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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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PINKSTEREN
Deze week hoorde ik een politicus zijn angst uitspreken, dat nu ook
mensen uit Afrika naar West-Europa komen, naar Nederland, zei hij.
Ze zouden ons gaan koloniseren en de door ons land zo zorgvuldig
opgebouwde welvaart/rijkdom vernietigen. Tegelijk hoor en zie ik in
deze zelfde dagen Dodenherdenking en Bevrijdingsdag: Vrede,
vrijheid en welvaart zijn voor velen niet zo vanzelfsprekend, zijn niet
alleen van ons. En dan komt Hemelvaart/Pinksteren er aan, feesten
waarin we horen hoe de H. Geest over de vrienden van Jezus komt en
zij gaan spreken, verstaanbaar in alle talen. Voor iedereen is die
boodschap van liefde en geluk bestemd: Gods wereld is niet alleen
voor de mensen, die toevallig aan deze kant van de wereld geboren
zijn. Eerst: Hemelvaart, Matteus en Johannes schrijven er niets over.
Marcus en Lucas zeggen dat ‘Jezus ten hemel werd opgenomen’. Het
boek Handelingen begint met Jezus einde op aarde: Hij wordt omhoog
getild staat er letterlijk, en in een wolk (teken van Gods aanwezigheid)
opgenomen, tot Hij niet meer te zien is. Maar eerst is er die opdracht:
jullie moeten het gaan doen! Pinksteren, -Gods Geest die we hebben
gekregen- wil ons geloof richting geven. Het bijbels woord geloof,
betekent vertrouwen: dat de dood niet het einde is, maar dat er in God
leven is, hoe dat er ook uit mag zien. Geloven/vertrouwen dat de
levensgeest van Jezus ons nabij blijft. Geïnspireerd door Hem op weg
gaan. Van het leven een ‘hemeltje op aarde’ maken voor ieder. Dan
kan wantrouwen, zelfs als dat door een politicus wordt gezaaid tussen
groepen in onze samenleving, plaats maken voor vertrouwen en
acceptatie. Als we niet langer bang zijn onze welvaart te delen met
wie weg vluchten van oorlog en honger. En we daarbij nooit vergeten
dat ons land een groot deel van haar welvaart te danken heeft aan al
die landen, die wij in het verre verleden koloniseerden; aan
transporteren en verkopen van goederen én mensen. Daarom voel ik
behalve een gelovige, ook een morele ‘drive’ om mijn vrijheid en
welvaart met hen te delen, wat die politicus ook beweert. Laten we
vrijheid én geloof doorgeven, in de Geest van Jezus die mét ons is.
Met allen! Pastor Annemiek Blonk
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VREUGDE EN VERDRIET IN ONZE PAROCHIE
16 kinderen deden zondag hun eerste communie in onze kerk. Hun
namen stonden in onze vorige Stem. 2 Jongeren uit onze
parochie: Loraine Riechelman en Bastiaan Barajka ontvangen op 3
juni om 19.00 uur het Sacrament van het Vormsel waarop zij zich
voorbereiden. Mgr. Hendriks, hulpbisschop van Haarlem, zal hen
dat toedienen tijdens de viering in de Emmauskerk, Potgieterplein in
Uithoorn. We feliciteren de communicanten en vormelingen van dit
jaar en wensen hen toe dat ze de kracht van de aanwezigheid van de
Heer, -van zijn levensgeest-, in hun leven mogen ervaren.
De gaven van de Geest vieren we vooral op Pinksteren. We
ontvangen haar kracht op enkele cruciale momenten in ons leven. Als
we gedoopt worden, ontvangen we Gods Geestkracht in het
H.Chrisma. Opnieuw mag Gods Geestkracht over ons komen als we
met enig meer bewustzijn -rond de 13-14 jaar-, het Heilig Chrisma
ontvangen bij het Vormsel. Ook dit jaar vertrouwen we dat de
voorbereiding -bij deze kinderen/jongeren- een gevoelige snaar raakt
en dat we als parochie contact met hen en zij met ons, blijven houden.
PAASKAARSVERLOTING
Als ieder jaar is er ook dit jaar weer de mogelijkheid om de Paaskaars
van afgelopen jaar te winnen. De verkoop van lootjes is op 21 mei als
het gelegenheidskoor zingt. Op 25 mei na de gezinsviering en op 28
mei als het Dames- en herenkoor zingt. De trekking van het winnende
lotnummer is na de Pinksterviering.
NIEUW LEVEN PAARDENSTAL
Het is al een hele tijd “stil” rond de Paardenstal.
Nu we gebruik maken van de pastorie voor het secretariaat, de
diverse vergaderingen en bijeenkomsten, is de Paardenstal voor het
kerkgebeuren niet echt noodzakelijk meer.
Omdat wij als parochieteam wel van mening zijn dat dit gebouw
“bruikbaar” moet blijven gaan we de vloer, die diverse mankementen
vertoont, op korte termijn vervangen en ook enkele kozijnen en ramen.
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Deze verbouwing is besproken met de Stichting Vrienden van St. Jan
en die hebben aangegeven de kosten hiervan te dragen. Hieraan
heeft de Stichting wel gekoppeld dat zij op korte termijn een plan wil
zien hoe het gebruik van de Paardenstal op termijn zal zijn.
Daarom dit stukje in de Stem met de vraag of er iemand is die wel iets
ziet in het gebruik van De Paardenstal voor een vereniging, club,
