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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 wor  
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BESTE PAROCHIANEN 
Voor het eerst mogen wij de weg van de veertigdagentijd samenlopen. 
Misschien hebben sommige van u daar een dubbel gevoel bij. Vaak 
wordt mij gevraagd: ”Pastoor, vast u ook in de vastentijd? Doet u de 
vasten echt?”. En dan weet ik dat u gedachten gaan naar het verleden, 
toen het vasten een “moeten” was, en de boetedoening heel uiterlijk en 
soms te streng. Dat is niet de vastentijd waar ik aan gewend ben. Ik 
vast wel, maar het geloof heb ik op latere leeftijd ontdekt. Ik ken dus 
geen vasten van het “moet”, maar wel een diepe en heel volwassen 
oproep naar een innerlijke bekering: “Bekeer u en geloof in het 
Evangelie”. Dat hebben wij op Aswoensdag gehoord, waarin de 
bekering en het geloof in het Evangelie onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Zich bekeren betekent: de smaak van de Blijde 
Boodschap van het Evangelie te herontdekken en in mijn leven –
a.h.w.in mijn gehemelte – de smaak boven alle andere smaken te laten 
heersen. Hoe kan ik de fijne smaak van een mooie Bijbelse tekst of van 
het gebed voor de Tabernakel proeven, als mijn mond vol is met zoete 
tv-programma’s, super calorische gesprekken met mijn social media, 
extra vette overwerk uren. De oproep tot bekering helpt ons om terug 
naar het essentiële te keren. De Israëlieten hadden tijdens hun 40 jaren 
in de woestijn geen comfort maar wel een intense nabijheid met hun 
God mogen ervaren. Geen volle koelkast, maar wel de manna, het 
mysterieuze voedsel uit de hemel dat alle mogelijke smaken in zich had 
(vgl. het Bijbelse boek van Wijsheid, hfd. 16 vers 20). Dat wens ik voor 
mijn 40 dagen tijd: vasten aan het niet voedzame wereldse voedsel om 
de ware smaak van de manna te herontdekken, het voedsel van God 
dat uit de hemel komt. En omdat onze ziel toch met het lichaam 
verbonden is, om ruimte voor God te maken moet ik ook toch met het 
“materiele” voedsel opletten… “Geef ons heden ons dagelijks brood”! 
Dat bidden wij elke dag - misschien meer dan een keer per dag – met 
de woorden van het Onze Vader. Ik hoop dat wij een vruchtbare 
veertigdagentijd gaan beleven en dat wij met elkaar in de Paasnacht 
van de slavernij van Egypte en van onze dood naar het beloofde land 
van de verrijzenis over mogen gaan!  Vrede en alle goeds,  
Pastoor Marco   2 



