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DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN VANAF 01-01-2018  

    op 

           Zondag   11.00 uur 
 

(zie ook onze middenpagina) 
 
HET PAROCHIE-SECRETARIAAT 
 
 
Het secretariaat is op iedere werkdag geopend van 
 

09.00 uur tot 12.00 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, is de telefoon doorgeschakeld.  
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 tijdens de 
openingstijden van het secretariaat  afgehandeld kunnen worden. 
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UITNODIGING 
 

In verband met het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd van  

Pastor Annemiek Blonk  
nodigen wij u uit om op 21 januari 2018 

bij haar afscheid aanwezig te zijn. 
Op deze dag beginnen wij met een 

woord- en communieviering, voor Pastor 
Annemiek,  

om 11:00 uur in onze kerk  
St. Jan Geboorte, Kudelstaartseweg 247  

1433GH  Kudelstaart. 
Aansluitend is er een receptie in het 

naastgelegen Dorpshuis. 
Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met het secretariaat van onze 

parochie.  
(0297-324735    09.00.u / 12.00 u)  

 

Het parochieteam.                     
Cadeau suggestie :   
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VERTROUWEN IN 2018 
In de media  staat het bericht dat in het nieuwe jaar de nadruk ligt op 
gemeenschapsgevoel. Koester het gevoel van solidariteit maar vul het 
realistisch in. 
 
Hoe ziet onze gemeenschap eruit, met wie zijn wij bereid samen te leven en 
te werken. Je ziet steeds meer de neiging om je in je eigen dorp terug te 
trekken en de buitenwereld buiten te sluiten. 
 
Hoe ziet onze gemeenschap eruit. 
Wij zijn in Kudelstaart  met ongeveer 2170 parochianen 
Wij hebben een parochieteam met 5 personen die jammer genoeg dit jaar 
afscheid hebben moeten nemen van haar jongste teamlid Chantal. Er moet 
verjonging komen om onze parochie levendig te houden. 
 
We hebben het secretariaat met hardwerkende personen die heel  veel  
doen om onze parochie te laten draaien. Onze parochiehuiskamer is 5 
ochtenden per week geopend voor alle parochianen. 
 
We hebben onze koren. Jammer genoeg nam Irma dit jaar afscheid. Wat te 
doen ?? Maar Greetje de Haan diende zich aan en geeft nu met haar 
instructies een hele andere sfeer bij ons koor. Wij leren heel veel van haar 
en samen met Jeroen is ons koor bijna weer compleet. Om hoger op te 
komen hebben we nieuwe leden nodig. Dan zal Greetje nog beter les 
kunnen geven. 
 
Paula krijgt dirigeer les van Greetje en kan haar, indien nodig, nu ook gaan 
vervangen en heeft daar ook veel aan bij het dirigeren van het kinderkoor, 
waar weer behoorlijk belangstelling voor is. Ina Brand heeft dit jaar afscheid 
genomen maar is gelukkig vervangen door de jonge Kim Snoek. 
 
Het gelegenheidskoor dat dit jaar o.a. met kerst heeft gezongen en wat 
steeds groter lijkt te worden onder leiding van Fleur Buskermolen  en het 
combo. 
 
De werkgroepen voor de  kinder- en dopvieringen die iedere keer weer een 
mooie viering maken en daar veel tijd in steken. 
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De groep die zorgt voor de misboekjes en de stem maken en wegbrengen. 
 
De kosters die zorgen dat de kerk open is en alles klaar staat en weer 
opgeruimd wordt. 
 
De mannen die zorgen voor het kerkhof. 
 
De vrouwen die de kerk schoonmaken en houden. 
 
De vrouwen en ook mannen die koffie zetten en schenken na vieringen. 
 
En andere personen achter de schermen. 
 
