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DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN
Vanaf 7 januari op

Zondag om 11.00 uur

(zie ook onze middenpagina)
HET PAROCHIE-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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HET IS BIJNA KERSTMIS
Als u deze Stem ontvangt, zijn we al hard op weg
naar Kerstmis, omdat de 4e zondag van de Advent
ook meteen Kerstavond is! Dat zal een drukte geven
in de winkels! De voorbereiding op Kerstmis begon in
onze kerk al eerder, met een gezinsviering, waarin
de oproep tot waakzaamheid klonk, met afgelopen zondag de roep de
weg van de Heer te bereiden en komende zondag Johannes, die zegt:
Hij is al onder u. Kerstmis vraagt van ons altijd veel inzet en dat is niet
erg, want de dagen rond het Kerstfeest zijn fijn, omdat we dan met
velen samen komen. In de pastorie bruist het van levendigheid, van
mensen die zich allemaal inzetten om er voor Kudelstaart weer een
mooie tijd van te maken. Als in ieder ander jaar horen we de
boodschap van Lukas: van een ouderpaar dat op weg is en voor wie
er geen plek is in de herberg. Toch hoor ik deze boodschap dit jaar
anders dan 25 jaar geleden. Zo veel mensen die dit ook nu nog aan
den lijve ervaren, die geen dak boven hun hoofd hebben om
beschutting te zoeken voor regen en kou. Kinderen die de hongerdood
nabij zijn: soms met hun ouders, soms alleen, op zoek zijn naar wat
veiligheid. En wij vieren Kerstmis, met overvolle boodschappentassen,
met tafels die zó gevuld zijn, dat een gedeelte in de afvalbak
verdwijnt. Misschien denkt u: moet je daar nu over beginnen, we willen
gewoon leuk Kerstmis vieren, zonder zorgen van de wereld. De
vraag is of we dat kunnen, zelfs als we willen! We mogen onze ogen
niet sluiten voor wat er gebeurt in onze wereld. Als we dat doen, is de
Heer voor niets geboren. De wereld, is onze zorg! Natuurlijk kunnen
we alle oproepen om hulp naast ons neerleggen, maar Hij liet zien dat
de goede weg is er te zijn voor elkaar! Daarom vieren we nog steeds
Kerstfeest en ik hoop dat het ons aanzet wat meer te doen dan anders
voor wie uitkijken naar licht in hun leven, zoals wij uitkijken naar het
Licht der wereld.
Pastor Annemiek Blonk
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KERSTWENS VANUIT DE PASTORIE
Graag wil ik u allemaal een heel zalig Kerstfeest
wensen, met warmte en liefdevolle mensen om u heen.
Een fijne Oudejaarsviering en mooie jaarwisseling,
waarin u kunt genieten van het vuurwerk dat u zelf of dat
anderen -met hopelijk de nodige voorzichtigheid- de lucht in schieten.
En daarna hoop ik u met het feest van Driekoningen tegen te komen
in of na de viering van 11 uur die morgen, zodat we elkaar nog een
zalig nieuw jaar en veel gezondheid in 2018 te kunnen wensen. Maar
hier in ieder geval: vast mijn beste wensen voor u allen vanaf de
pastorie.
Pastor Annemiek Blonk
Vanaf 7 januari zijn de kerkvieringen om 11 uur
VREUGDE EN VERDRIET IN ONZE PAROCHIE
Het gebeurt niet zo vaak dat we niets te melden hebben, maar dit keer
is er noch bijzondere vreugde, noch verdriet te melden.
COMMUNIE THUIS VOOR KERSTMIS
Bent u niet meer in staat om naar de kerk te komen en zou u voor
Kerstmis wel graag de communie ontvangen, geeft u het dan door aan
de pastorie. In de laatste 2 dagen voor Kerstmis ga ik naar de mensen
die thuis de communie ontvangen. En ieder die zich
hiervoor meldt, zal ik graag bezoeken.
Pastor Annemiek
ADVENTSACTIE PROJECT VOOR CONGO
De bevolking van de Democratische Republiek Congo lijdt al heel lang
onder dictatuur en burgeroorlog. Het onderwijs is daardoor slecht. In
de parochies in de provincie Congo Centraal wonen veel jonge
alleenstaande moeders tussen de 13 en 23 jaar. Ze zijn nauwelijks
naar school geweest en kunnen niet lezen of schrijven.
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Door gebrek aan scholing hebben jonge moeders geen enkel
vooruitzicht op werk. Zij kunnen de situatie van armoede doorbreken
als zij de kans krijgen om te leren voorzien in de basisbehoeften van
hun gezin en te zorgen voor de opleiding en gezondheid van hun
kinderen. Daarom hebben de paters redemptoristen een
opleidingsproject opgezet. Jaarlijks starten 60 vrouwen met een
driejarige opleiding. Na deze cursus worden de vrouwen begeleid om
als zelfstandige in een coöperatie te werken. Ook worden
verkooppunten opgezet. Met het inkomen dat de vrouwen verdienen
kunnen zij hun gezinnen onderhouden. Door te laten zien hoe zij hun
lot in eigen hand nemen zijn zij een rolmodel voor andere vrouwen,
die zo worden geïnspireerd om ook de opleiding te volgen.
Weer een pracht project: Toekomst voor de vrouwen en kinderen in
Congo. De rode bussen staan weer achter in de kerk.
Dank - Willy v.d.Geest.