ouderen, jongeren, bespreekruimte, kantoorruimte of voor nog iets
anders. Als u zelf niet echt een idee heeft zou u het wel “uit kunnen
dragen” om hier bekendheid aan te geven.
Uw reacties zien wij gaarne via het secretariaat tegemoet op mail
stjangeboortesecretariaat@live.nl
Hans van Putten, secretaris.
MISSIE NIEUWS
De jaarlijkse Pinksteractie is weer voor de Nederlandse Missionaris,
die vaak ver weg wel wat financiële hulp kan gebruiken.
Deze harde werkers komen soms naar Nederland om even bij te
tanken van hun moeilijke zware taak. In veel gevallen zijn ze oud en
kunnen ze vaak geen beroep op hun familie meer doen. Fijn als wij ze
dan kunnen helpen. De actie van 2016 heeft vele dankbare reacties
opgeleverd uit o.a. Brazilië - Australië - Kameroen - India - Kenia enz.
De rode bussen staan weer achter in de kerk. Ook kunt u een bijdrage
storten op: NL30RABO 017211111 t.n.v. WNM Den Haag.
VASTENAKTIE
Namens het jeugdcentrum in San Salvador heel veel dank voor het
prachtige bedrag van € 755.02 incl. bijdrage van de kinderen € 79.15.
Dit bedrag draagt bij om voor de jeugd, in bepaalde wijken, een baken
van hoop te brengen. Om hun te leren zich te ontwikkelen, zelf een
klein bedrijfje te starten. En zo van de straat en het slechte pad en uit
handen van de bendes te blijven. Kortom een betere toekomst zonder
geweld.
Heeft U vergeten geld te storten, dit kan het hele jaar door.
Op rek.nr.: NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenaktie Den Haag.
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BESTE MEDE PAROCHIANEN
In deze stem staan de opbrengsten van maart en april,
In vergelijking met 2016 blijven we redelijk op het zelfde niveau maar
de kerkbalans opbrengsten zijn tijdens de crises jaren wel wat
achteruit gegaan en wij doen een dringend beroep op de parochianen,
die dit jaar nog niet mee gedaan hebben, dit alsnog te doen zodat wij
de financiën van onze parochie goed op pijl kunnen houden.
Alvast bedank voor de medewerking
het parochie team,
Wijnand Oostveen
collectes uitvaarten kaarsen
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ZONDAGOCHTEND 7 MEI 2017
Het zonnetje is niet aanwezig, maar het is droog en niet koud. Vol
verwachting gaan alle communiekantjes naar de kerk.
Je kunt van ver af goed zien dat het feest is in de kerk, de vlaggen
hangen aan de toren.
Voor de viering gaan alle communiekantjes in de tuin achter de kerk
op de foto, alleen maar ook met het gezin.
Uiteraard mag ook een groepsfoto van alle kinderen niet ontbreken.
Bij binnenkomst in de kerk kunnen we genieten van alle mooie
bloemen en visnetten met daar aan bootjes gemaakt door
klasgenoten. En wat is de kerk vol met alle opa’s, oma’s, familie,
vrienden, klasgenoten, juffen en meesters en alle andere mensen.
De communiekantjes komen met hun doopkaars in een mooi
bloemstukje de kerk in en nemen plaats op het altaar. Wat een
vreugde, 16 stralende communiekantjes die
klaar staan voor een nieuwe fase in hun
leven!
De viering wordt voorgegaan door Pastor
Annemiek Blonk en Pastor Leo Aarts en het
kinderkoor heeft de viering muzikaal mooi
ondersteunt.
De communiekantjes hadden vooraf goed geoefend in de kerk en dat
was te zien en te horen, ze hebben het allemaal super goed gedaan.
Het is een hele mooie en waardevolle viering geworden, waar we met
heel veel warmte op terug kunnen kijken!
Er zijn 16 stralende communiekantjes aan boord gestapt op weg naar
een volgende fase in hun leven!
Iedereen die meegeholpen heeft aan deze mooie communieviering:
Hartelijk dank, namens alle communiekantjes en hun ouders.
Saskia Mäkel
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VIERINGEN
Zo. 14 mei 09.30 uur Woord-Communieviering mmv.“D/H-koor”
Lector: Cees Hageman
Koster: Ageeth de Kuijer
Do. 18 mei 10.00 uur Koffie-ochtend
Zo. 21 mei 09.30 uur Woord-Gebedsviering mmv.
Gelegenheidskoor
Lector: werkgroep
Koster: Pieter Bruin
Do. 25 mei 09.30 uur Eucharistieviering mmv. ”Kinderkoor”
Hemelvaartsdag
Lector: werkgroep
Koster: Pieter Bruin
Zo. 28 mei 09.30 uur Woord-Gebedsviering mmv. Cantoren
Lector: werkgroep
Koster: Aad Buskermolen
Do. 01 juni 10.00 uur Koffie-ochtend
Zo. 04 juni 09.30 uur Woord-Communieviering mmv.”D/H-koor”
Pinksteren
Lector: Willy v.d. Geest
Koster: Jan Zethof
Zo. 11 juni 09.30 uur Woord-Communieviering mmv.
”Kinderkoor”
Slotviering H. Drie-Eenheid
Lector: werkgroep
Koster: Gerard v.d. Jagt
Do. 15 juni 10.00 uur Koffie-ochtend
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GEBEDSINTENTIES
14 mei:
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
Jan de Boer
Uit dankbaarheid
Cor en Corrie de Jong-Klijn
Grada en Joop de Jong
Trudy Baars-van Kleef
Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Berns

