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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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DE OPSTANDING. 
 

Ze had het vaak gelezen, 
haar leven lang gehoord, 
dat Jezus was gekruisigd, 

Zijn handen diep doorboord 
en dat Hij na drie dagen 
uit ’t graf verrezen was. 

Maar ’t wist haar niet te raken 
als zij dit wonder las. 

 
Haar eigen levenspad was 

van vele tranen nat, 
tot de verrijzenis haar 
ineens gegrepen had. 

De Heer gaf het bewijs dat 
de opstanding bestaat 
die boven al het lijden 

en ’t zwaarste kruis uitgaat. 
 

Zo werd de grootse morgen 
de aanvang van een dag, 
waarop zij heel haar leven 
in ’t licht van Pasen zag. 

Ze weet dat niets ter wereld 
Gods almacht kan weerstaan 

en die daarin geloven 
met Jezus opwaarts gaan! 

(Bron: onbekend) 
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DE GOEDE WEEK 
 
 
Palmzondag 11.00 uur 
De kinderen mogen hun palmpaasstok meenemen naar de 
kerk. De palmtakjes worden gewijd en tijdens de viering 
zullen we een processie door de kerk houden met 
palmtakjes en palmpaasstokken. Na de viering gaan de 
kinderen met het Show/Jachthoornkorps naar buiten en 
doen daar een rondje terwijl er voor de volwassenen koffie 
klaarstaat in de kerk. 
 
Witte Donderdag 18.45 uur 
We gedenken de instelling van de Eucharistie. Het verhaal van de 
Uittocht en dienstbaarheid in de voetwassing door Jezus 
en het instellingsverhaal staan centraal in deze viering. In 
een gavenprocessie zullen de H Oliën, de gaven van het 
altaar naar voren worden gebracht. Zij maken deel uit van 
waar het om gaat. In deze viering zingen de cantors.  
 
Goede Vrijdag 
Deze dag  gedenken wij het lijden en sterven van Jezus op twee 
momenten. Om 15.00 uur zullen we starten met een korte stilte, 
waarna de communicanten de laatste dag van het leven van Jezus 
naspelen.; Een viering van een half uurtje waardoor de kinderen deze 
laatste dag van Jezus voorgoed in hun herinnering meenemen. We 
brengen eer aan het Kruis en daarmee aan alle lijdende door een 
bosje bloemen, dat u zelf meebrengt, bij het kruis te leggen.  
Om 19.00 uur zal er in “Zingen rond het lijden” door 
ons koor en de DOP-groep ook stil worden gestaan 
bij Jezus lijden en dood. Ook daarin is de 
kruisverering met de door uzelf meegebracht 
bloemen onderdeel van. 
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Stille zaterdag 
De klokken luiden niet op die dag, tot ’s avonds de 
Paaswake wordt gevierd.  
 
Paaswake 19.30 uur 
De klokken zullen ons weer samen roepen naar de kerk om onze 
blijdschap over het lege graf en de Opstanding van Jezus over de 
Kudelstaartse huizen te laten klinken. Ieder wordt 
uitgenodigd dit in onze kerk te vieren met elkaar. Het 
nieuwe licht, de Paaskaars wordt ontstoken en tijdens het 
alleluja zullen de klokken worden geluid om te 
verkondigen de Heer is opgestaan, Hij leeft, alleluja. In 
deze viering zingt ons dames en herenkoor.  
 
1e Paasdag 11.00 uur 
We vieren ook in de gezinsviering van Pasen: de opstanding van 
Jezus. Pasen is in de kerk ook het doopmoment. Het 
kinderkoor zal zingen tijdens deze viering. Rond de 
pastorie hebben we een grote tuin. Wie weet is daar 
na de viering voor de kinderen nog wel iets te vinden. 
 
