ina Ostendorf 
  Martha van Lammeren-Zethof 
 
Pasen:  Fam. de Boer-Boekhorst 
  Uit dankbaarheid voor een 80 jarige 

en 20 jarig huwelijk 
Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Berns 
Robbert van Leeuwen 
Cees van Wees, Ad Verschueren 
Nico Bekkers, Bep Burgers-Vink 
Martha Raadschelders-Buskermolen 
Piet Zethof, Piet van der Geest 
Aad Straathof, Martha van Lammeren-Zethof 
Theo Rekelhof,  
Niek en Mien Buskermolen v.d. Bergen, 
Uit dankbaarheid 
Voor onze dopelingen Hannah en Yfke Serné 

 
23 april:  Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 
  Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot 
  Hein Lammers, Eef Masselink 

Kees Heemskerk, Piet van der Geest 
Martha van Lammeren-Zethof, Ina Ostendorf 
 

30 april:  Eef Masselink  
  Corry Bunnik-Kroft  (jaargetijde) 

 
07 mei:  Jaap Broers, Hein Zethof, Evert Zethof,  

Eef Masselink, Henk Meijer 
Brenda van der Meer-Bergkamp 
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VOORSTELVIERING 1E COMMUNICANTEN  
5 maart was voor 16 communicantjes een spannende dag. Zij stelden zich 
voor aan de parochie in de voorstelviering. Een groepje ouders heeft de 
viering met als thema 'wie vaart er mee?' in elkaar gezet en de kinderen 
hadden met Paula, Ina en het kinderkoor alle liedjes ingestudeerd. Het werd 
een mooie ochtend waarin ieder kind heeft kunnen vertellen welke 
kwaliteiten hij/zij bezit en wat hij/zij leuk vindt. Dat was best spannend, met 
een  microfoon, maar wel een prima voorbereiding op de viering van de 1e 
communie. In de kerk staan inmiddels ook twee prikborden met daarop de 
geknutselde bootjes van alle communicantjes. U kunt daarop zien welke 
zaken voor de kinderen belangrijk zijn, en natuurlijk: wie het zijn. Op de 
communiemiddag werken de kinderen nu verder aan hun werkboek waarin 
ze voorbereid worden op hun 1e heilige communie. Ook volgt nog het maken 
van de palmpaasstokken en het Kruiswegtoneelstuk dat ze op goede vrijdag 
om 15.00 uur in de kerk zullen opvoeren. De kinderen hebben er zin in en u 
bent van harte welkom om op 7 mei de 1e communieviering van Tom, 
Ruben, Lotte, Jet, Diederick, Lotte, Dionne, Anne, Noud, Sophie, Hannah, 
Arie, Stacey, Yfke, Isa en Anouk mee te vieren. 
Namens de ouders, Fleur Buskermolen 
 
 
1E COMMUNIE: TERUGBLIKKEN OP DE ASWOENSDAGMIDDAG 
Er werd eerst met limonade erbij, gewerkt aan Hoofdstuk 4: "Het geschenk 
van de Bijbel" uit het werkboek. Hierna gingen de kinderen met (bijna) alle 
ingeleverde palmtakjes van vorig jaar met Pastor Annemiek naar buiten. In 
een kring om een metalen schaal met wat van de takjes, werd toegekeken 
hoe Annemiek enkele palmtakjes aanstak. "Vuurtje brandt". Hierna mochten 
de kinderen 1 voor 1 de overige palmtakjes beetje bij beetje in het vuur 
leggen en ze zien op  branden tot as. Pastor Annemiek liet de schaal op een 
veilige plek afkoelen, en zeefde de as nog voordat deze in de viering van  
Aswoensdag werd gebruikt, samen met de enkele overgebleven palmtakjes. 
Het was een gezellige, leuke middag en de kinderen deden allemaal ijverig 
mee. 
Saskia Appelman 
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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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INTERVIEW MET STIEN BERK 
 
Even voorstellen:  
Stien is 80 jaar en woont al meer dan 40 jaar op het Stichtsepad.  
Ze heeft heel lang gewerkt, o.a. bij Zurel en bij kwekerij Overwater. 
 
Wat voor VRIJWILLIGERSWERK doe je? 
Sinds 2014 help ik ongeveer 1x per 3 maanden met het inleggen van de 
Stem. 
 
Annemieke de Ron vroeg in de vorige Stem aan je: hoe ben je ertoe 
gekomen? 
Miep Winters heeft me gevraagd, ik zei meteen ja en ik vind het heel leuk.   
 
Doe je nog meer vrijwilligerswerk? 
nee 
 
Heb je nog meer hobby’s? 
Legpuzzels maken, schrijven, lezen, breien, rommelen in huis: vooral 
schilderen vind ik leuk.  
 
Wil je nog iets zeggen? 
Het is jammer dat er op donderdagochtend bij de kerk/koffieochtend ook 
steeds minder mensen komen. Want het is een fijne ochtend. 
 
