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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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ZOMERTIJD
Het is merkbaar in de parochie: de zomervakantie is begonnen, het wordt
rustig! Weken zonder dat er vergaderingen zijn, minder mensen die even
komen aanwaaien in de pastorie ( waar de koffie om 10 uur altijd klaar staat,
voor ieder die komt). Het is een tijd om even wat gas terug te nemen, wat
meer tijd te nemen om te genieten van het jaargetijde. Maar misschien ook
wel tijd om eens wat andere dingen te doen dan anders: een goed boek
pakken en dat lezen, een bezoekje brengen aan een oude tante of kennis
die alleen zit. Zomertijd vraagt ook om te genieten van alle moois in de
natuur dat God ons gegeven heeft, of dat door de overheid is aangelegd
zodat wij ervan kunnen genieten. Zo neem ik me altijd voor een keer onder
die hoge bomen aan de Amstel te gaan zitten in een stoel met zo’n goed
boek. Het is er nog niet van gekomen, maar het staat zeker op mijn
‘bucketlist’, zoals dat tegenwoordig wordt genoemd, wie weet al deze
vakantietijd. Veel mensen gaan in de vakantietijd als ze in vreemde plaatsen
zijn, een openstaande kerk in om daar rond te kijken en een kaarsje aan te
steken. Eigenlijk vreemd, dat we dan die behoefte hebben, terwijl we thuis
de kerk maar heel af en toe betreden. Ook in onze kerk is veel te zien als je
met andere ‘toeristische ‘ogen rondkijkt, wat tijdens een viering vaak niet
gebeurt. Loopt u maar eens naar voren en zie hoe in het zwarte marmer
rond het altaar, dat honderden jaren oud, of misschien nog wel veel meer, op
verschillende plekken versteende afdrukken van kleine bladeren en
schelpjes te zien zijn. Hoe op de afbeeldingen van de Kruisweg van Ted
Feelen, figuren staan die zich wegdrukken in de rand als Jezus voor de
eerste keer valt, op zijn knieën. Zij steken geen hand uit om Hem te helpen.
Als je verder kijkt in de reeks schilderijen komt bij de volgende val wel een
helpende hand, dan valt, hij dieper. De derde val ligt Jezus helemaal op de
grond. Steeds wordt wat gebeurt erger, tot Hij aan het kruis
hangt. Maar ook hebben we als laatste het schilderij vol
belofte: na het kruis komt Pasen, een schilderij vol licht en
kleur. Ga ze eens rustig bekijken als de kerk open staat. Wie
weet wat u nog ziet. Een heel fijne zomer wens ik allen toe.
Pastor Annemiek Blonk
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VREUGDE EN VERDRIET IN ONZE PAROCHIE
* In juni was het echtpaar Aad en Tiny van den Hoorn-Groenewegen die aan
Calveslo wonen, 50 jaar getrouwd.
* Precies de helft van dit aantal jaren, nl. 25 jaar was, eveneens in juni, het
echtpaar Zethof uit Hoofddorp getrouwd. Hoewel Arjan al jaren daar woont,
zien we hem nog met regelmaat als acoliet mee voorgaan in onze kerk
* Op 4 juli waren Greet en Niek de Jong van het Jaagpad ook 50 jaar
getrouwd. Het nadenken over de verhuizing van hun boerderij aan de Amstel
naar een appartement hebben ze die dag vast even laten liggen om dit
samen te vieren.
* Piet en Nel Buskermolen van de Mijnsherenweg zijn de laatsten van wie ik
hoorde/las dat zij 50 jaar getrouwd zijn.
Alle echtparen willen we van harte feliciteren en wensen hen nog
vreugdevolle en gelukkige jaren toe in gezondheid.
* Op 5 juli overleed Sina van Engelen-Mank, zij woonde aan de Graaf
Willemlaan en verbleef de laatste maanden in het Kloosterhof. Het verlies
van haar man Jan met wie ze voor hun trouwen eerste tien jaar verkering
had gehad, was zwaar voor Sina. Ze heeft hem verzorgd en geholpen tijdens
zijn ziek zijn en was zijn steun, zoals hij dat al die jaren voor haar was
geweest. Ze pakte de draad weer op met steun van haar dochter Bianca en
zoon Ricardo. De kleinkinderen waren voor haar een bron van vreugde en
wekelijks had ze een van hen wel op bezoek. Sina was een vrouw die
bescheidenheid uitstraalde, een vrouw waarvan in de Schrift wordt gezegd:
“Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat die van koralen
te boven!” Sina is het laatste half jaar na een opname in het ziekenhuis
enige tijd in Thamer Thuis in De Kwakel geweest. Toen ze weer opknapte,
ging ze terug naar huis. Maar enkele weken later ging het niet goed en
verhuisde ze naar Kloosterhof. De laatste maanden daar waren ‘goed’, zei
ze en ze wilde ook vanuit de kleine kapel daar in besloten kring de uitvaart
met wie haar lief waren tijdens haar leven. Na die uitvaart werd zij op ons
kerkhof begraven. We wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte
bij het verlies van hun moeder