2017 was het laatste jaar met Annemiek van wie wij 21 januari afscheid 
nemen. De laatste 2 jaren waren wij wel onderdeel van de Personele Uni 
van Aalsmeer, Uithoorn, De Kwakel, Nes ad Amstel en Kudelstaart maar 
rouleerde de priesters nauwelijks omdat Annemiek de voorkeur had voor 
Kudelstaart. Nu gaat dat veranderen en gaan wij volledig meedraaien in de 
groep. 
Ook de aanvangstijd is nu 11.00 uur. 
 
Laten wij vertrouwen hebben in deze samenwerking en niet alleen 
Kudelstaart als onze gemeenschap blijven zien maar onze 5 dorpen met hun 
medewerkers. Sta  open voor deze veranderingen en werk er positief kritisch 
aan mee om ons mooie kerkgebouw open te houden. 
 
We hebben de laatste jaren wat ingeleverd in opbrengsten, maar misschien 
kunnen wij met zijn allen er voor zorgen dat Kudelstaart een bruisende 
gemeenschap gaat worden, waar we elkaar versterken en waar jongeren 
weer bij willen horen en ook  hun steentje bijdragen. 
 
Namens het Parochieteam. 
Wijnand Oostveen 
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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. 
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VREUGDE EN VERDRIET IN ONZE PAROCHIE                
Op 13 december overleed Toos Buskermolen-de Boer, zij werd 81 
jaar oud. Toos woonde aan de Kudelstaartseweg, eerst in een woning, 
dicht bij de kerk, maar al heel wat jaren in een appartement aan het 
einde van de Kudelstaartseweg. Helaas werd de wereld om Toos 
heen voor haar de laatste jaren steeds schemeriger. In die schemer 
had ook de kerk een plekje, vaak zei ze tegen Wim dat ze naar de 
kerk moesten. Maar Toos wist niet meer van zondagen en 
weekdagen, wanneer er wel of geen kerk was. Haar herinnering liet 
haar in de steek en hoewel haar man Wim haar zolang mogelijk thuis 
wilde houden, was dat uiteindelijk niet langer mogelijk. Het is nog 
maar een paar maanden geleden dat Toos verhuisde naar Kloosterhof 
waar de nodige zorg voor haar van Wim werd overgenomen.  
Ze werkte bij de damesmodeafdeling van Blok en wist mensen goed 
te adviseren. Toos was een kunstzinnige vrouw en heeft heel wat 
schilderijen gemaakt, van klein tot groot. Het appartementsgebouw is 
daar getuige van; van boven tot de kelder hangen haar schilderijen, 
bijzonder, want allerlei genres schilderde Toos. Maar ook haar plezier 
daarin zakte weg toen haar wereldje steeds kleiner werd. Een tijd lang 
ging ze naar de dagbesteding in Aalsmeer, maar het werd steeds 
zwaarder om haar thuis te verzorgen. De overgang naar Kloosterhof 
werd haar zo gemakkelijk mogelijk gemaakt, door haar kamer in te 
richten als thuis.                                   
Haar overlijden kwam eigenlijk heel plotseling. Na een paar dagen niet 
lekker te zijn geweest, legde zij haar leven onverwacht in Gods hand, 
die al die creativiteit in ons mensen, heeft gelegd.             
Na de uitvaartviering in onze kerk, werd Toos gecremeerd. We 
wensen Wim, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het gemis 
van echtgenote, hun moeder en oma. 
            
Pastor Annemiek Blonk  
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VIERINGEN: Let op 11 febr. Oec.viering om 10.00 uur in de Spil 

 

Zo. 14 jan.   11.00 uur  DOPviering mmv.“D/H-koor” 

    Lector: werkgroep 

               Koster: Gerard  

 
Zo. 21 jan.   11.00 uur    Woord-Communieviering mmv. 2 koren 
    Afscheidsviering Pastor Annemiek 
    Daarna receptie in het Dorpshuis     

              Lector: Cees Hageman 
                           Koster: Pieter  

 
Zo. 28 jan.   11.00 uur   Eucharistieviering mmv. “Cantors” 
                  Lector: Willy v.d. Geest 
             Koster: Aad           
        12.30 uur    Dopeling 

 
Zo. 04 febr. 11.00 uur Gezinsviering mmv. 