VREUGDE EN VERDRIET IN ONZE PAROCHIE                 
***Op zondag 4 feb. is in onze parochiekerk gedoopt: Joes de Ridder,    
zoon van Job en Michelle de Ridder-Buskermolen. Kleinzoon van onze   
organist Jeroen Buskermolen. Joes werd gedoopt door hun oom Leen  
v.d. Bergen, die ook het huwelijk van Job en Michelle in onze kerk heeft  
voltrokken. Joes woont met zijn ouders in Noordwijkerhout. Wij wensen 
hun veel geluk en dat zij hun liefde aan hun zoon mogen doorgeven. 
***8 Februari overleed Lien Versteeg-van der Linden. Zij woonde aan 
de Saturnusstraat en werd 86 jaar oud. Lien heeft in haar leven altijd 
geprobeerd de zonzijde te zien, al zal dat niet altijd gemakkelijk zijn 
geweest. Ze trouwde met haar liefde Jozef en woonden aanvankelijk in 
een woonwagen aan de Kudelstaartseweg. Ze was een vrouw die altijd 
de handen uit de mouwen stak en bereid was anderen te helpen. Heel 
veel tijd en liefde heeft ze gegeven aan de verzorging van een van haar 
kinderen die met een handicap werd geboren. Toen het gezin uit 
Kudelstaart verhuisde naar de Saturnusstraat kon de garage daar 
worden omgebouwd tot aanpaste kamer voor Petra. Maar ook voor de 
andere kinderen stond Lien altijd klaar om te koken en meteen maar 
even de was te vouwen en meer. Als je bij Lien op bezoek kwam, werd 
er meteen thee gezet en ondertussen rolden de verhalen over de 
kinderen en kleinkinderen over haar lippen. Groot was haar verdriet 
toen Jozef ziek werd en overleed, maar haar veerkracht was enorm. Ze 
kwam een aantal jaren bij de kerk-koffieochtend, waar ze ook altijd hielp 
bij de koffie. Regelmatig ging Lien naar het Zuiden van het land om haar 
daar wonende dochter te bezoeken en te helpen. Opnieuw kwam de 
dood op haar pad toen dochter Petra overleed. Lien kwam weer 
overeind, maar opnieuw moest zij afscheid nemen van gezinsleden die 
stierven. Het verdriet dat op haar pad kwam, heeft haar geloof in een 
trouwe God niet aangetast. Ze geloofde vast en zeker dat zij haar 
geliefden terug zou zien. Dat grote vertrouwen van haar mag ook ons 
helpen haar nu in Gods hands te weten. Lien is na de uitvaart in onze 
kerk gecremeerd. We wensen de kinderen en kleinkinderen heel veel 
sterkte toe bij het gemis van hun lieve moeder en oma.   
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EEN GRANDIOOS AFSCHEID WAS HET!                       
Lieve mensen, wat was het een mooie dag! Met een kerk zo vol mensen 
dat het wel Kerstmis leek! Een viering waarin heerlijk gezongen kon 
worden door de koren en de kerkgangers. Waarin ik verrast werd met 
aan het einde een mooi lied. Nog meer verrast werd met een warme 
toespraak van mijn dochter Marieke. Tijdens de viering al kon ik 
genieten van de mooie bloemenversiering. Een viering waar ik zelf de 
inspraak van liederen had en die ook prachtig gezongen werden door 
het kinderkoor en dames- en herenkoor. Heel leuk was de verrassing 
te zien, in de ogen van mijn kinderen toen ik hen als eersten -aan het 
einde van de verkondiging- een bundeltje overwegingen kon 
overhandigen. Heel mooi was het samenspel van Jeroen op de piano 
en Esther op haar dwarsfluit in hun muzikaal intermezzo na de 
verkondiging.  Dank jullie wel daarvoor. Kortom, de afscheidsviering 
was het hoogtepunt van de dag. Wat was het een fijne ervaring!  
Toen naar het Dorpshuis, waar zoveel mensen waren, dat het zoeken 
was voor een plekje. Daar werd weer gezongen: het lied dat ik bij mijn 
25 jaar pastorjubileum voor díe viering had uitgezocht: ‘Dat nog duizend 
dagen komen’,  maar  nu met nieuwe voor déze dag  geschreven 
coupletten. Heel veel dank aan Nel de Boer die de liederen schreef. De 
sfeer zat er goed in en toen was er de verrassing waarin een sketch 
werd opgevoerd door de ‘Toneelgroep’ van de parochie. Heerlijk als 
mensen met humor kunnen relativeren wat vaak zo serieus wordt 
benaderd (ook door mij). Humor maakt het allemaal wat luchtiger. De 
lieve woorden van het kinderkoor en hun mooie  zelfgemaakte bloemen 
die nooit uitbloeien en die nu op mijn bureau staat.  Dank voor de 
boeketten bloemen, waar ik inmiddels al een week van geniet. Dank 
allen voor de vele goede  woorden deze dag, de in de korte gesprekjes 
opgehaalde herinneringen aan bijzondere ontmoetingsmomenten.  
Heel veel dank voor de vele kaarten met daarin zulke lieve woorden en 
goede wensen voor de toekomst. 
Is alles dan alleen zonneschijn? Nee, verdrietig vind ik het, dat het 
Bisdom geen pastoraal werkers meer wil aanstellen in parochies.  
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Tenzij ze zich geroepen voelen diaken/priester te worden. Nog 
verdrietiger vind ik het dat er geen vrouwen meer als pastor worden 
aangesteld in parochies. Naar mijn (en hopelijk ook uw) ervaring voegt 
het wel degelijk wat toe aan het pastoraat en kan een vrouwelijk pastor 
open staan voor gevoeligheden en dimensies die anders blijven liggen. 
Maar helaas, ben ik een van de laatste vrouwen in het 
parochiepastoraat van ons Bisdom en moeten vrouwen die zich ook tot 
pastoraat geroepen voelen, uitwijken naar ziekenhuis, 
gevangeniswezen en maatschappelijke instellingen. Het zij zo, de 
geschiedenis zal leren of dit, al een aantal jaren geleden genomen, 
besluit wel zo ‘wijs’ is geweest. 
21 januari….. Er kwam die dag een einde aan mijn pastorale 
verantwoordelijkheid, maar het is zeker geen einde aan mijn 
betrokkenheid met de parochie St. Jan, waar ik ook parochiaan ben en 
blijf. Nogmaals allemaal: heel, heel veel dank, voor wat u allen hebt 
gedaan om deze dag zo mooi te maken. Dank dat u mij in uw lief en 
leed, in uw gezin, in uw leven hebt toegelaten, 
waardoor ik 21 jaar werkelijk pastor kon zijn.   
               