Robbert van Leeuwen
Cees van Wees
Bep Burgers-Vink
Martha van Lammeren-Zethof
Piet van der Geest
Ina Ostendorf
Judith Sloot
21 mei:

Ad Verschueren
Henk en Marie Buskermolen-Wesselman
Eef Masselink

28 mei:

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Eef Masselink
Nico Bekkers (jaargetijde)

04 juni:

Jaap Broers
Uit dankbaarheid
Eef Masselink
Hein Zethof
Evert Zethof
Henk Meijer
Bep Burgers-Vink
Piet van der Geest
Bruidspaar Timo den Edel en Sharon Vink
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11 juni:

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Wilhelmus Cornelis Overes
Ad Verschueren
Eef Masselink
Uit dankbaarheid
Brenda van der Meer-Bergkamp
Cees van Wees (jaargetijde)
Cornelia Overes-Koot (jaargetijde)
Bruidspaar Timo den Edel en Sharon Vink
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INTERVIEW MET JOOP WEGBRANDS
Even voorstellen:
Ik ben Joop en getrouwd met Ingrid (van de redactie), we hebben 3
zonen, Sander, Stefan en Ronald, schoondochters en 6 kleinkinderen.
Sinds september ben ik met vroegpensioen en werk nog 2 dagen per
week bij mijn werkgever Bouwbedrijf Hulsbos.
Wat voor VRIJWILLIGERSWERK doe je voor onze kerk?
Ik zit in de werkgroep “kerststalbouwers”. In de week na Sinterklaas
zet ik met Joop van Leeuwen de kerstboom op het kerkplein neer en
in de week voor kerst bouwen we de kerststal op en versieren we de
kerk, Wim van der Meer helpt daar ook bij. Natuurlijk ruimen we alles
na 6 januari ook weer op.
Hoe lang doe je dit al?
Al heel lang, meer dan 30 jaar, Frans v.d. Aardweg heeft me ooit
gevraagd.
Doe je nog meer vrijwilligerswerk?
Bij RKDES zit ik in de Seniorengroep en bij Mijnsheerlijckheid in de
bewonerscommissie.
Heb je nog hobby’s?
Lezen, RKDES en het onderhoud van ons zomerhuis in Egmond aan
Zee.
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?
Jan Springintveld, wat doe jij precies als vrijwilliger voor de kerk?
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LUTHERJAAR
Wie was Maarten Luther? Een oecumenische ontmoeting in Haarlem.
Op zaterdagmorgen 13 mei bent u van harte uitgenodigd in de Lutherse Kerk
van Haarlem.
Daar zullen ds Sietse van Kammen en rk pastor Rob Mascini u vertellen over
Maarten Luther, wie hij was en hoe hij bewogen was om de kerk te
hervormen. En met elkaar gaan we in gesprek over de oecumene. Wat bindt
ons en wat scheidt ons? Hoe kunnen we de eenheid hervinden?
Deze bijeenkomst is de eerste van meerdere ontmoetingen, uitlopend in een
unieke oecumenische reis naar Rome in de maand oktober. U bent op elke
bijeenkomst afzonderlijk van harte welkom. Ze staan los van elkaar.
De volgende bijeenkomsten zijn op 23
juni (“De kerk van Rome, zoals Luther die
aantrof”) en op 23 september (de
praktische voorbereiding van de
oecumenische Romereis). De reis naar
Rome is van 2 – 7 oktober.
De zaterdagochtenden zijn van 10.0012.00u in de historische lutherse kerk aan
de Witte Herenstraat 22 te Haarlem.
Meer info kunt u krijgen bij de dominee
en de pastor
Ds Sietse van Kammen 023-5351001 s.vankammen@planet.nl
Pastor Rob Mascini 023-5291484 robmascini@gmail.com
‘OECUMENISCHE REIS NAAR ROME’