KERSTAKTIE: KIND AAN TAFEL
Ook dit jaar willen we weer kinderen voorzien van de zekerheid van
één gezonde maaltijd per dag. Kinderen voor wie het niet
vanzelfsprekend is dat er iedere dag drie, twee of zelfs maar één
maaltijd op hen wacht. Al heel wat jaren zorgen wij met elkaar dat de
kinderen van de kleuterschool van lba, in Malawi, die maaltijd krijgen.
Juist in deze periode tot mei, wanneer er geoogst wordt, is de
voedselvoorraad van de ouders nijpend en moeten de kinderen vaak
zonder eten naar bed. Als ze wel eten krijgen, is het alleen maïspap,
uiterst gering en zonder de noodzakelijke vitamines.
Daarom hebben heel veel kinderen in deze tijd een hongeroedeembuikje. De klimaatproblemen komen in de Oost Afrikaanse
landen extra hard aan. Daarom vragen we u wederom een gift voor
de kleuterschool in de rode bussen achter in onze kerk tijdens de
Kerstvieringen. Zo helpt de kleuterschool hen met een dagelijks bord
eten de winter door naar de oogsttijd.
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KERSTMIS 2017
Kerstmis is bijna hier. Wordt het dit jaar weer een groot feest ?
Jazeker! Wij zullen allerlei lekkernijen overal gaan kopen en de
bankrekeningen van onze winkelcentrums groter maken. Cadeaus
hebben wij al met Sinter Klaas aan kinderen gegeven… maar het is
nooit verkeerd om weer eens een cadeautje voor onszelf of voor onze
dierbaren te gaan kopen. Zo gaan wij het feest voorbereiden. Dan
komen de grote dagen, de gasten bij het kerstdiner, misschien nog
even de tijd om naar de Kerk te gaan en dan… Dan komt oud en
nieuw, en het is weer feest, iedereen op zijn manier en volgens zijn
eigen traditie – met vuurwerken misschien, of rustig thuis, enz. En
dan? Dan komt januari. Het feest is voorbij, en soms lezen wij in de
krant dat voor velen de kerstvakanties helemaal niet gelukkig zijn
geweest. Vaak is de kersttijd juist een moeilijke tijd voor mensen die
aan depressie lijden. Juist in die tijd voelen zij zich eenzamer en
nergens thuis. Tijdens de kerstdagen ligt immers alles stil, zelfs de
winkels zijn voor een dag dicht (!). De alledaagse routine geeft ons
soms de illusie dat ons leven vol is, maar dan zijn wij bij de kerstdagen
verplicht om te stoppen en even stil te staan bij ons leven . Soms valt
het tegen. En dan? Op de kerstnacht van 2017 jaar geleden, viel het
ook voor enkele mensen tegen, zij moesten de hele nacht
doorwerken, herders met hun kuddes. De armste mensen van het
land, in het kou van een winternacht, ver van huis en alleen. Wat
betekende die nacht tussen 24 en 25 december voor hen? Geen groot
feest, geen lekkernijen aan tafel, geen luxe cadeaus. Zij hebben een
licht gezien, de woorden van een engel gehoord, een wonderschone
arme familie, een man en een vrouw, rondom een kind, in een stal.
Een stralend licht, een grote liefde, een diepe troost. Het zinloos
overnachten op het veld in een koude winternacht werd in de eerste
zonsopgang van een nieuw hoop omgevormd: de Messias is geboren,
de verwachte redder van Israël. Wij zijn niet meer verlaten, door God
vergeten. God heeft zijn belofte volbracht, zie hier zijn Zoon! God is
ons nabij, God is met ons.
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Zou het niet mooi zijn als wij dit jaar ook op Kerstmis zo'n licht
ervaren, het licht van de geboorte van Christus in ons leven?
Waarvoor zouden wij dan anders feest moeten vieren? God is met
ons, en met hem te zijn is het enige feest dat geen einde heeft!
Marco Cavagnaro
BEDANKJE
Hartelijk dank voor het altaar bloemetje dat wij van u, via Kees en
Garry, mochten ontvangen bij gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk.
Tiny en Theo Hoogenbosch
BEDANKT !!
Gaarne wil ik een stukje in de Stem schrijven naar aanleiding van de
kerkelijke viering op zondag 26 november om 11.00 uur bij
gelegenheid van ons 65-jarig huwelijksfeest.
Een feest van grote dankbaarheid voor de vele jaren die we samen op
weg zijn gegaan. En net zoals toen op kerkelijke wijze wilden we dit
vieren en zo was het ook echt met elkaar. Een prachtige viering met
koor en pastor Annemiek als voorgangster, die we voor alles hartelijk
willen bedanken. ’t Was weer een echt Kudelstaarts gebeuren met
zovelen. Mede namens Annie heel veel dank…..
Wim Buskermolen.
TIJDENS DE KERSTDAGEN: STALLETJE KIJKEN
Natuurlijk staat onze kerk ook dit jaar weer open
op beide kerstdagen tot 16.30 uur en kunt u,
tijdens de frisse neus die u gaat halen, even de
kerk binnen wippen en er een kaarsje aansteken
en onze mooie stal bewonderen. Of u kunt er
gewoon even genieten van de rust die de kleine
lichtjes in een wat schemerige kerk geven, terwijl
u luistert naar de zachte kerstmuziek die wordt
gespeeld. Weet u welkom in onze kerk, ook als er geen viering is.
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KERSTACTIE
Met kerstmis is het een traditie van de PCI om de ouderen ( 75+) van
onze parochie, en familie waarvan in het afgelopen jaar een dierbare
is overleden, een mooie plant en een kerstkaart te geven.
In het weekend van 16 en 17 december gaat dit gebeuren. We vragen
uw/je enthousiaste medewerking om na de viering van zondag om
9.30 uur of na het concert die middag een ( of meer) planten mee te
nemen en af te geven bij het betreffende adres.
In deze periode van het jaar kan het goed zijn een warm moment te
kiezen om te laten merken dat we zorg dragen voor elkaar.
Doe jij ook mee?