LEED IN ONZE PAROCHIE 
Maandag 5 maart jl. is Margriet Teuns toch nog onverwachts 
overleden. Een maand geleden werd longkanker bij Margriet 
geconstateerd maar uiteindelijk veroorzaakte een zware 
longontsteking uiteindelijk haar dood. Margriet woonde in de Gravin 
Aleidstraat en was 71 jaar. Margriet, een gezellige vrouw, die altijd 
klaar stond voor haar gezin maar ook voor andere mensen. Ze heeft 
zo’n 30 jaar in de dagopvang gewerkt in het Kloosterhof en in het 
Zorgcentrum, ze was een van de oprichters hiervan. Een geweldige 
vrouw, ze genoot ervan. Na een sfeervolle uitvaartviering in onze kerk 
is Margriet gecremeerd. Wij wensen haar man Jan, de kinderen en 
kleinkinderen heel veel kracht toe om het grote verlies te kunnen 
verwerken.   4 



OUDE KOPY WAT HELAAS NOG NIET GEPLAATS WAS 

Bedankt!! 

In de oudejaarsviering ‘s morgens 09.30 uur waarin pastor Annemiek 

voorging en het dames en herenkoor zong onder leiding van Paula 

werden wij verrast met het altaar bloemetje bij gelegenheid van ons 50 

jarig huwelijksfeest. Spontaan werd er lang zullen ze leven ingezet 

door allen die in de kerk waren. En dat is dan zo mooi, de 

saamhorigheid die je dan voelt. De felicitaties en koffie, wat wil je nog 

meer. Alle reden tot dankbaarheid dat wij dit feest met elkaar konden 

delen. Dank jullie wel.  

Met vriendelijke groet, Cees en Afra van Nieuwburg 

 
 
BEDANKT! 
Beste Parochianen, bedankt voor alle telefoontjes, kaarten en 
bloemen tijdens mijn opname in het Zuiderpoort-Ziekenhuis. 
Dick Wierenga 
 
 
LAATSTE PASSIERONDE 
Op woensdag 28 maart is de laatste bijeenkomst van de Passieronde 
in: de Lijnbaankerk – Lijnbaan, van 19.15 uur tot 19.45 uur bent u van 
harte welkom. Op eigen wijze wordt daar inhoud gegeven aan het 
laatste half uurtje van deze Oecumenische samenkomsten met als 
thema “Op weg naar Pasen”.  
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VASTENACTIE 2018 
Vastenactie 2018 is dit jaar voor het straatarme ZAMBIA!! 
De mensen verdienen ongeveer 2 euro per dag; onbegrijpelijk hoe ze 
moeten overleven. Ruim de helft van de kinderen is ondervoed, omdat 
ze maar 1 eenzijdige maaltijd per dag krijgen. Door de ziekte AIDS zijn 
er veel vrouwen alleen en heel veel wezen. De zusters van de heilige 
harten proberen hun op heel veel manieren te helpen. Ze proberen ze 
ook een duwtje in de rug te geven waardoor ze zich gesteund voelen 
en niet meer zo alleen. Knap hoe ze hier weer wat van opbloeien. 
Het is onze plicht om de zusters hierbij te helpen. Hoe kunt U 
helpen??? Voor € 4,50 per dag krijgt een kind een maaltijd via het 
weeshuis en wordt het schoolgeld betaald. Voor 15 euro ontvangt een 
volwassene een jaar lang hiv-medicatie via het HID programma. 
Voor 30 euro kan een vrijwilliger twee/drie keer per week ernstig zieke 
mensen thuis bezoeken en zorgen voor levensbehoeften. 
Voor 60 euro leert een volwassene een visvijver aanleggen en 
onderhouden, Ontvangt zij jonge vis om de productie te starten. 
Voor 90 euro ontvangt een gezin een maand land lang de eerste 
levensbehoeften. HELPT U MEE!!!!   
De rode bussen staan de hele vastenactie achter in de kerk. 
Ook kunt u overmaken op de missionaire rek. NL62RABO 
03801.067.28 Heel veel dank. 
Missionaire werkgroep  
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VIERINGEN 
Zo. 25 mrt. 11.00 uur Woord-Communieviering mmv. 