“kinderkoor”   
Schelpenviering 

    Lector:werkgroep 
    Koster: Ageeth 

 
Zo. 11 febr. 10.00 uur  Oecumenischeviering in de Spil 
    mmv. “D/H-koor” 
    Koster: Jan 
Woe.14 febr. 18.45 uur  Eucharistieviering mmv. “D/H-koor” 
    Aswoensdag 
    Lector: Lucy Rekelhof 
    Koster: Jan 
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GEBEDSINTENTIES 
 
14 jan:      Eef Masselink  
  Piet v.d. Geest 

Brenda v.d. Meer-Bergkamp (jaargetijde) 
Piet Zethof (jaargetijde) 
Joop van Winsen 
Sina van Engelen-Mank 
Uit dankbaarheid 
Toos Buskermolen-de Boer 

   
21 jan:  Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen  
  Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot 

Eef Masselink 
  Rudolf de Bok 
  Robbert van Leeuwen 
  Hein en Evert Zethof 
  Het gezin Ostendorf 
  Bep Burgers-Vink 
  Chantal Bentveld-Zegger 
  Frans Kommers 
  Sina van Engelen-Mank 

Toos Buskermolen-de Boer 
 
28 jan:  Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns 
  Henk Meijer 
  Leen en Corry v.d. Weiden-Maas 
  Martha van Lammeren-Zethof 
  Voor onze dopeling 
 
04 febr:  Jaap Broers 
  Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 
  Kees Nieuwendijk 
  Jan Rodenburg 
  Chantal Bentveld-Zegger 
  Theo Maas 
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VAN UITBUNDIGHEID TOT INKEER BINNEN ENKELE WEKEN  
Het gebeurt maar zelden dat zo snel na de Kersttijd Aswoensdag in 
ons gezichtsveld komt. Dit jaar is dat wel het geval. Mét de terugblik 
op, kan kerkelijk gezien meteen vooruit gekeken worden. Maar ik wil 
me nu vooral op de terugblik, op Kerstmis richten. Een kleine duizend 
mensen bezochten deze Kerstmis onze kerk: om mee te vieren, te 
bidden en te zingen; of gewoon te genieten van de sfeer, de stal de 
rust en de muziek. Heel wat mensen weten op de Kerstdagen ook de 
gastvrij geopende kerk te vinden, om met hun (klein)kinderen in alle 
rust nog een kaarsje te gaan opsteken en te kijken naar de mooie stal 
en de prachtig versierde kerk.        
Natuurlijk waren de twee vieringen waarin een echte baby in de kribbe 
lag als altijd een bijzonder evenement. In de gezinsviering lag het 
kindje zo lekker rustig rond te kijken na het Kerstspel, dat we het 
lekker hebben laten liggen tot na het evangelie en de verkondiging. 
Spannend was het voor het dames- en herenkoor dat sinds september 
zwaar geoefend had op een heel nieuwe Mis van Karl Kempter. Een 
zware klus om die moeilijke noten te zingen op de late avond, maar 
wel heel bijzonder!       
De volgende morgen, Eerste Kerstdag, mochten we weer genieten 
van het Gelegenheidskoor, dat een kleine maand had geoefend met 
dames en heren die het wel heel leuk vinden om zo af en toe eens te 
zingen, maar zich niet vast aan een koor willen binden voor elke week 
het hele jaar door. Een heel groot koor stond er: er was nog net plek 
om te staan voor de dirigent en mijzelf tussen het altaar en de 
koorleden. Ze zongen met veel enthousiasme. Al die vieringen vonden 
plaats in een mooi versierde kerk. Nogmaals wil ik ieder die zich heeft 
ingezet om deze vieringen zo goed te laten slagen, van harte 
bedanken voor hun medewerking aan deze Kerstvieringen. 
      