‘In de voetsporen van Luther door Rome’ Een unieke reis voor katholieken
en protestanten sámen! In het jaar 1511 bezocht Maarten Luther, in opdracht
van zijn kloosterorde, Rome… Het bleek het begin van een reis die leidde
naar het bekende moment in 1517 waarin hij zijn 95 stellingen publiek
maakte. Het startsein van de Reformatie… 500 jaar later willen wij, in zijn
voetsporen, Rome verkennen. Niet alleen zullen we de plaatsen waar
Luther geweest is gaan zien, we gaan zeker ook op zoek naar de wortels
van het christendom. We zien de
oude mozaïeken, de fresco’s. We
bezoeken de prachtigste en de oudste kerken, de basilieken en de huizen
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van de eerste christenen. Natuurlijk zien we ook alle bekende monumenten
en gaan we op audiëntie bij de paus.
Vertrek naar Rome: maandag 2 oktober a.s.
Terugkeer naar Amsterdam: zaterdag 7 oktober a.s.
Gidsen: Pastor Rob Mascini, Rooms-Katholiek
theoloog en Romekenner en Dominee Sietse van
Kammen, Luthers predikant
Voorbereidings- en informatiesamenkomsten:
zaterdag 13 mei,
Wie was Luther? Zijn geloof en zijn bewogenheid om
tot een hervorming van de kerk te komen. Deze bijeenkomst staat onder
leiding van Ds Sietse van Kammen
zaterdag 24 juni
De groei van het christendom in de stad Rome, De fresco’s, de mozaïeken,
de kerkenbouw van de eerste eeuwen. In prachtige foto’s kijken we naar de
wortels van ons geloof. Onder leiding van pastor Rob Mascini
zaterdag 23 september.
Praktische informatie over de reis naar Rome
Alle bijeenkomsten zijn van 10.00u – 12.00 u in de Lutherse Kerk van
Haarlem,
Witte Herenstraat 22, Haarlem (niet ver van station;
parkeergelegenheid in de grote garage op de Raaks).
De bijeenkomsten staan open voor iedereen, ook voor hen die niet naar
Rome gaan.
Informatie: R. Mascini: telefoon: 023-5291484 e-mail:robmascini@gmail.com
S. van Kammen telefoon : 06-50641369 e-mail:s.vankammen@planet.nl
De reis wordt gefaciliteerd door de VNB, een erkende reisorganisatie die ons
alle garanties geeft. Hier kunt u nadere info krijgen en zich ook opgeven.
Telefoon : 073-6818111 e-mail :info@vnb.nl
website :www.vnb.nl http://vnb.nl/reis_boeking.aspx?reizID=1152
PINKSTERFEEST OP 5 JUNI TE EDE
Graag nodigen we u uit om dit jaar Pinksteren op een bijzondere manier te
vieren. De Katholieke Charismatische Vernieuwing bestaat 50 jaar! Reden
voor een feestje! Op de lektuurtafel liggen folders wat u kunt verwachten op
die dag. Jong en oud hebben een eigen programma. Thema:’ Overvloed'..
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Regiorooster
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PAROCHIE-AGENDA 15-05-2017/16-06-2017
Woe.

17 mei

13.30 uur

kindermiddag

Ma.
Di.

29 mei
30 mei

09.00 uur
19.45 uur

kerk schoonmaak
Parochieteam

Wo.

08 juni

19.30 uur

Zonnebloem

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:
redactiestem@hotmail.com
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 09 juni
Bij het secretariaat of op het e-mail adres:
redactiestem@hotmail.com / stjangeboortesecretariaat@live.nl
De volgende Stem is van 17 juni t/m 14 juli

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