”Kinderkoor” 
                                     Palmpasen 
                                     Lector: Willy v.d. Geest 
                                     Koster: Gerard v.d. Jagt  
 

Do. 29 mrt. 18.45 uur   Eucharistieviering mmv. Cantoren 
                          Witte Donderdag 
              Lector: Lucy Rekelhof 
              Koster: Pieter Bruin 
 

Vr. 30 mrt. 15.00 uur Kruisweg met kinderen 
       

      19.00 uur    Zingen rond het lijden mmv. ”D/H-koor” 
             Goede Vrijdag 
   Lector: werkgroep 
   Koster: Aad Buskermolen 
 

Za. 31 mrt. 19.30 uur Paaswake mmv. “D/H-koor” 
   Lector: Cees Hageman 
   Koster: Ageeth de Kuijer 
 

Zo. 01 apr. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. ”Kinderkoor” 
   Pasen 
   Lector: Willy v.d. Geest 
   Koster: Jan Zethof 
 

Zo. 08 apr. 11.00 uur DOPviering mmv. “D/H-koor” 
   Lector: werkgroep 
   Koster: Gerard v.d. Jagt 
 

Zo. 15 apr. 11.00 uur Eucharistieviering mmv.”Kinderkoor” 
   1e Communie 
   Lector: werkgroep 
   Koster: Pieter Bruin 
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GEBEDSINTENTIES 
25 mrt:  Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns 
  Robbert van Leeuwen 
  Bep Burgers-Vink 
  Chantal Bentveld-Zegger 
  Het gezin Ostendorf 
  Frans Kommers 
  Lien Versteeg- van der Linden 
  Margriet Teuns-van Zanten 
 
Pasen:  Henk en Marie Buskermolen-Wesselman 
  Ad Verschueren, Jaap Broers 
  Robbert van Leeuwen, Hein Lammers   

Eef Masselink, Trudy Baars-van Kleef 
  Hein Zethof, Evert Zethof 
  Bep Burgers-Vink, Het gezin Ostendorf 
  Piet en Theo Zethof 
  Chantal Bentveld-Zegger 
  Theo Maas, Toos Buskermolen de Boer 
  Margriet Teuns-van Zanten 
 
8 apr:  Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 
  Eef Masselink 
  Margriet Teuns-van Zanten 
 
15 apr:  Joop van Winsen 
  Sina van Engelen-Mank 
  Eef Masselink 
  Uit dankbaarheid 
  Theo Rekelhof 
  Chantal Bentveld-Zegger 
  Lien Versteeg- van der Linden 
  Margriet Teuns-van Zanten 
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GOEDE VRIJDAG 
 

 MUZIEK EN BEZINNING  

    ROND HET KRUIS 

 
De tijd gaat snel, dit jaar zeker. Pasen valt vroeg. 
De DOP-groep en het Zangkoor zijn al geruime tijd bezig om alles 
weer in orde te krijgen voor de ‘Goede Week’. 
Op Goede Vrijdag is er weer een sfeervolle ‘viering’ in onze kerk 
gemaakt door de DOP-groep. 
Met mooie teksten en passende mooie liederen, natuurlijk door het 
Zangkoor gezongen, hopen wij dat u en wij ons voor kunnen bereiden 
op Pasen. 
Tijdens deze ‘viering’ is er ook gelegenheid om bloemen, rondom het 
kruis neer te leggen. Deze bloemen worden na afloop verwerkt tot 
bloemstukken, zodat met Pasen de kerk mooi versierd zal zijn.  
Het is de bedoeling dat u zelf de bloemen mee brengt, daardoor krijgt 
de viering ook meer inhoud. 
 
Wij willen u van harte uitnodigen om samen met ons, 
De Dopgroep en het Zangkoor, deze bijzondere 
‘viering’ te beleven en dan met een heel goed gevoel 
richting Pasen te gaan. 
 
U bent meer dan welkom!  
 
De ‘viering’ begint om 19.00 uur 
 

VERGEET U DE BLOEMEN NIET? 

