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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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24 JUNI: SINT JAN GEBOORTE, HIJ IS JARIG             
Ook dit jaar mogen we op 25 juni de geboortedag van de patroon van 
onze kerk weer vieren. Elk jaar is dat toch een bijzondere dag vind ik. 
We zijn met meer vrijwilligers, met meer mensen dan anders in de 
kerk. De gezamenlijke koren zingen met ons, waardoor de liturgie een 
extra dimensie krijgt. En natuurlijk is er daarna een feestelijk samen 
zijn. Wat je vieren kunt, moet je vieren, leerde een van de eerste 
pastoors me, met wie ik samen werkte. Dat zal ik nooit vergeten! Sint 
Jan, Johannes, een man die in de bijbelse verhalen niet  zachtzinnig 
overkomt. Die duidelijke keuzes maakte voor zijn leven en daar ook 
anderen toe opriep en doopte wie ook die weg wilde gaan. Die dat zo 
volhield, zelfs tegenover de machthebber van die tijd, dat het hem 
letterlijk de kop kostte.                                             
Hoeveel durf hebben wij om voor onze overtuiging uit te komen? In de 
Pinksterviering heb ik dat ook in de preek gezegd: wanneer praten wij 
nog met elkaar over wát we geloven, over hoé we geloven, wat dat 
betekent voor ons leven. Zelfs partners, die dag en nacht samen 
leven, praten daar met elkaar nauwelijks over, laat staan met hun 
kinderen. Hoeveel rijker zou het ons leven maken als we wel met 
elkaar konden delen wat ons beweegt, wat leidt ons tot de keuzes die 
we maken in ons leven. Wíj hoeven niet bang te zijn dat het ons de 
kop kost. We leven in een -zó vrij land- dat het niet belangrijk lijkt dat 
wat ons inspireert, ook een ander kan helpen. Jongeren zijn bezig met 
het ontwikkelen van hun geloof, zijn daar méér mee bezig dan 
volwassenen denken. Maar als wij nooit over ons geloven praten, is 
het voor hen ook een gesloten boek, waar je hooguit voor jezelf in 
leest, maar dat zeker niet deelt met een ander. Het kan ons zo 
verrijken om dat wél te doen! Probeer het eens en je gesprek krijgt 
een diepgang die je niet had vermoed! Weet je welkom bij de viering 
van St.Jan op de 25e  juni om 9.30 uur en vier zijn geboorte met ons 
mee, hij die ons opriep tot ommekeer. Het verhaal delen we met 
elkaar op zijn verjaardag en daarna feestelijk samen aan de koffie en 
soesjes.                              
Pastor Annemiek Blonk   2 



VREUGDE EN VERDRIET IN ONZE PAROCHIE                   
***29 April overleed Frans Kommers. Hij woonde aan het Antoniushof 
en werd 76 jaar oud. Frans was een man die graag praatte met 
mensen, een waterval aan verhalen had hij altijd. Hij was heel blij toen 
hij met Anneke het huisje aan het Antoniushof achter de kerk kon 
betrekken. ‘Het mooiste plekje waar je kunt wonen in Kudelstaart,’ zei 
hij. Frans was een levensgenieter, die veel oog had voor de natuur. 
Zijn kleinkinderen leerde hij de verschillen tussen de wolken aan de 
hemel. Die noemden hem dan ook opa wolk. Een kinderboekje over 
wolken mocht hij alleen voorlezen. Veel verdriet heeft Frans gehad 
van het overlijden van zijn zoon. Omgaan met dat verlies was moeilijk. 
Gelukkig heeft Frans veel goede jaren gehad, heeft een en ander 
gezien in onze wereld. Veel tijd en aandacht heeft hij besteed aan het 
Rode Kruis. De laatste paar jaar werd zijn eigen gezondheid door 
verschillende oorzaken aangetast. Hij had problemen met zijn ogen en 
verschillende tia’s maakten het niet gemakkelijk. Zijn grote wens was 
na zijn dood hier op ons kerkhof begraven te worden. Dichter bij zijn 
huis en vrouw Anneke kon niet. Frans was geen geregelde 
kerkganger maar als hij er was, genoot hij vooral van de zang. Tijdens 
zijn uitvaart klonken er Gregoriaanse gezangen. Frans werd begraven 
op ons kerkhof. We wensen Anneke, de kinderen en de kleinkinderen 
veel sterkte toe bij dit grote verlies.                      
***Rectificatie naam: In de vorige stem stond -van een van de twee 
jongeren die het Vormsel zouden ontvangen- een verkeerde naam. 
Dat was van Christiaan Baraja. Sorry Christiaan, voor die fout. Door 
de telefoon had ik het verkeerd verstaan. Bij deze rechtgezet en 
nogmaals gefeliciteerd! 
***Op 24 juni trouwen Timo den Edel en Sharon Vink, we wensen het 
bruidspaar een prachtige dag en een gelukkige toekomst. 
 