* Op 8 juli werd Luna van der Schilden in onze parochie opgenomen door
het H. Doopsel. Luna woont met haar ouders Jeffrey en Lala in de
Bakboordstraat. We wensen deze jonge ouders heel veel geluk
met hun dochter, in wie zij hun liefde voor elkaar kunnen doorgeven aan dit
jonge leven dat aan hen werd toevertrouwd.
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* Heel wat jongeren hebben afgelopen maand hun einddiploma ontvangen
na jarenlange inzet. Jullie allemaal van harte gefeliciteerd
en succes als je het studentenleven ingaat.
PAASKAARSVERLOTING
Inmiddels is ook de winnaar van de grote Paaskaars de kaars komen
ophalen. Dat waren Eppo en Thea Buskermolen. Zoals u weet, proberen we
de opbrengst van de loterij altijd een liturgische bestemming te geven, naast
de aanschaf van een nieuwe Paaskaars voor volgende jaar. Dit jaar is er een
nieuwe stevige muziekstandaard gekocht, die wat lager is dan de hoge
houten standaard die we al hebben. Met name voor het kinderkoor is dat
heel prettig. Tevens zal er muziek van worden aangeschaft voor het Damesen Herenkoor.
KERKDEUR OPEN IN DE OCHTENDUREN IN DE ZOMER
In de vergadering van het parochieteam is besloten dat de kerkdeur tijdens
de secretariaatsuren in de morgen weer open zal worden gezet. Vaker
hoorden we dat mensen teleurgesteld zijn dat ze geen kaarsje meer kunnen
aansteken bij Maria, niet even stil kunnen zijn voor een gebed in de kerk.
Daarom zal met ingang van deze week de kerk tussen 9-12 uur open staan.
Dat zullen we zo houden gedurende de zomertijd.
TUINCONCERT DOOR KINDERKOOR MET AFSCHEID VAN INA
Even een herinnering. Donderdag 13 juli is het jaarlijkse tuinconcert en er
wordt afscheid genomen van Ina Brand. Zij heeft bijna 20 jaar het
kinderkoor begeleid. Het concert begint om 19.00 uur. Plaats: in de tuin van
de pastorie. Bij minder weer in de kerk.
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VAKANTIEVIERING KINDERKOOR
Zondag 16 juli vieren we de laatste gezinsviering
voor de zomervakantie. We hebben er een
gezellige vakantieviering van gemaakt, met leuke
teksten en liedjes. Het kinderkoor zingt in deze
viering.
Veel mensen gaan op vakantie. Van te voren moet
je goed nadenken: wat neem ik mee in mijn rugzak/
koffer. Kun je alles meenemen wat je mee wilt
nemen?
Daarover gaan we het hebben in de viering.
De kinderen die meezingen in het koor mogen een rugtas/ koffer meenemen
waar ze 1 ding in mogen stoppen wat écht mee moet op vakantie. Waar je in
je vakantie niet zonder kan.
We hopen dat jij/ u ook komt!
Voor daarna wensen wij iedereen een zonnige
en fijne vakantie toe !
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AFSCHEID VAN DIRIGENTE IRMA ZETHOF
Zondag 9 juli jl. was de afscheidsviering van Irma
Zethof. Het was zondagmorgen mooi weer, een goed
gevulde kerk. Waarom?? … Het betrof het afscheid
van dirigente Irma Zethof. Irma heeft ruim 27 jaar
voor het gemengde zangkoor Cum Ecclesia gestaan.
Na lang dubben besloot Irma toch te stoppen met
het dirigeren van het zangkoor. Dat de koorleden dit
heel jammer vinden begrijpt iedereen, maar zoals het
in het leven gaat…. Men gaat door en de koorleden
begrepen haar standpunt heel goed.
Na een sfeervolle viering met mooie liederen kwam het einde in zicht.
Pastor Annemiek bedankte Irma voor de 21 goede jaren van samenwerking
en Irma kreeg een cadeaubon voor musical of theater als blijk van
waardering van het Parochieteam. Hierna werd Irma door het zangkoor
bedankt voor alle mooie jaren, lief en leed werd gedeeld en het zangniveau
was gestegen door het vakmanschap van Irma. Een vriendschap voor altijd
met het zangkoor. Hierna werd een lied gezongen met tekst door Nel de
Boer en natuurlijk ontving Irma van het Zangkoor een mooi boeket bloemen.
Na afloop van de viering was er koffie/theedrinken en gelegenheid om Irma
te bedanken voor haar inzet voor het zangkoor.
Hier werd goed gebruik van gemaakt. Heel fijn voor Irma, die blijk van
waardering. Na afloop van het kerkgebeuren werden de leden van het
zangkoor bij Irma thuis verwacht voor een hapje en drankje.
Daar ontving zij ook nog een prachtige karaf met glazen van het zangkoor.
Als dank en verrassing hadden de koorleden ook hun persoonlijk bedankje in
een mand gedaan, zodat Irma na afloop van alle festiviteiten nog op gemak
de bedankjes kon uitpakken.
Het werd een gezellige middag, heerlijk in de tuin bij Irma.
Een mooi maar emotioneel afscheid van een geweldig fijne dirigente.
Nogmaals bedankt, Irma, we vergeten je nooit.
Namens het zangkoor Cum Ecclesia,
Garry Scholte.
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VIERINGEN
Zo. 16 juli 09.30 uur