Annemiek Blonk.     
 
 
DANK U WEL. 
We kregen dankbare reacties van oudere parochianen, die  met kerst 
een azalea hadden gekregen. Wij willen de vele mensen die een of 
meer planten hebben rondgebracht daar hartelijk voor bedanken. Vele 
ontmoetingen waren meer dan alleen een plant afgeven. Er werd tijd 
genomen voor een kopje koffie en een gesprek.  Een prachtig gebaar 
van Samen Kerk Zijn. 
 
Werkgroep PCI 
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AKTIE KERKBALANS 2018. 
De Aktie Kerkbalans is weer van start gegaan. 
Hierbij willen wij alle medewerkers hartelijk bedanken die het weer 
mogelijk maken om deze actie tot een goed resultaat te brengen. 
In de eerste plaats ook U als parochiaan heel hartelijk dank voor uw 
bijdrage. Maar zeker niet te vergeten onze medewerkers achter de 
schermen: de mensen die door weer en wind voor een juiste bezorging 
garant staan, de mensen die al in november beginnen met het 
verzamelen van al het materiaal en dit later bij elkaar in de enveloppe 
doen. Laten we hopen dat we met elkaar zorgen voor een mooi 
resultaat. En onder het motto “Samen Kerk” kunnen wij dit doel 
bereiken. 
 
Nogmaals iedereen hartelijk dank. 
Werkgroep Kerkbalans. 
 
 
HARTELIJK DANK. 
Namens Bisschop Thomas  
hartelijk dank voor de  
bijdrage welke wij bijeen  
brachten met de  
collecte “Kind aan tafel”. 
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VIERINGEN 
 

Zo. 18 febr. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. “Kinderkoor” 

   Voorstelviering 1e communie 

Lector: Cees Hageman 

Koster: Gerard v.d. Jagt  

 

 
Zo. 25 febr. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. “D/H-koor” 

Lector Willy v.d. Geest 
Koster: Pieter Bruin 

 

 
Zo. 04 mrt.  11.00 uur Woord-Communieviering  mmv. “Cantors” 

Lector: Lucy Rekelhof 
Koster: Aad Buskermolen         

 

 
Zo. 11 mrt.  11.00 uur   DOP viering mmv.”D/H-Koor” 

Lector: werkgroep  
Koster: Ageeth de Kuijer 
 

 
Zo. 18 mrt.  11.00 uur  Eucharistieviering mmv. “Cantors” 
    Lector: Cees Hageman 
    Koster: Jan Zethof 
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GEBEDSINTENTIES 
 
18 febr:      Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 

Uit dankbaarheid 
Chantal Bentveld-Zegger 
Joop van Winsen 
Martha van Lammeren-Zethof 
Sina van Engelen-Mank 
Eef Masselink 

  Lien Versteeg- van der Linden, Piet v.d. Geest 
  Piet v.d. Geest (Jaargetijde) 
 
25 febr:  Fam. De Boer-Boekhorst 
  Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot 

Uit dankbaarheid 
 Frans Kommers 
  Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns 
 Nico en Tiny Buskermolen-Pieterse 
 Cees van Wees, Bep Burgers-Vink 
 Toos Buskermolen-de Boer, Lien Versteeg- van der Linden 
 Henk Meijer (jaargetijde),   Ina Ostendorf (jaargetijde) 
 