PAASKAARSVERLOTING     
De trekking van de Paaskaarsverloting vond na de Pinksterviering 
plaats. De kleine Paaskaars werd gewonnen door Paula Dogger.  

    3  



De grote Paaskaars had lotnummer: 676. Die eigenaar was er niet. 
Voor de winnaar wordt de Paaskaars tot na de vakantie 
vastgehouden. Is hij dan nog niet opgehaald, vervalt de kaars aan de 
eigenaar van het reservegetal, dat was lotnummer 656.We zijn 
benieuwd wie de grote Paaskaars komt ophalen. 

AFWEZIG 
Pastor Annemiek is afwezig van 14-17 juli. 
 
 
PATER JAN TANGELDER, 60 JAAR PRIESTER 
Vrijdag 14 juli hoopt onze oud-pastoor zijn 60 jarig priesterfeest te 
vieren. 
Na zijn wijding in 1957 is pater Tangelder  eerst 7 jaar leraar geweest 
aan hun Klein Seminarie en aalmoezenier van de katholieke 
jeugdbeweging in Twente. 
Daarna is hij 14 jaar de Missieprokurator van de Carmelietaanse 
missionarissen in Indonesië en op de Filipijnen geweest. In 1966 werd 
hij tevens assistent van pastoor Van Dijk. In 1980 werd hij door de 
bisschop van Haarlem benoemd tot pastoor van de Sint Jan parochie 
te Kudelstaart. In totaal is hij dus 30 jaar bij ons als pastoor werkzaam 
geweest. In 1996 is hij met emeritaat gegaan en is toen verhuisd naar 
Hoofddorp. Daar is hij pastor geworden van het bejaardenhuis; later 
zorgcentrum De Meerstede. Tot 2012 is hij daar voorgegaan in alle 
Eucharistievieringen en bij de vele begrafenissen.  
Toen het lopen en het staan het niet meer mogelijk maakte dat hij 
daar pastor bleef, heeft hij afscheid moeten nemen van een zeer lang 
en mooi pastoraat. 
Graag wensen wij hem een heel fijn feest toe, dat hij samen met zijn 
familie in Twente gaat vieren. 
 

Mocht u hem een felicitatie willen sturen, dan is zijn adres:  
Dr. Bolkesteinstraat  162  2132 JW Hoofddorp 
Hans van Putten, Secretaris parochieteam. 
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AFSCHEID VAN ONZE DIRIGENT. 
 
U heeft het al een paar keer kunnen lezen in de Stem, onze dirigent 
Irma gaat ons na 27 jaar verlaten. 
 
Wij vinden dit bijzonder jammer maar begrijpen het wel. 
Irma heeft het gewoon te druk gekregen, ook in de weekenden, 
daardoor komen de vieringen met ons koor soms in de knel.  
Dit is niet prettig voor Irma, maar ook niet voor ons koor.  
Inmiddels hebben wij gelukkig weer een nieuwe dirigent gevonden en 
met haar, ja, weer een dame!!, hopen wij weer veel mooie muziek 
tijdens de vieringen en concerten te kunnen laten horen. 
 