KERSTCONCERT MET SAMENZANG
Waarvoor wij u graag willen uitnodigen op zondag 17 december
Met medewerking van: Muziekvereniging Flora
Kinderkoor De Kudelkwetters
Zangkoor Cum Ecclesia
Tijd 15.00 uur. De kerk is om 14.30 uur open en de toegang is gratis.
Na het concert kunt u op het kerkplein gratis warme chocolademelk/
glühwein drinken en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Uw vrijwillige bijdrage voor de gemaakte kosten wordt zeer op prijs
gesteld. Hiervoor staan de rode melkbussen gereed.
Hou deze datum vrij in uw agenda, dit mag u niet missen!
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KERST VIEREN IN DE KERK MET KINDEREN
Zondag 24 december
Ook dit jaar hebben de allerkleinste
kinderen hun eigen viering:
Kindje Wiegen om 17.00 uur.
Door een aantal kinderen wordt het
kerstverhaal over herder Jesse
gespeeld.
Jozef en Maria zijn op zoek naar een herberg maar ze worden door
iedereen weggestuurd. Herder Jesse wijst ze de weg naar de stal.
Deze kerstviering zal zo’n 30 minuten duren en er is geen liturgie.
(deur open:16.45 u)
’s Avonds om 19.00 uur is de kerstgezinsviering voor de grotere
kinderen. (deur open om 18.30 uur)
In deze viering is wel liturgie en zingt het kinderkoor. Ook in deze
viering wordt het kerstverhaal gespeeld.
We hopen jullie allemaal te zien op de 24e!
Om de kerstboom in de kerk extra te versieren mogen jullie
allemaal iets knutselen om erin te hangen. Neem het mee
naar de kerk en als je binnenkomt, mag je het gelijk in de
grote kerstboom voor in de kerk hangen.
Kom ook lekker meezingen in het koor in de kerstviering! We repeteren op
donderdag van 18.45-19.30 uur. (muv 21 dec.) generale repetitie: zaterdag
23 dec. om 14.00 uur.
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VIERINGEN
Zo. 17 dec. 09.30 uur Eucharistieviering mmv. Cantoren
Lector: Willy v.d. Geest
Koster: Aad Buskermolen
15.00 uur Kerstconcert kerk open 14.30 uur
Zo. 24. dec.
Kerstmis
17.00 uur Kindje wiegen mmv. “Kinderkoor”
Lector: Werkgroep
Koster: Jan Zethof
19.00 uur Gezinsviering mmv. ‘Kinderkoor”
Lector: Werkgroep
Koster: Gerard v.d. Jagt
21.00 uur Eucharistieviering mmv. D/H koor
Lector: Lucy Rekelhof
Koster: Pieter Bruin
1e Kerstdag
Ma. 25 dec. 10.00 uur Woord-Communieviering mmv.
“Gelegenheidskoor”
Lector: Cees Hageman
Koster: Aad Buskermolen
Zo. 31 dec. 09.30 uur Woord-Communieviering mmv. “D/H koor”
Oudejaars(Oliebollen)viering
Lector: Willy v.d. Geest
Koster: Ageeth de Kuijer
Zo. 7 jan. 11.00 uur