04 mrt:  Jaap Broers 

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 
  Hein Zethof, Evert Zethof 
  Eef Masselink, Lien Versteeg- van der Linden 

 
11 mrt:   Eef Masselink, Theo Maas, Toos Buskermolen-de Boer, 

André van Weerdenburg, Lien Versteeg- van der Linden 
 
18 mrt:  Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 

Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot 
Joop van Winsen 
Sina van Engelen-Mank, Eef Masselink 
Lien Versteeg- van der Linden 
Martha van Lammeren-Zethof (jaargetijde) 

8 



VOORSTELVIERING 1E COMMUNICANTEN OP 18 FEBRUARI 
Hallo allemaal, 
Er is een bijzondere viering in aantocht, de 
voorstelviering van de communicanten.  
Op zondag 18 februari, zijn er tien kinderen 
die zich graag aan de parochie voor willen 
stellen.  
Natuurlijk hopen zij en ook wij op een mooie opkomst, waardoor de 
communicanten zich welkom voelen in onze parochie. Het beloofd een 
mooie viering te worden. In ieder geval is het een kleurig geheel want 
het eerste communie project staat dit jaar in het teken van alle kleuren 
van de regenboog. Pastoor Darek zal in deze viering voorgaan. Zowel 
de kinderen en wij als werkgroep kijken uit naar een mooi nieuw 
communieproject! 
 
Hartelijke groet, Jacqueline Riechelman en Margriet Zethof 
 
HOE MAAK JE EEN PALMPASENSTOK? 
Beste kinderen uit Kudelstaart, 
Binnenkort is het Palmpasen, een viering waarbij het delen van  
veel mooi centraal staat. Traditioneel maken veel kinderen een mooi 
Palmpasen kruis die mooi versierd wordt, een broodhaantje bovenop 
heeft en waar misschien zelfs ook wel iets lekkers aan hangt. Daar 
kan je vast en zeker iemand heel blij mee maken. Nu zijn alle kinderen 
van harte uitgenodigd om dat kruis met elkaar te maken. Neem 
daarvoor  je eigen Palmpasen kruis mee. Op school is er dan de 
mogelijkheid dit kruis mooi te versieren. Je bent van harte uitgenodigd 
op woensdag 21 maart van 13.30 tot 14.30 op de Antoniusschool. 
Laat even weten of je komt via: margriet77@kpnmail.nl  o.v.v. 
Palmpasen stok en je naam dan kunnen we rekening houden met de 
hoeveelheid knutselmaterialen. 
 
Tot dan, namens de gezins- en communie werkgroep. 
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OUD JONGERENKOOR KUDELSTAART / FIORE LEDEN 
GEZOCHT VOOR SPECIAAL KOOR 
zondag 27 mei  is er weer een jongeren DOP viering.  
Deze keer willen we proberen een koor te maken van oud- leden van 
ons jongerenkoor.  
Dus heb je ooit een keer bij het koor gezongen en vind je het leuk om 
nog een keer lekker je longen uit je lijf te zingen, meld je dan aan! 
En ken jij oud leden, maak hen dan ook enthousiast en neem ze mee! 
Niet alle oud-leden zullen de Stem lezen, vandaar onze vraag…  
geef het door! Voor deze viering oefenen we  
waarschijnlijk op dinsdagavond. 
Fleur Buskermolen zal het koor dirigeren. Aanmelden 
kan bij: Mirjam Snoek: mirjamubink@hotmail.com 
Doe dit voor 1 maart dan weten we op hoeveel leden 
we kunnen rekenen. 
We hopen een mooi koor op de been te krijgen! 
Groeten van Mieke Kraan, Daniëlle Aarsen en Mirjam Snoek 
 