U begrijpt, wij laten Irma niet zomaar gaan. 
Tijdens de laatste viering die wij zingen voor de vakantie, 
nemen wij officieel afscheid van Irma. 
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als u 
ook in deze viering aanwezig wilt zijn.  
Het verhoogt de sfeer als de kerk lekker vol zit, 
daardoor zingen wij nog prettiger. 
 
De viering met het afscheid van Irma is op: 
 
ZONDAG 9 JULI 2017 OM  9.30 UUR. 
 
Na afloop van de viering is er nog koffie/thee drinken en is er natuurlijk 
gelegenheid voor u om zelf Irma bedanken voor haar geweldige inzet 
gedurende al die jaren. 
 
Tot ziens, vriendelijke groet namens het Zangkoor Cum Ecclesia,   
Garry Scholte, voorzitter. 
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Op donderdag 13 juli geeft het kinderkoor  

weer het jaarlijkse tuinconcert. 

Dit jaar krijgt het concert een extra tintje,  

omdat het de laatste keer is dat Ina het koor begeleidt! 

Na bijna 20 jaar stopt Ina bij het kinderkoor. 

Wij zouden het leuk vinden als u er ook bij bent. 

Het concert begint om 19.00 uur 

Plaats: in de tuin van de pastorie 

 

Na afloop is er voor iedereen een kopje koffie, thee of 

limonade  

en een feestelijke versnapering 

 
     Tot 13 juli! 
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VIERINGEN 
 

Zo. 18 juni   09.30 uur  Eucharistieviering mmv.“D/H-koor” 

    Sacramentsdag 

    Lector: Lucy Rekelhof 
               Koster: Ageeth de Kuijer 

Do. 22 juni  10.00 uur    Koffie-ochtend 

 
Za. 24 juni   10.30 uur  Huwelijk bruidspaar  

 Timo den Edel en Sharon Vink 
Zo. 25 juni   09.30 uur    Woord-Communieviering mmv.       

           “D/H-koor” en Kinderkoor  
           St.Jan viering 
           Lector: Cees Hageman 

                           Koster: Pieter Bruin 
Do. 29 juni 10.00 uur  Koffie-ochtend  

 
Zo. 02  juli   09.30 uur    Woord-Communieviering mmv. Cantoren 

  Lector: werkgroep 
                 Koster: Aad Buskermolen          
Do. 06 juli  10.00 uur      Koffie-ochtend 

 
Zo. 09 juli  09.30 uur  Woord-Communieviering mmv.”D/H-koor” 
    Afscheid van Dirigente Irma 
     Lector: Lucy Rekelhof 
    Koster: Jan Zethof 
Do. 13 juli 10.00 uur  Koffie-ochtend 
Do. 13 juli 19.00-19.30u.Tuinconcert, afscheid van Ina Brand 
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GEBEDSINTENTIES 
18 juni:      Robbert van Leeuwen 

Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Berns 
  Jan van Engelen 

Martha Raadschelders-Buskermolen 
  Joop van Winsen 
  Piet Zethof 

Martha van Lammeren-Zethof 
Piet Straathof 
Frans Kommers 

  Voor het bruidspaar Timo den Edel en Sharon Vink 
 

25 juni:  Fam. de Boer-Boekhorst 
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 

  Nico en Mien Buskermolen-v.d.Bergen 
  Jolanta van Geijlswijk-Kazubska 

Eef Masselink 
Ina Ostendorf 

  Frans Kommers 
 

02 juli:  Jaap Broers 
  Nico en Mien Buskermolen-v.d.Bergen   
  Theo Rekelhof 

Eef Masselink 
  Hein Zethof 

Evert Zethof 
Frans Kommers 

 

09 juli:  Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 
  Nico en Tiny Buskermolen-Pieterse 

Eef Masselink 
  Martha Raadschelders-Buskermolen 
  Henk Meijer 
  Piet van der Geest 
  Ina Ostendorf 

  Frans Kommers 
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER  JAN SPRINGINTVELD 
Even voorstellen: 
Jan, getrouwd met Tineke, we hebben een samengesteld gezin met 5 
kinderen, aanhang en 10 kleinkinderen. 
 