Do. 20 juli 10.00 uur
Zo. 23 juli 09.30 uur
Do. 27 juni 10.00 uur
Zo. 30 juli 09.30 uur
Do. 03 aug 10.00 uur
Zo. 06 aug 09.30 uur
Do. 10 aug 10.00 uur
Zo. 13 aug 09.30 uur
Do. 17 aug 10.00 uu

Eucharistieviering mmv.“Kinderkoor”
Lector: werkgroep
Koster: Gerard v d Jagt
Koffie-ochtend
Woord-Communieviering
Lector: Cees Hageman
Koster: Ageeth de Kuijer
Koffie-ochtend
Woord-Communieviering
Lector: Willy v.d. Geest
Koster: Pieter de Bruin
Koffie-ochtend
Woord-Communieviering
Lector: Lucy Rekelhof
Koster: Aad Buskermolen
Koffie-ochtend
Woord-Communieviering
Lector: Cees Hageman
Koster: Jan Zethof
Koffie-ochtend
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GEBEDSINTENTIES
16 juli:
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Maria Overes-Koot
Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Berns
Robbert van Leeuwen
Brenda van der Meer-Bergkamp
Piet Zethof
Martha van Lammeren-Zethof
Joop van Winsen
Joop Aarsen
Rudolf de Bok
Sina van Engelen-Mank
23 juli:

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Ad Verschueren
Bep Burgers-Vink
Eef Masselink
Uit dankbaarheid
Sina van Engelen-Mank

30 juli:

Eef Masselink, Sina van Engelen-Mank

06 aug:

Jaap Broers
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Hein Zethof
Evert Zethof
Eef Masselink
Martha Raadschelders-Buskermolen
Sina van Engelen-Mank
Goof Rijneker

13 aug:

Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Maria Overes-Koot
Eef Masselink
Uit dankbaarheid
Cees van Wees
Brenda van der Meer-Bergkamp
Piet van der Geest,
Henk Meijer,
Ina Ostendorf,
Sina van Engelen-Mank
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OVERZICHT COLLECTES T/M JUNI 2017
2016

collectes

Uitv/huw

kaarsen

bijz.doel

kerkbalans

jan

715,22

154,91

87,85

168,85

febr

347,67

419,95

72,90

maart

801,46

0,00

104,32

april

719,13

mei

459,18

298,33

93,80

232,70

kind a tafel

juni

565,67

759,86

101,75

131,71

vlucht.l w

juli

309,00

69,92

aug

265,48

84,30

sept

504,63

87,95

okt

387,47

1910,00

73,55

226,10

198,05

nov

900,30

dec

1996,00

392,05

256,30

92,90
403,00

kerstconc

totaal
2017

7971,21

2251,20

1323,59

936,26

1910,00 14392,26

jan

585,64

274,97

116,24

febr

332,60

402,92

73,01

maart

633,83

147,56

91,80

april

947,55

mei

740,18

117,51

juni

521,50

186,90

1660,00

141,70
96,50
103,95 56.75

Hartelijk dank hiervoor.
VORMSELVIERING
Op zaterdag 3 juni 2017 vond in het kerkgebouw van de Emmaüs parochie
in Uithoorn de vormselviering plaats van de parochies Uithoorn, Aalsmeer,
De Kwakel, Kudelstaart en Badhoevedorp. Op deze pinksteravond was de
hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. Hendriks, naar Uithoorn
gekomen om aan 19 kinderen uit de vijf parochies het heilig vormsel toe te
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2016