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten? 
Greet de Rijk, je vouwt  ook de Stem, hoe vind je het? 
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THE PASSION IN DE KARMELKERK IN AALSMEER 
Na het succes van het Tom Parker project in 2013 en het Musical project in 
2015, wordt er achter de schermen druk gewerkt aan een nieuw project: The 
Passion. Het eigentijdse lijdensverhaal van Jezus is al jaren een populaire 
uitzending op TV. Hierdoor geïnspireerd heeft een aantal parochianen een 
eigen versie gemaakt. Er is een bijzonder en mooi geheel ontstaan van de 
tekst van het lijdensverhaal, gecombineerd met hedendaagse liederen. Het 
projectkoor o.l.v. Lous Zandvliet en het LLO-combo o.l.v. Leon Doeswijk zijn 
inmiddels druk aan het repeteren om dit alles uit te gaan voeren. Deze 
uitvoeringen zullen plaatsvinden op zaterdag 8 april om 20:00 uur en zondag 
9 april om 19:00 uur in de Karmelkerk in Aalsmeer Stommeerweg 13.  
Na afloop van beide uitvoeringen is er in het Parochiehuis gelegenheid 
elkaar te ontmoeten.  
Toegangskaarten zijn te bestellen via het mailadres: 
karmeldenktank@gmail.com. De kaartjes kosten € 6,00 per stuk. 
Wees welkom bij the Passion!  
De Denktank (van de Karmelparochie) 
Anne van Winden, Ria Pieterse, Wim Zandvliet, Wendy Zandvliet 
 
 
GEVONDEN VOORWERPEN IN DE KERK/PASTORIE 
Mist u van uw kind een lichtblauw spijkerjackje: er hangt er een al enige tijd 
aan de kapstok. 
Verder hebben wij gevonden: - lichtbruine fleecewantjes - donkerblauwe 
wanten   -  gestreepte gebreide muts  -  een rood-wit gestreept truitje   -    
zwart hemdje   -   blauw t - shirt   -- een donkerblauwe en een groene 
brillenkoker   -  een zwart sjaaltje met diverse reclame-opdrukken en een 
zeer kleurrijke damessjaal. En tenslotte:-een rode paraplu. Herkent u een 
van deze zaken als de uwe: kom langs op de pastorie en haal het op! 
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BANNEUX 
Een prachtige naam voor een bijzondere plek in de Belgische Ardennen. In 
1933 is Maria daar verschenen aan de kleine Mariëtte Beco met de opdracht 
om bij de ontstane bron een kapel te laten bouwen en dat was het begin van 
een bijzonder bedevaartoord. Ik  ga al 15 jaar mee als vrijwilligster van 
Bisdom Haarlem-Amsterdam. Ik noem het mijn warme deken. Daar is 
warmte, samen geloven, samen bidden, samen huilen maar zeker ook 
samen lachen. Een plek om te relativeren en weer opnieuw te beginnen, om 
bemoediging te krijgen om weer verder te gaan. Kennissen of vrienden op te 
doen, verhalen uit te wisselen. Dit gevoel is niet uit te leggen, is niet te 
beschrijven, dit moet je meemaken. Het triduüm duurt vijf dagen van vrijdag 
tot en met dinsdag. Wij halen u met de bus op bij opstapplaatsen om naar de 
eerste stop in Utrecht te gaan en daar koffie of thee te drinken. Dit is het 
verzamelpunt van alle bussen en hier ontmoet u uw medegasten en alle 
vrijwilligers van Bisdom Haarlem-Amsterdam. Daarna gaat de reis richting 
Soerendonk waar een broodmaaltijd wordt aangeboden om dan voldaan 
naar Banneux te vertrekken waar wij vijf volledig verzorgde dagen voor u 
klaar staan. Priesters, verpleegkundigen, arts en verzorgenden staan voor u 
klaar om u (daar waar nodig) te begeleiden en u vijf prachtige dagen te laten 
beleven en weer een beetje rust te vinden in dit hectische bestaan. 
Rolstoelen en rollators zijn aanwezig om een wandeling of uitstapje mogelijk 
te maken. De reis is ook geschikt voor minder validen en zieken. Een 
rolstoelbus is aanwezig. Op de terugweg stoppen wij wederom in 
Soerendonk om daar een heerlijke warme maaltijd te nuttigen en dat is ook 
de plaats waar wij afscheid van elkaar nemen en de reis naar huis verder 
gaat om u veilig en wel weer bij de opstapplaats te brengen.  
De kosten bedragen € 275,--.  Data: 19 t/m 23 mei -- 25 t/m 29 augustus.   
Mijn collega-vrijwilligers en ik hopen u te mogen verwelkomen.   
Els Rong. 
Voor meer informatie en inschrijven  kunt u contact opnemen met: 
Eva Onderwater tel.  0297-222208. 
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PAROCHIE-AGENDA  10-04-2017/05-05-2017 
 
Di. 18 apr. 19.45 uur Ouderavond 1e Comm.(Pastorie of 
school) 
 
Ma. 24 apr.  09.00 uur Kerkschoonmaak 
 
Ma. 01 mei. 20.00 uur Ouderavond 1e Comm. 
Wo 03 mei 19.30 uur Zonnebloem 
Za. 06 mei    1e comm. generale repetitie 
      Kerk versieren 
 
Do. 11 mei 20.00 uur P.C.I. Regio 
 
 
 

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

 
 
 
 
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 05 mei 2017 
Bij het secretariaat of op het e-mail adres: 
redactiestem@hotmail.com  / stjangeboortesecretariaat@live.nl  
De volgende Stem is van 13 mei t/m 16 juni  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 

 
 

mailto:Redactiestem@hotmail.com
mailto:redactiestem@hotmail.com
mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl


NAGEKOMEN BERICHT 
Afgelopen dinsdagmorgen 4 april is Judith Sloot plotseling overleden. 
Vrijdagavond 7 april om 19.00 uur is er gelegenheid tot condoleren in de 
kerk. 
Zaterdag 8 april is de afscheidsdienst om 10.00 uur in de kerk waarna de 
begrafenis  plaatsvind in Zwanenburg. 
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