 
Wanneer ben je VRIJWILLIGER geworden? 
Sinds 1983 ben ik administrateur en financieël afhandelaar van de 
begrafenisvereniging St. Jozef. We hebben voorzitter Hans Raadschelders 
secretaris Bas Hogervorst en drager coördinator Kees Scholte. 
 
 
Wat heeft je bewogen om vrijwilliger in de kerk te worden? 
Ik ben gevraagd door Jaap de Kuijer, die zat in het bestuur van de 
begrafenisvereniging en het geeft een goed gevoel om je in te zetten voor 
onze kerk en de Kudelstaartse gemeenschap. 
De begrafenis vereniging St.Jozef is voortgekomen uit burenhulp en 
doorgegroeid naar wat het jaren is geweest maar nu loopt het wel terug. 
 
Doe je nog meer vrijwilligerswerk? 
Ik ben 40 jaar bestuurslid geweest van de ijsclub, helaas is die in 2017 
opgeheven. 
 
 
Heb je nog meer hobby’s? 
De muziek, JFS drive-in discotheek, en ik wandel en fiets graag. 
 
 
Wil je nog iets zeggen? 
Jammer dat alles achteruit gaat in de kerk, en blijft de kerk wel open in de 
toekomst? 
 
 
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten? 
Hans Raadschelders, hij is drager en voorzitter van St.Jozef, hoe ben je 
hiertoe gekomen? 
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TERUGBLIK EERSTE COMMUNIE: 7 MEI 
Vanuit de verte was, aan de beide vlaggen die uit de toren wapperden, al te 
zien dat het op zondag 7 mei feest was in onze kerk. 
Na weken voorbereiding was het DE grote dag voor de 16 communicantjes. 
In een volle kerk, prachtig versierd met een zee van bloemen en 
zelfgemaakte kleurrijke bootjes waren zij het stralende middelpunt van deze 
viering. Een prachtige viering waarin uit volle borst werd gezongen en de 
kinderen enthousiast meehielpen met het klaarmaken van de tafel voor hun 
Eerste Communie. Best wel spannend, maar wat deden ze het goed! En wat 
is het fijn om met zoveel lieve mensen samen je Eerste Communie te mogen 
vieren. 
De boot vol vrienden is uitgevaren. 
Vaart u met hen mee?  
Susanne Schreur 

 
TERUGBLIK EERSTE COMMUNIEVIERING 7 MEI 

Zondag 7 mei 2017 was het zover! Na maanden van voorbereiding kwam de 

dag waar wij lang naar uitgekeken hebben: de dag dat vijf jongens en elf 

meisjes, waaronder onze dochter Dionne, hun Eerste Communie ontvingen.  

Eerst op de foto, alleen en met het gezin, want zo’n belangrijke dag moet 

toch wel vastgelegd worden. Tot slot nog een groepsfoto en toen kon de 

viering echt beginnen. Trotse ouders, broertjes, zusjes, familieleden, 

vrienden, leerkrachten en mede-parochianen zaten al in de schitterend 

versierde kerk. Ook veel klasgenootjes waren aanwezig. Zij mochten 

helemaal vooraan zitten, zodat ze alles goed konden zien en dicht bij hun 

vriendjes en vriendinnetjes waren.  

In een mooie processie kwamen de communicantjes met hun versierde 

doopkaarsen de kerk binnen. De viering werd voorgegaan door pastor Leo 

Aarts en pastor Annemiek Blonk. Er werd gezongen door het kinderkoor “de 

Kudelkwetters” onder leiding van Paula met muzikale begeleiding door Ina. 

Het openingslied “Feest in de kerk” was een schot in de roos, want feest was 

het.  Het volle middenschip van de kerk deed recht aan het thema van dit 

jaar “een boot vol vrienden”. Aan weerszijden van het middenschip hingen 

visnetten die versierd waren met bootjes die de kinderen van groepen 4abcd  
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van de Antoniusschool samen met de juffen tijdens de voorbereidingen 

hebben gemaakt. In de kerk en tijdens de dienst kon je duidelijk zien en 

merken dat alle inspanningen door eenieder tijdens het voorbereidingstraject 

niet voor niets waren geweest.  