LET OP GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD
Woord-Communieviering mmv. “D/H koor”
Nieuwjaarsreceptie
Lector: Lucy Rekelhof
Koster: Jan Zethof
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GEBEDSINTENTIES
17 dec. Eef Masselink
Uit dankbaarheid
24-25 dec:
Fam. De Boer-Boekhorst, Robbert v. Leeuwen,
Simon de Boer en Christina de Boer-Wahlen, Jan de Boer,
Het gezin Ostendorf, Theo Rekelhof,
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot,
Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Berns,
Martha Raadschelders-Buskermolen, Bep Burgers-Vink,
Kees Heemskerk, Joop v. Winsen, Cees v Wees,
Trudy Baars-van Kleef, Kees Schijf en Wil Schijf-Klijn,
Nic. en Mien Buskermolen v/d Bergen, Piet v.d. Geest,
Goof Rijneker, Kees Nieuwendijk, Piet Zethof,
Brenda v.d. Meer-Bergkamp, Overl. Ouders Kok-Rekelhof,
Joop Voortman, Aad Straathof, Chantal Bentveld-Zegger,
Martha van Lammeren-Zethof, Frans Kommers,
Sina van Engelen-Mank, Jan Bon en Sjaan Bon-Buskermolen,
Marinus van der Jagt, André van Weerdenburg, Theo Maas,
Nel Meijer, Corrie Meijer, Frans Meijer, Henk Meijer,
Uit dankbaarheid bij 50 jarig huwelijk,
Dré Maas en overl. fam. Maas-Schijf,
Cor en To Rekelhof v. Eeden.
31 dec. Eef Masselink.
7 jan.