dienen. Op deze zwoele zaterdagavond vond er een prachtige en feestelijke
viering plaats, waarbij vele liederen door de vormelingen ten gehore werden
gebracht, ondersteund door het jongerenkoor Debuut. Na lezingen uit De
Handelingen van de Apostelen en uit het Evangelie volgens Johannes,
werden de doopbeloften door de vormelingen hernieuwd. Vervolgens werd
door de hulpbisschop middels de zalving het heilig vormsel toegediend,
waarna de vormelingen zich konden inschrijven in de registers van de
betreffende parochies. Na de eucharistie werd de avond afgesloten met een
lied naar de melodie van het nummer van Nick en Simon “Kijk omhoog”, een
mooie afsluiting van deze feestelijke avond. Daarna ontvingen de
vormelingen van alle aanwezigen de gelukwensen. Met deze prachtige en
bijzondere avond kwam een einde aan de bijeenkomsten van de
vormselgroepen.
Wil ook jij volgend jaar gevormd worden, dan kun je je aanmelden voor het
vormselproject 2017 -2018 via het volgende email-adres:
vormselkudelstaart@gmail
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER HANS RAADSCHELDERS
Even voorstellen:
Ik ben 45 jaar getrouwd met Coby, we hebben 2 kinderen, schoonkinderen
en 4 kleinkinderen, vanaf mijn15e heb ik in het zelfde bedrijf gewerkt, nu
werk ik nog 2 dagen per week.
Wanneer ben je VRIJWILLIGER geworden?
Ongeveer in 1990 werd ik koster dat was bij pastor Tangelder. In 2000
stopte ik daarmee. Een paar jaar later vroeg Sjaak v.d. Weijden me in het
kerkbestuur. Ik ben 5 jaar penningmeester geweest. Sinds 2000 ben ik al
drager, ik werd daarvoor gevraagd om de taak van Piet v.d. Bergen over te
nemen en 5/6 jaar geleden ben ik voorzitter van St.Jozef geworden, Jan
Springintveld gaf mij die voorzitters taak!
Wat heeft je bewogen om vrijwilliger in de kerk te worden?
Ten dienste zijn van de gemeenschap is een mooie taak.
Doe je nog meer vrijwilligerswerk?
Nee, een beetje de klusjesman spelen in de familie.
Heb je nog hobby’s?
We hebben een boot maar varen erg weinig, de cabrio, daar rijd ik graag
mee, en wandelen. De fjoer-toer in Egmond, de dam tot dam loop en de city
walk in Amsterdam loop ik al jaren met m’n zoon en schoonzoon. De poel in
de rondte of een rondje Amstel wandel ik ook regelmatig. En ik ben veel met
muziek bezig, luisteren, keihard zet ik het op. En we houden van theater
bezoek.
Wil je nog iets zeggen?
Ik zie de toekomst een beetje somber in maar hoop dat onze Kudelstaartse
kerk nog een aantal jaren beschikbaar blijft.
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?
Julia van Oostveen; hoe bevalt de nieuwe organisatiestructuur van het
bisdom?
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BEDEVAART 15 AUGUSTUS NAAR ZEVENHOVEN- NOORDEINDE