Wij kijken met veel plezier terug op een fantastische dag en bewaren mooie 

herinneringen aan dit prachtige Communiefeest dat thuis in gezelschap van 

familie en vrienden werd voortgezet. 

De communieviering op 7 mei is een eerste afsluiting van een waardevolle 

boottocht. Maar de boo12treis is nog niet ten einde, want op zondag 11 juni 

zal de slotviering van de Eerste Communie plaatsvinden. 

Proficiat communicanten, jullie hebben het geweldig gedaan! En heel veel 

dank aan iedereen die heeft bijgedragen om deze stralende dag nooit te 

vergeten! 

Jacqueline, mama van Dionne van Diepen 

 
DE LAATSTE KINDERMIDDAG 7 JUNI 
Op woensdag 7 juni was de laatste kindermiddag van de eerste Communie. 

Eerst gingen we in het boek werken en daarna gingen we naar de 

beeldentuin in Hoofddorp. Daar gingen we beelden van Jezus en Maria 

bekijken. Pastor Annemiek ging ons rondleiden en ging ons dingen vertellen 

over de beelden. Er was een doolhof en dan moest je uitkomen bij de roos. 

En daarna kregen we limonade en gingen we boven het vuur broodjes 

bakken en in de speeltuin spelen.  

Daarna gingen we naar huis en ik vond het heel leuk!!! 

Groetjes van Jet Snoek 

 

DE BEELDENTUIN 

De kinderen van de communicanten werden gebracht naar Kudelstaart. 
Toen gingen we aan het boekje werken. Daarna gingen we naar de 
beeldentuin in Hoofddorp vaders en moeder brachten ons. We gingen snel 
de speurtocht doen want anders ging het regenen. De pastoor vertelde ons 
mooie verhalen. Na de speurtocht gingen we broodjes bakken. Je mocht er 
wel 2 mmmmmm lekker. Toen werden we thuis gebracht. Het was leuk. 
Luna Baraya   11 



SLOTVIERING COMMUNICANTEN  

Vandaag, zondag 11 juni, was een bijzondere dag voor de communicanten. 

Om half 10 eerst de slotviering waarbij nagenoeg alle communicanten 

aanwezig waren. Door een groepje ouders was er een hele mooie viering 

voorbereid en wat werd er mooi door de kinderen gezongen. De liedjes 

waren uitgekozen in het thema dat dit jaar bij het communieproject hoorde: 

kom aan boord. De kerk zat zelfs zodanig vol dat we tijdens de vredeswens 

een mooie kring door de hele  kerk konden vormen. De communie werd zelfs 

in de kring uitgedeeld. 

Na de viering eerst nog even koffie en thee drinken achter in de kerk om fris 

te beginnen aan het tweede deel van de dag. 

De weersverwachtingen waren uitstekend. De weergoden waren ons 

gelukkig ook daadwerkelijk goed gezind. Met een aangename 25 graden 

was het na de slotviering goed toeven bij Theo Rekelhof. Net als vorig jaar 

was hij zo gastvrij om zijn tuin aan de poel ter beschikking te stellen. 

Door de ouders van de communicanten was een heerlijke picknick 

voorbereid. De culinaire hoogstandjes vielen in goede aarde bij alle 

aanwezigen. Naast de communicanten en hun gezinnen waren onder meer 

ook de kinderen van De Kudelkwetters, de acolieten, pastor Annemiek en 

Paula Dogger aanwezig. Door eenieder werd er genoten van alle 

meegebrachte etenswaren. Er waren pastasalade, stokbrood met allerlei 

lekkers, bladerdeeghapjes, wraps en voor de zoetekauwen pannekoeken, 

cakejes, brownies en snoep. En dan zal ik vast nog een heleboel vergeten 

zijn. Terwijl de ouders nog druk bezig waren om alles klaar te zetten doken 

de eerste kinderen al het verfrissende water in. Met verschillende 

rubberbootjes en een surfplank wisten ze zich uitstekend te vermaken. 