Jaap Broers, Simon de Boer en Christina de Boer-Wahlen,
Goof Reineker, Eef Masselink, Hein Zethof, Evert Zethof,
Theo Maas.
10

UITNODIGING KERSTMIS MET GELEGENHEIDSKOOR
Het gaat snel, een jaar is zo om. De donkere
dagen zijn regelmatig rondom ons maar met
Kerstmis is er veel licht en warmte. Dit licht en
deze warmte willen wij u aanbieden.
Op 25 december 1e Kerstdag zingt het
gelegenheidskoor in de viering waarin Pastor
Annemiek Blonk voorgaat.
Het koor heeft, zoals altijd, slechts 3 avonden
gerepeteerd om al de mooie liederen in te studeren. Dat dit gelukt is,
is te danken aan onze enthousiaste dirigente Fleur Buskermolen-v.d.
Broek en natuurlijk aan het voortreffelijke Combo.
De warmte en gezelligheid van deze avonden hopen wij u te kunnen
laten horen, tijdens de viering.
Wij rekenen er op dat u/jij natuurlijk komt op deze dag, Kerstmis 2017,
om met ons echt in de stemming te komen voor een prachtige Kerst.
De Kerstviering begint om 10.00 uur. De kerk is natuurlijk al eerder
open en lekker warm.
U/jij bent van harte welkom! Tot ziens.
Namens het Gelegenheidskoor, Garry Scholte
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SAMENWERKING CARITAS IN DE REGIO
Na enkele maanden van voorbereiding zijn de vier zelfstandige PCI’s
besturen van de vier parochies Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart en
Uithoorn op 1 september van dit jaar overgegaan naar één regionaal
PCI-bestuur. Dit ene bestuur telt vier leden, uit elke parochie één. Per
parochie blijven de lokale PCI-werkgroepen uitvoerend. Daarnaast zal
de al goed functionerende regiosamenwerking verder worden
uitgebreid. In het regionale PCI-bestuur zijn benoemd:
Dhr. Albert Borghouts – voorzitter, Dhr. Wil Kraan – secretaris
Dhr. Emile Buck – penningmeester, Dhr. Jos van Kempen – lid.
Daarmee hebben de PCI’s in onze regio dezelfde organisatievorm als
het kerkbestuur en de parochieteams. Onder het nieuwe PCI-bestuur
valt ook de parochie van Nes aan de Amstel. Zij hadden en hebben
geen PCI-werkgroep. De samenwerking met Nes aan de Amstel zal
het komende jaar verder worden uitgebreid. Het regionale overleg
tussen de PCI-werkgroepen blijft ook bestaan, om daarmee de goede
traditie van samenwerking een mooi vervolg te geven. Nu deze intern
organisatie van de PCI’s achter de rug is, willen de PCI-werkgroepen
en het PCI-bestuur volop inzetten op een goede zichtbaarheid, een
verbeterde communicatie en grotere nabijheid voor hen die een
beroep moeten doen op de Caritas. Vanuit de pastores wensen wij het
nieuwe PCI-bestuur en de PCI-werkgroepen een goede
samenwerking toe en danken wij allen voor hun inzet.
Diaken Jeroen Hoekstra
EEN AVONDJE DIACONIE
Diaconie: dienen van je naaste, de mensen en de wereld; omzien
naar elkaar. Binnen onze parochie zijn de volgende werkgroepen
actief met als doel: Het ouderenpastoraat: contact leggen en
eventueel bezoek brengen aan mensen van 80 jaar en ouder.
De koffiegroep: Gezelligheid en verbondenheid onder parochianen
De missiewerkgroep: Missieactiviteiten onder de aandacht brengen de
PCI.: Liefdevolle zorg geven in welke vorm dan ook. Nood ledigen
binnen onze parochie, maar ook daarbuiten. Een luisterend oor
12