 
Tot ziens namens de DOP-groep en het Zangkoor, 
Garry Scholte-Remmerswaal. 
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( NIET)  ZIEN EN GELOVEN 
 
 
Misschien denkt u, wat bedoelen ze nu hiermee? 
Het is het thema voor de DOP-viering van 8 april. 
Zoals u misschien al begrijpt, gaat deze viering over geloven of niet. 
Thomas geloofde niet voordat hij Jezus zelf zag. 
Wij als DOP-groep hebben lang over deze viering gedaan. Wat geloof 
je wel, wat geloof je niet. 
Hoe moet je het overbrengen naar de mensen in de kerk? 
Het is best inspannend om zo’n viering met elkaar te maken. Je hoort 
echt hoe of men denkt over het geloof en waar men mee zit. 
De viering hebben wij natuurlijk weer samen kunnen stellen met mooie 
teksten. Ons Zangkoor zingt weer prachtige liederen, die u gerust mee 
mag zingen. 
Graag willen wij u daarom wederom uitnodigen om samen met ons 
deze viering te vieren. 
Om met elkaar eens goed na te denken over hoe of wij geloven. Dit 
kan best interessant worden. 
 
U komt toch ook naar deze viering? 
 
Zondag 8 april om 11.00 uur.  
 
Tot ziens! 
 
Namens de DOP-groep  
en het Zangkoor, 
Garry Scholte-Remmerswaal. 
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PCI MEDEDELING 
Op de achterzijde van de Stem ziet u voortaan ook 
het mailadres van de inter parochiële Caritas 
Instelling van Aalsmeer-Uithoorn met het 
rekeningnummer staan. 
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OVERZICHT COLLECTES T/M FEBRUARI 2018 

      collectes Uitv/huw kaarsen 

2017     
 

jan 585,64 274,97 116,24 

febr 332,60 402,92 73,01 

maart 633,83 147,56 91,80 

april 947,55   141,70 

mei 740,18 117,51 96,50 

juni 521,50 186,90 103,95 

juli 536,81   
 

aug 333,72   107,45 

sept 450,59 408,52 95,71 

okt 407,94 66,90 47,35 

nov 751,08   
 dec  344,82 191,85 83,55 

Kerstmis 1855,69   
 

        

2018     
 

jan  1054,43 
 

164,85 

febr 355,06 66,40 197,00 

maart   
 

  

april   
 

  



 

PALMPASEN EN PASEN 

Op woensdag 21 maart van 13.30-14.30 kun je op de Antoniusschool een 

palmpasenstok versieren, aanmelden bij margriet77@kpnmail.nl  

In de Palmpasenviering op 25 maart 11.00 uur  en 1e Paasdag zingt het 

Kinderkoor. 

 

MET DIAKEN ROB MASCINI NAAR ROME 11 t/m 16 JUNI 

Op 7 april is er om 11 uur een info bijeenkomst in het parochiehuis van de 

RK Kerk in Hoofddorp, Kruisweg 1071, 2131 CT  Hoofddorp. Aanmelden 

voor de bijeenkomst: 023-5291484. Website:  www.romereizen.one 

Van de Redactie: Door plaatsgebrek deze kleine verwijzing. 
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER  NATALYA WILLERS 
Even voorstellen: 
Ik ben15 jaar, zit op de Groenstrook in Aalsmeer in het laatste jaar VMBO-T, 
nu ben ik aan het kijken naar een vervolgopleiding. Het word de opleiding 
stewardess of Leisure & Hospitality dit is een opleiding voor  animatie op b.v. 
een recreatiepark. 
 

Dames en Herenkoor 
Sinds oktober vorig jaar zing ik in het dames/herenkoor, Paula heeft me 
gevraagd en toen vond ik het meteen heel gezellig. Ik noem het koor “De 
Mama’s en de Papa’s en mn broer” (Stijn).  We lachen heel veel en er is een 
leuke sfeer. 
 

Wanneer ben je begonnen met zingen? 
Vanaf mijn 7e tot 2014 heb ik bij het kinderkoor gezongen. En op 27 mei zing 
ik in het Jongerengelegenheidskoor; dus kom allemaal luisteren! 
 