Nogmaals dank aan eenieder die voor danwel achter de schermen in meer 

of mindere mate heeft meegewerkt aan het communieproject. Mede door 

jullie inzet is het een geweldige ervaring geworden voor alle kinderen. 

Chantal Bentveld-Zegger 

 

 

    12     



AFSLUITING EERSTE COMMUNIE BIJ THEO REKELHOF 

Na de slotviering op 11 juni vertrokken de Eerste Communicantjes met hun 

ouders én de andere kinderen van het koor richting de Herenweg. 

Theo Rekelhof had zijn tuin opengesteld voor de afsluiting van de Eerste 

Communie.  

Het was een stralende dag, dus al snel werden de 

zwembroeken en bikini’s aangetrokken en werd er 

naar hartenlust gezwommen. Ook enkele vaders 

durfden het aan een duik in het toch nog wel frisse 

water te nemen. 

Het was leuk om te zien dat de kinderen zoveel plezier 

hadden met elkaar. 

Ondertussen hadden de ouders de tijd om gezellig bij te kletsen.  

Iedereen had iets lekkers te eten en te drinken meegenomen, dus nadat het 

‘buffet’ geopend was, werd er gesmikkeld van de tapas, pannenkoeken, 

salades, cakejes, het fruit en de andere lekkere hapjes. 

Het was een heel gezellige, ontspannen middag! 

Theo, Margriet en Annemiek, bedankt voor deze geslaagde middag. 
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ICONEN  

Het is alweer een paar weken geleden, de Goede Week 2017. 
Op Goede Vrijdag werd het nieuwe 
wandkleed dat de Handwerkgroep 
gemaakt heeft gepresenteerd. Dit doek 
werd gemaakt uit stof van ‘oude’ 
kazuifels. Vanaf Goede Vrijdag tot en 
met de Pasen stonden er ook prachtige 
Iconen in de kerk. Deze Iconen zijn ook 
gemaakt door de dames van de 
Handwerkgroep van onze Parochie. 
U heeft ze waarschijnlijk wel zien staan.  
Het zijn unieke exemplaren, niemand 
anders heeft zo’n zelfde. De enige dames van de Handwerkgroep 
willen  hun Iconen verkopen en de opbrengst is voor het goede doel 
“Vrienden van St. Jan Kudelstaart”.    
Wilt u een Icoon kopen, op woensdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 
uur zitten de Dames van de Handwerkgroep in de Pastorie te werken 
aan een nieuw handwerkstuk. 
Heeft u gewoon belangstelling of wilt u ook zoiets gaan doen? Kom 
gerust aan, u bent van harte welkom en de koffie/thee is altijd klaar. 
Uit naam van de Handwerkgroep, Garry Scholte 
 
ICONEN 
In de winkel Shoeby, in de Zijdstraat in Aalsmeer, op het pleintje bij de 
molen,   staan Iconen in de etalage. Deze zijn gemaakt door de 
dames van de handwerkgroep. De kunstwerkjes zijn gemaakt van 
oude kazuifels. 
Misschien leuk om eens toe gaan kijken. 
namens de handwerkgroep, Annemieke de Ron. 
 
Het regiorooster is helaas niet compleet, wij verwijzen u naar de 
plaatselijke kranten of de betreffende website. 
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PAROCHIE-AGENDA  19-06-2017/14-07-2017 

Di. 20 juni  09.30 uur Preekberaad en afsluiting 
 
Do. 29 juni  19.45 uur Parochieteam 
Vrij.  30 juni  13.30 uur Seniorenpastoraat 
 
Di. 04 juli  09.00 uur Kerkschoonmaak 
Woe. 05 juli  19.30 uur PCI/Jeroen Hoekstra 
      
   
 

 

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

 
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 07 juli 

 
Bij het secretariaat of op het e-mail adres: 
redactiestem@hotmail.com  / stjangeboortesecretariaat@live.nl  
De volgende Stem is van 15 juli t/m 18 augustus 
 
 
 
 
 
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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