bieden, helpen met het invullen van formulieren, financiële hulp bij
noodsituaties. Zoveel mogelijk in de vorm van middelen i.p.v. geld.
Op dinsdag 14 november zaten een 14 tal vrijwilligers, die binnen de
diaconie werkzaam zijn, rond de tafel om elkaar te informeren over
hun betrokkenheid en werkzaamheden. Nanda Noordhoek was
namens het parochieteam aanwezig en Hans van Putten namens het
parochiebestuur. Deze bijeenkomst was belegd omdat pastor
Annemiek in januari 2018 met pensioen gaat en zij “als spin in het
web” de diaconie in onze parochie leidt. De vraag was: hoe nu verder
als zij stopt? Pastoor Marco zal haar functie overnemen; of het hem
lukt om daar evenveel energie en tijd in te stoppen, zoals Annemiek
het deed, is de vraag.
Pastor Annemiek opende de avond met het voorlezen van een
passende tekst, getiteld “volhouden”, waarna Wil Kraan het gesprek
ging leiden. De informatieronde bleek verhelderend te werken, want er
bleek meer achter de schermen te gebeuren dan gedacht werd. Ook
werden er wensen geuit. Zeker nu pastor Annemiek stopt, was het
goed na te denken over hoe nu verder en werden er al taken verdeeld.
De missiewerkgroep heeft dringend behoefte aan nieuwe mensen.
Veel vrijwilligers uit die groep doen hun werk al vele jaren en merken
dat zij nu minder kunnen doen dan voorheen. Dat zou ten koste
kunnen gaan aan de hulp in de Derde Wereld en … willen we dat??
Via de website van de kerk is het plan meer bekendheid te geven
over het doel en de activiteiten van de diverse werkgroepen. Elke
werkgroep ging daarom aan de slag om daarover een stukje te
schrijven. In februari 2018 zal Bob Zwartendijk het geheel op de
website zetten, zodat u kunt lezen wat onze werkgroepen in de
diaconie doen. Nanda Noordhoek
heeft de taak van
coördinator/aanspreekpunt binnen de diaconie op zich willen nemen.
Het werd een intensieve en zinvolle bijeenkomst. Er was een sfeer
van diepe betrokkenheid naar en grote verantwoordelijkheid voor de
ander: we kunnen en willen “doorgaan”! Gelijk werd de afspraak
gemaakt om in november 2018 weer bij elkaar te komen om te zien
hoe de stand van zaken is en natuurlijk “hoe gaan we verder?”
Wil Kraan
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER RIET BURGERS
Even voorstellen:
Riet is bijna 54 jaar getrouwd met Koos. Ze is geboren in Aalsmeer
Oost, maar sinds 1952 een Kudelstaarter.
Ze hebben 3 zonen, schoondochters en totaal 6 kleinkinderen.
Wanneer ben je VRIJWILLIGER geworden?
In ongeveer 1975 ben ik begonnen in de “zilverpoetsgroep” met Mien
Kok. We controleerden en poetsten het zilver voor Hoogtijdagen, dat
hebben we ruim 30 jaar gedaan.
In 1978 ben ik bij het koor gekomen door Gerard Burgers die
“ontdekte” mijn zangtalent op een feestje! En ik zit ongeveer 6 jaar bij
de handwerkgroep.
Wat heeft je bewogen om vrijwilliger voor de kerk te worden?
Ik werd gevraagd en reageerde daar op.
Wat betekent de kerk voor jou
Mijn geloof wat ik van huis uit meegekregen heb hou ik wel vast maar
dat word door de vernieuwingen een beetje verguisd. Het word een
beetje verkeerd benaderd, we moeten niet terug naar het verleden
want de tijd is nu anders en daar moet je toch in meegaan.
Op het koor is het erg gezellig.
Heb je nog hobby’s?
Naaien, borduren en lezen.
Wil je nog iets zeggen?
De afgelopen jaren heb ik vanwege mijn gezondheid veel aandacht
van lieve mensen om me heen gekregen, van buren, het koor,
kinderen, familie. Daar ben ik dankbaar voor.
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan heet woord
laten?
Gerda Schouwenburg
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Zaterdag 13 januari 2018, Aanvang 15.00 uur
St. Jan Geboortekerk Kudelstaartseweg 247 Kudelstaart.
Slavisch Byzantijnse muziek, Russische volksliederen en licht klassiek
Na afloop is er een deurcollecte t.b.v. het Neva Ensemble
en bestaat er gelegenheid tot het aanschaffen van een CD.