PASSIERONDE 2018: SAMEN OP WEG NAAR PASEN 
De Raad van Kerken Aalsmeer organiseert in de tijd voor Pasen 
(Veertigdagentijd) voor het 13e jaar een Passieronde langs Aalsmeerse 
en Kudelstaartse kerken voor een wekelijks moment van stilte, 
bezinning en inkeer ter voorbereiding op het Paasfeest. 
Iedere- week op - woensdagavond van 19.15 uur tot 19.45 uur – bent u 
van harte welkom in één van de kerken. Elke deelnemende kerk geeft 
op eigen wijze inhoud aan het half uurtje van samenkomst. Zo gaan wij 
samen op weg naar Pasen! De ‘haltes in 2018 zijn: 
21 februari: Open Hof Kerk 
28 februari: Kerkelijk Centrum De Spil – Kudelstaart 
07 maart: RK Kerk Karmelkerk Aalsmeer 
14 maart: Doopsgezinde kerk 
21 maart: RK kerk Sint Jan Geboorte Kudelstaart 
28 maart: Lijnbaankerk   
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P.C.I. LEDEN OP BEZOEK BIJ HET DETENTIECENTRUM SCHIPHOL 

Dit centrum ligt aan de westkant van de A4, ten noorden van de 
Schipholtunnel. Het bestaat uit ruim 450 cellen ( merendeels 
tweepersoons-) en biedt o.a.  plaats aan asielzoekers in procedure, 
bolletjesslikkers en illegale of uitgeprocedeerde vreemdelingen. 
Zo’n 21 kerkelijke gemeenten cq. parochies uit de regio Amstelland en 
Haarlemmermeer brengen bij toerbeurt  elke week zo’n 100 
bloemstelen naar dit centrum. Nu was men uitgenodigd om het verhaal 
te horen wat er met de bloemen gebeurt als ze afgegeven zijn. 
Na een zeer strenge controle werden we binnen geleid en ontvangen 
met koffie of thee met een lekkere punt vlaai. Door een dominee en 
pastor werd ons verteld hoe de oecumenische diensten gaan ( en dat 
is anders dan bij ons!)  en welke plek de bloemen innemen. Op 
zondagmorgen zijn er 2 vieringen voor de gevangenen en ’s middags 1 
voor de gedetineerde vreemdelingen. Vele talen worden hier 
gesproken. Het Onze vader bijvoorbeeld wordt in 8 talen afgedrukt en 
soms is dat nog niet genoeg, omdat er mensen zijn die hun eigen taal 
spreken. De diensten bieden de gedetineerden  ook de gelegenheid om 
contact met elkaar te hebben. Daarom is het vaak rumoerig tijdens de 
diensten. De ruimte die als kapel dienst doet, doet een beetje kil aan. 
Men wil deze ruimte de komende periode gaan moderniseren. De 
paaskaars, een klein altaar, de bijbel en een tafel voor het aansteken 
van kaarsjes ontbreken niet. En de bloemen natuurlijk! Soms worden 
de diensten opgeluisterd door een klein koor of muzikant. Er wordt  ook 
gezongen en naar muziek geluisterd. Na de dienst krijgt men van de 
vrijwilligers wat te drinken en de mogelijkheid om met elkaar te praten. 
Als ze naar hun cel gaan, krijgen ze een bloem mee om hun ruimte wat 
op te vrolijken en  te ervaren dat er buiten hun cel mensen zijn die aan 
hen denken.. Dit doet hun goed en ze zijn er blij mee. Iets wat bloeit en 
leeft  betekent veel in een grijze omgeving. 
Al met al een nuttige bijeenkomst om te ervaren wat samenkomen is in 
een detentiecentrum. 