Pastor Annemiek  
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OVERZICHT COLLECTES T/M DECEMBER 2017 

      collectes Uitv/huw kaarsen 

2016     
 

juli 309,00   69,92 

aug 265,48   84,30 

sept 504,63   87,95 

okt 387,47 226,10 198,05 

nov 900,30   92,90 

dec  1996,00 392,05 256,30 

2017     
 

juli 536,81   
 

aug 333,72   107,45 

sept 450,59 408,52 95,71 

okt 402,94 66,90 41,35 

nov 751.08   

Dec 344.82 191.85 83.55 

Kerstmis 1855.69   

 
 
Iedereen heeft bijgedragen aan dit financiële resultaat, 
Hartelijk dank. 
 
 
KIND AAN TAFEL KERSTCOLLECTE 

De Kerstcollecte voor de kinderen van de kleuterschool in Iba (Malawi) 

heeft het recordbedrag van €1600,- opgebracht.  

Namens Aartsbisschop Thomas Msusa, en de kinderen van Iba heel 

hartelijk bedankt voor uw hulp om de zware tijd tot de oogst in de lente 

te overbruggen. 
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4 FEBRUARI: SCHELPENVIERING 
Voor deze viering worden de dopelingen van 2017 met hun ouders 
uitgenodigd.  
Tijdens de viering worden de dopelingen aan de kerkgemeenschap 
voorgesteld en krijgen zij hun eigen doopschelp overhandigt.  
De schelpen zijn handgemaakt door mensen met niet aangeboren 
hersenletsel waardoor ieder schelpje, net als de mens, uniek is. 
Het kinderkoor zal in deze viering met ons zingen. 
 
BESTE AANSTAANDE COMMUNICANTEN EN OUDERS 
Het nieuwe jaar is nog maar net van start, maar wie weet is het wel 
het jaar waarin jij je eerste communie gaat doen...? 
Zit je in groep 4 of ben je misschien iets ouder, dan wil je misschien 
wel iets meer weten over wat het doen van je eerste communie nu 
precies in houdt.  
Daarover willen we je via de ouders graag informeren. Ouders zijn 
welkom op de informatie avond op maandag 15 januari om 20.00 uur. 
En deze avond zal plaatsvinden op de Antoniusschool in Kudelstaart. 
Voor deze avond kun je je aanmelden door middel van een mailtje te 
sturen naar margriet77@kpnmail.nl  
Weet je al zeker dat je graag je eerste communie wenst te doen, dan 
mag je ook aanmelden via dit mailadres. 
 
Zou je graag deel uit willen maken van de eerste communie 
werkgroep, of zou je daar meer informatie over willen hebben, dan 
mag je ook contact opnemen met Margriet via margriet77@kpnmail.nl 
 
Wij kijken in ieder geval uit naar weer een fijne periode met de 
kinderen waarin we met elkaar mooie momenten beleven rondom het 
doen van je eerste communie! 
 
Hartelijke groet namens de eerste communie werkgroep, 
Jacqueline Riechelman en Margriet Zethof 
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BESTE PAROCHIANEN 
Ik ben blij om voor het eerst in jullie parochieblad een woordje te mogen 
schrijven. Onze tijd samen na het vertrek van onze dierbare Annemiek 
begint  met de 40 dagen tijd! 