BEDEVAART NAAR LOURDES IN MEI EN SEPTEMBER 2018
Thema van de bedevaart is “Doet maar wat Hij u zeggen zal.”
Tijdens onze reizen naar Lourdes wordt U een volledig verzorgd
programma aangeboden. U kunt – geheel vrijblijvend – deelnemen
aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door
Lourdes en excursies naar de Pyreneeën. Hoogtepunt van de reis is
uiteraard een bezoek aan de grot van de verschijningen met de viering
van de H. Mis. Indrukwekkend zijn de grote internationale
plechtigheden, met soms wel meer dan 20.000 pelgrims uit tal van
landen. De Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam verzorgt al
decennia lang jaarlijkse bedevaarten naar Lourdes in samenwerking
met het Huis van de Pelgrim (Limburgse Bedevaarten).
Lourdesgroep Bisdom Haarlem- Amsterdam bestaat uit vrijwilligers en
verzorgsters die voor u vele hand en spandiensten verrichten tijdens
de reis en in Lourdes.
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De bedevaart reis is daardoor geschikt voor jong en oud, ziek en
gezond; de combinatie van ouder met zoon of dochter kan heel
bijzonder zijn. Deelnemers die veel zorg nodig hebben kunnen in het
(verzorgingshuis) of zorghotel verzorgd worden door onze eigen
Nederlandse vrijwilligers van het Huis van de Pelgrim.
Het aanbod voor dit jaar bestaat uit: 26 mei-3 juni 2018, busreis naar
Lourdes. Een prachtige reis door het mooie Frankrijk. De busreis is
een vernieuwde reis. Onderweg worden plaatsen aangedaan als
Banneux, een bedevaartplaats in Belgie. Het Hospice in Beaune, een
prachtig museum. Vroeger was het een ziekenhuis voor de arme. Het
klooster in Nevers, waar Bernadette ligt opgebaard in haar schrijn.
Indien U liever vliegt is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de
vliegreis van 28 mei – 2 juni 2018. De pelgrims die met het vliegtuig
gaan sluiten zich dan in Lourdes bij de bus pelgrims aan.
Van 11-16 september 2018, vliegreis met Mgr. J. Hendriks,
hulpbisschop Bisdom Haarlem – Amsterdam.
Als U, uw familie, kennissen en vrienden belangstelling hebben voor
een reis naar Lourdes, dan bent U allen van harte welkom op één van
de informatiebijeenkomsten. Er wordt een presentatie en informatie
gegeven over de reis, de bedevaart zelf, het leven van Bernadette en
het heiligdom van Lourdes. De informatiebijeenkomsten zijn op:
20 januari 2018. Plaats: Moeder van de Verlosserkerk, Prof.
Eijkmanlaan 48, 2035 XB in Haarlem Aanvang: 10.30 uur. en op
20 januari om 13.30 uur in Heiloo aanvang:15.00 uur.
Duur van de bijeenkomst is ongeveer 90 minuten.
Voor meer informatie belt U met diaken Philip Weijers (06-53887641)
of reisleidster Joke Hoekman (06-42347729); bezoek ook onze
website www.lourdesgroepbisdomhaarlemamsterdam.nl
Tip: Bent u cliënt bij Zorgverzekeraar CZ? Dan kunt u onder bepaalde
voorwaarden in aanmerking komen voor een flinke korting op de
reissom. Meer informatie hierover bij Joke Hoekman.
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Een Kerstgedachte

Een warm ervaren, als de vroege schemer daalt
Over de veilige vertrouwde Lage Landen
Waar huis aan huis de kerstboomkaarsjes branden.
Een feestmaal, ieder jaar uitbundiger herhaald.

Onder de kerstboom, veelal door een ster bestraald,
Een krib, Jozef, Maria met gevouwen handen.
Daarover willen wij beslist geen misverstanden:
Wij zijn niet van de kern afgedwaald!

En al die vluchtelingen, die verstard,
In boten stappen, tegen hun zin worden verdreven?
Een nare wanklank – dat maakt alles zo verward.

Of hebben wij in ons verwende leven
Meer last van onze maag dan van ons hart?
Dan mogen ons het Kerstkind dit vergeven….
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PAROCHIE-AGENDA 18-12-2017/12-01-2018
Di.

19 dec.

9.00 uur

kerkschoonmaak

Di.
groepen

19 jan.

9.00 uur

kerkschoonmaak 2

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

DE REDACTIE, DRUKKERS, VOUWERS/
INLEGGERS EN BEZORGERS WENSEN U

FIJNE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2018!
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 05 januari 2018
Bij het secretariaat of op het e-mail adres:
redactiestem@hotmail.com / stjangeboortesecretariaat@live.nl
De volgende Stem is van 13 januari t/m 16 februari 2018
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