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom om in de openlucht de viering bij
de Mariagrot mee te maken. Echt een belevenis! We zullen vanuit
verschillende parochies komen: De Nes, De Kwakel, Aalsmeer, Kudelstaart
en Uithoorn. Daarnaast is natuurlijk iedereen welkom, waar u ook vandaan
komt. Het is nog vakantietijd, dus we hopen dat ook gezinnen met kinderen
zich bij ons aansluiten.
Het programma ziet er ongeveer zo uit: 11 uur eucharistieviering bij de grot
waarin pastoor Samuel en/of pastoor Darek voorgaat. 12 uur lunch (zelf
meebrengen) koffie/thee verkrijgbaar13.15 uur rozenkransgebed waarbij
mensen vanuit de 5 parochies De Kwakel, De Nes, Kudelstaart, Aalsmeer
en Uithoorn om beurten zullen voorbidden.
Vertrek per fiets vanaf:- de Burght 10.00 uur - de Kwakel
10.15 uur Zo rond 10.20u arriveren we dan bij de brug
van Vrouwenakker, daar kunnen de eventuele fietsers
vanuit de Nes, Kudelstaart en Aalsmeer zich aansluiten,
zodat we als één groep naar de grot kunnen fietsen.
Diegenen die niet op de fiets komen, kunnen misschien
zelf onderling vervoer regelen. Voor de automobilisten, het adres is:
Parochie Joh. Geboorte, Noordeinde 28, 2435AG Zevenhoven. Er rijdt ook
een bus 147 naar Alphen, die stopt vlakbij de kerk. Het zou toch geweldig
zijn als er vanuit alle 5 parochies mensen deelnemen aan deze bedevaart.
Hopelijk tot ziens op 15 augustus bij de Mariagrot!
Marlies van der Lelij tel. 0297 567848
MET UW PAROCHIE OP BISDOMBEDEVAART NAAR ASSISI IN 2018
Bisdom Haarlem-Amsterdam gaat in de meivakantie van 2018 op bedevaart
naar Assisi. Deze bedevaart zal in het teken staan van de Heilige Franciscus
en Clara uit Assisi. Het leven van deze twee heiligen heeft een grote indruk
op de stad achtergelaten die tot op de dag van vandaag velen inspireert.
Voor ons bisdom de kans om aan de hand van deze voorbeelden op weg te
gaan. Ook voor ons geloofsgemeenschap is het een impuls die zal bijdragen
aan een grote verbondenheid onder elkaar, ons bisdom en met de
wereldkerk.
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Maar natuurlijk ook een manier voor een
persoonlijke ontmoeting met God.
De reis zal plaatsvinden in de meivakantie van
2018. Er komt een busreis en een vliegreis. De
busreis is van 28 april tot met 6 mei 2018. De
vliegreis is van 30 april tot en met 5 mei 2018.
Tijdens de bedevaart zal er een aantal
gezamenlijke vieringen zijn. Voor jongeren en
tieners is er een apart programma. Ook voor
jonge gezinnen is er een specifiek aanbod.
Iedereen is welkom, van jong tot oud, kerkelijk of
minder kerkelijk betrokken.
Mgr. Punt en Mgr. Hendriks nodigen u van harte
uit om mee te gaan op een reis tussen tijd en
eeuwigheid die u en uw parochie niet snel zullen
vergeten! In de maand september komt er meer
informatie over deze Bisdom bedevaart.
Pastoor Samuel en Ria Pieterse-Waaijman
*Voor deze bedevaart zoekt het bisdom enthousiaste ambassadeurs die de
bedevaart in de eigen parochie willen promoten. Als ambassadeur bent u de
contactpersoon voor het bisdom en voor uw parochie. In september zijn er
informatiebijeenkomsten voor ambassadeurs waar het laatste nieuws over
de bedevaart zal worden bekendgemaakt, zoals het programma en
praktische reisinformatie.
*Voor de bedevaart zijn ook reisleiders en gidsen nodig. Kennis over Assisi
en ervaring als reisleider is niet direct vereist. Vooraf krijgen reisleiders en
gidsen een training, waarbij ze van alle informatie worden voorzien.
Opgeven kan via onderstaande contactgegevens.
Wilt u in uw parochie ambassadeur zijn voor deze bedevaart of ziet u een rol
als reisleider of gids wel zitten?
Meld u aan via assisi2018@bisdomhaarlem-amsterdam.nl. Voor vragen over
de bedevaart kunt u ook op dit adres terecht of bellen met de projectleider
Lyanne Blonk via: 023-5112636. Meer info vindt u op www.bisdomhaarlemamsterdam.nl of www.facebook.com/bisdombedevaart
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PAROCHIE-AGENDA 17-07-2017/18-08-2017
Ma.

07 aug.

09.00 uur

kerk schoonmaak

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:
redactiestem@hotmail.com
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 11 augustus 2017
Bij het secretariaat of op het e-mail adres:
redactiestem@hotmail.com / stjangeboortesecretariaat@live.nl
De volgende Stem is van 19 augustus t/m 22 september 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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