Doe je nog meer vrijwilligerswerk? 
Geen vrijwilligerswerk, ik loop reclamefolders om geld te verdienen. 
 

Heb je  hobby’s? 
Taekwondo, ik heb zelf de rode band en  geef 1x per week les in Hoofddorp. 
En allerlei soorten Dans van Omnia, in de Proosdijhal iedere vrijdag. 
 

Wil je nog iets zeggen? 
Vadertje Panov deel 2 mag komen, ik veeg de vloer, dus Wil Kraan hierbij de 
uitdaging! 
 

Marijke vroeg in de vorige Stem: hoe vind je het bij ons op het koor en 
kun je nog andere jonge mensen overtuigen op het koor te komen?: 
Ik vind het hartstikke leuk en gezellig op het koor, ik voel me erg thuis tussen 
de mama’s en papa’s en ga zeker proberen om nog meer jonge mensen op 
te trommelen om op ons koor te komen. 
 

Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten? 
“M’n broer” Stijn! 
Hoe gaan wij er voor zorgen dat er zoveel mogelijk jongeren op het koor 
komen? 
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VIERINGEN IN DE REGIO 
O.L.V. van de Berg Carmel,  Aalsmeer  

zo 25-03 09.30 Eucharistieviering 

do 29-03 20.15 Eucharistieviering 

vr 30-03 ? Kruisweg 

za 31-03 22.00 Paaswake 

zo 01-04 09.30 Eucharistieviering 1e Paasdag 

zo 08-04 09.30 Eucharistieviering 

zo 15-04 09.30 Eucharistieviering 

Emmausparochie,  Uithoorn 

Elke zat. om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen  

zo 25-03 11.00 Eucharistieviering 

do 29-03 18.45 Eucharistieviering 

vr 30-03 ? Goede Vrijdag viering 

za 31-03 22.00 Paaswake 

zo 01-04 11.00 Eucharistieviering 

zo 08-04 11.00 Eucharistieviering 

zo 15-04 11.00 Eucharistieviering 

St.Jans Geboorte, De Kwakel 

zo 25-03 09.30 Woord- en Communieviering 

do 29-03 20.15 Eucharistieviering 

vr 30-03 ? Kruisweg 

za 31-03 19.30 Paaswake 

zo 01-04 09.30 Woord- en Communieviering 

zo  08-04 09.30 Eucharistieviering 

zo 15-04 09.30 Eucharistieviering 

H.Urbanus, Nes aan de Amstel 

Elke zat. om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 

zo 25-03 09.30 Eucharistieviering 

vr 30-03 ? Kruisweg door parochianen 

zo 01-04 09.30 Eucharistieviering 
 
 
 

 



PAROCHIE-AGENDA  26-03-2018/20-04-2018 

Za. 07 apr.  15.00 uur 1e Com. Beeldentuin 
 
Ma.  09 apr.  20.00 uur  Ouderavond 1e Com. 
Di. 10 apr.  09.00 uur Kerkschoonmaak 
   20.00 uur Regio PCI 
Vr. 13 apr.  14.30 uur 1e Com. gener.rep./ 
     Kerk versieren 
 
Di. 17 apr.  20.00 uur DOP + Samen op Weg  
Wo. 18 apr.  19.30 uur Zonnebloem 
        
 

 

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

 
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 13-04 

 
Bij het secretariaat of op het e-mail adres: 
redactiestem@hotmail.com  / stjangeboortesecretariaat@live.nl  
De volgende Stem is van 21 april t/m 25 mei 
 
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  
Bestuur interpciAalsmeer- Uithoorn:  interpciaalsmeeruithoorn@outlook.com 
Het rekeningnummer  : NL81RABO0325104573 tnv 
interparochiele caritasinstelling Aalsmeer-Uithoorn 
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zo 08-04 09.30 Woord- en Communieviering 

zo 15-04 09.30 Woord- en Communieviering 
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