Wij zullen de tijd van het nieuw verbond volledig met Pasen vieren, de 

verzoening van God en mens door de dood en verrijzenis van Jezus 

Christus. Maar nu zijn wij geroepen om ons voor te bereiden. Zoals de 

maanden die Noah in de ark verbleef, zoals de 40 dagen die Jezus in de 

woestijn met de duivel heeft geworsteld. De verandering, het nieuw verbond, 

de genade dat Pasen in ons leven wil brengen heeft een voorbereidingstijd 

nodig. De 40dagentijd is een tijd om de kunst van het wachten weer aan te 

leren. Wij wachten op God. God bestaat. God spreekt tot het hart van de 

mens. Veertig dagen lang in de woestijn, dat is de betekenis van de 40 

dagen tijd. De woestijn is de plek waar God tot het hart van de mens wil  

spreken. Waar is de woestijn in ons leven? Moeten wij nu allemaal in een 

klooster gaan wonen om de woestijn te ervaren? Nee. De echte woestijn is 

in ons hart zelf te vinden. Ons hart zelf is de woestijn, een plek vol van wilde 

beesten, een dorre en droge aard. Wij wachten op de regen van een 

vertroosting, van iemand die tot ons zegt: ik houd van je. Maar deze 

woorden van liefde horen wij soms niet, en dan voelen wij in ons hart - als 

het ware - een gat die niemand vullen kan. 

Geef een kans aan God om tot jouw hart te spreken. Is jouw leven vol? Hoor 

je de stem van de Vader die tot je zegt: “jij bent mijn zoon, mijn veelgeliefde, 

ik houd van je”. Als wij deze innerlijke stem niet horen, is ons leven niet vol. 

God heeft de mens op deze aarde geplaatst om met hem een liefdesrelatie 

aan te gaan. Deze liefdesrelatie werd gebroken door de erfzonde, en nu 

leven wij ver van God. Maar hij komt in de woestijn van ons leven om ons te 

zoeken, om onze liefdesrelatie met hem te herstellen! Laten wij hem 

tegemoet gaan! 
Pastoor Marco Cavagnaro 
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER  GERDA SCHOUWENBURG 
Even voorstellen:  
Gerda is bijna 50 jaar getrouwd met Willem, ze hebben 3 kinderen, 
schoonkinderen en 7 kleinkinderen 
We waren Kudelstaarters,  zijn voor Wim z’n werk een paar keer verhuisd 
maar nu al 20 jaar woonachtig in Aalsmeer. 
 
Wanneer ben je VRIJWILLIGER geworden? 
In1998  ben ik op het koor gekomen eigenlijk door toedoen van Pastor 
Annemiek, die was ook op een feestje en vroeg me toen.  Ik heb mijn hele 
leven al gezongen, we hadden thuis een band, van de 5 kinderen 
bespeelden er 4 een instrument. We traden op bij feestjes, zongen 
Nederlandstalig, tweestemmig. In onze vorige woonplaats Kolhorn zat ik op 
een Musical vereniging.  
 
Wat heeft je bewogen om vrijwilliger voor de kerk te worden? 
Ik zing graag. 
 
Doe je nog meer vrijwilligerswerk? 
In Kloosterhof hebben we 1x per 14 dagen een bridgeclub, daar zit ik in de 
organisatie. 
 
Wat betekent de kerk voor jou 
Ik heb heel veel verloren en meegemaakt,  ergens heb ik niet zo veel met de 
kerk maar wel met de mensen in Kudelstaart en met zingen. 
 
Heb je nog hobby’s? 
Bridgen, zingen en met mijn hond wandelen en oppassen op mijn 
kleinkinderen. 
 
Wil je nog iets zeggen? 
We missen Irma maar onze nieuwe dirigente geeft ons grote uitdagingen 
vooral de sopranen, we moeten nog veel oefenen om de hogere tonen te 
halen maar hopelijk krijgt ze ons op dat niveau. Dat geeft veel voldoening. 
  
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten? 
Marijke, ze staat naast me op het koor; hoe lukt het ons om in die operette 
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PAROCHIE-AGENDA  15-01-2018/16-02-2018 

Do.  18 jan.  19.45 uur Parochieteam 
 
Di.   30 jan.  20.00 uur  Regio DB PCI 
 
Ma.   05 febr.  09.00 uur Kerkschoonmaak 
 
Do.  15 febr.  19.45 uur Parochieteam 
 
 
        
 

 

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

 
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 09 febr. 

 
 
Bij het secretariaat of op het e-mail adres: 
redactiestem@hotmail.com  / stjangeboortesecretariaat@live.nl  
De volgende Stem is van 17 februari t/m 23 maart 
 
 
 
 
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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