Annemiek Blonk, Jan Bunnik en Piet Donicie. 
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‘LEVEN IN DE GEEST” 
Vorming vanaf dinsdag 3 april 
Vanuit het grootste feest dat we binnen de kerk vieren, Pasen, willen 
we een vorming starten om de H. Geest, die Jezus vanuit het graf deed 
opstaan, meer in ons eigen geloofsleven werkzaam te laten zijn. Vanuit 
het Paasgeloof zetten we a.h.w. een 3D bril op, om de diepte van ons 
leven te ontdekken. Het Paasgeloof geeft ons leven hoop dat het 
anders kan. Dat het Koninkrijk, waar Jezus het steeds over had, in de 
kracht van Zijn Geest werkelijkheid kan worden. Dat ieder van ons 
gewild en geliefd is door de Vader. Is dit zweverig, is dit niet van deze 
tijd, is mijn oude vertrouwde geloof niet genoeg. Zou die grote God echt 
iets met mijn kleine bestaan van doen willen hebben? Ja! 
In de kracht van de Geest mag ik werken aan een betere ik, een ik zoals 
God bedoelt heeft. Een ik die leert vertrouwensvol om te gaan met 
Jezus en ontdekt dat Hij werkelijk mijn Verlosser wil zijn. Die mij leert in 
elke situatie er door Zijn ogen naar te kijken. Positief en hoopvol. Henry 
Nouwen heeft eens de slagzin gelanceerd: “Verbeter de wereld, begin 
bij jezelf”. In deze vorming ligt een kans voor je om die wereld te 
verbeteren. Je bent echt nooit te oud om te leren! 
Het materiaal van de “Leven in de Geest”- vorming is samengesteld 
door de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV). Het bestaat uit 
een werkboek voor de deelnemers dat thuis gebruikt gaat worden. Er 
zijn 8 wekelijkse bijeenkomsten en daarvan zijn er 2 vieringen. Het is  
bedoeld voor een bewuster geloofskeuze. 
We starten op dinsdag 3 april aansluitend aan de viering van 19.00uur.  
Data: 3,10,17 en 24 april 15,22,29 mei en 5 juni van 19.35u tot 21.15u 
in het Trefcentrum. Info en opgave:  
Marlies van der Lelij tel.567848 cees_marlies@hotmail.com  
Deze vorming vindt plaats in Uithoorn, maar andere parochianen uit de 
regio zijn natuurlijk ook van harte welkom. 
 

Marlies van der Lelij 
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER  MARIJKE NEBIG 
Even voorstellen:  
Marijke woont samen met Hans en zingt al meer dan 30 jaar bij het Dames en 
Heren koor. 
 
Hoe ben je bij Cum Ecclesia gekomen? 
De kinderen werden tegelijk gedoopt bij ons kerkelijk huwelijk en toen vroeg 
pastor JanTangelder of ik wilde komen zingen bij het koor en dat ben ik gaan 
doen. Ik kwam naast To Rekelhof te staan en die heeft zich over me ontfermd, 
ze noemde me zelfs schaapje! Als je eenmaal op het koor zit ga je er niet meer 
af want we zijn een grote familie. Het is heel speciaal om op het koor te zitten.  
 
Doe je nog meer vrijwilligerswerk? 
In Zorgcentrum  Aelsmeer ben ik sinds 8,5 jaar vrijwilligster bij  
geheugentraining  en de creatieve ochtend en zo nodig val ik extra  in. 
 
Wat betekent de kerk voor jou? 
De kerk is na het dopen meer gaan betekenen en toen Edwin ziek was heeft 
hij veel steun gehad aan het geloof, Annemiek is vaak geweest en het was 
bijzonder dat ook de vrienden vaak aanwezig waren, zelfs bij de ziekenzalving, 
het geloof en de kerk heeft veel steun en kracht gegeven.   
 
Heb je nog hobby’s? 
Op vakantie gaan, knippen, 1x per maand met een groepje creatief bezig zijn 
en ik heb nog een kleurgroep.  
 
Gerda Schouwenburg vroeg in de vorige Stem hoe het jullie lukt om in 
de Operette stem te komen? 
We voelen elkaar goed aan en als de 1 begint gaat de ander mee. De techniek 
om hem “te pakken” lukt niet altijd maar als we hem hebben kijken we elkaar 
daarna altijd aan!  
 
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten? 
Natalya Willers, hoe vind je het om bij ons op het koor te zitten? 
Kun je nog andere jonge mensen overtuigen om ook op het koor te komen? 
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PAROCHIE-AGENDA  19-02-2018 / 23-03-2018 

Wo.  21 febr.  19.30 uur Zonnebloem 
Wo.  21 febr.  13.30-15.00 Kindermiddag comm. 
Do.   22 febr.  20.00 uur  Regio - PCI 
 
Ma.    05 mrt.  09.00 uur Kerkschoonmaak 
Di.   06 mrt.  09.30 uur Gezinsviering 
 
Wo.  14 mrt.  13.30-15.00  Kindermiddag comm.  
Do.   15 mrt.  19.45 uur Parochie team 
 
 
        
 

 

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

 
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 16 mrt. 

 
 
Bij het secretariaat of op het e-mail adres: 
redactiestem@hotmail.com  / stjangeboortesecretariaat@live.nl  
De volgende Stem is van 24maart t/m 20 april 
 
 
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 0380 
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