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DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP
Zondag om 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/.
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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PINKSTEREN.
toegeschreven aan Augustinus
Fluister het mij in, heilige Geest:
Ik zal het goede denken.
Spoor me aan, heilige Geest:
Ik zal het goede doen.
Verlok me, heilige Geest:
Ik zal het goede zoeken.
Geef me kracht, heilige Geest:
Ik zal het goede vasthouden.
Bescherm me, heilige Geest:
Ik zal het goede nooit verliezen.
GEEST.
De Geest van God is een goede Geest:
Hij maakt mensen vurig.
Hij zet hen in vuur en vlam.
En wat doen ze dan, die mensen?
Ze maken een nieuwe wereld.
Ze troosten waar verdriet is.
Ze geven waar gebrek is.
Ze luisteren waar nood is.
Ze bevrijden waar slavernij is.
Ze zingen en dansen.
(Joke Brugman in Kinderbron)
TERUGBLIK PASEN.
Met elkaar mogen we weer terugblikken op een mooie fijne Paastijd.
Het waren mooie vieringen ook in de Goede Week, op de weg naar Pasen.
Alle werkgroepen hebben zich optimaal ingezet en wat was de kerk mooi
versierd.
Ieder die hieraan heeft bijgedragen hartelijk dank.
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VREUGDE EN VERDRIET IN ONZE PAROCHIE
**Onverwachts is op 30 maart Riet Cocu – Maas overleden. Vrijdagmorgen
werd Riet zittend op de bank in haar huis aangetroffen. Zij was toen al buiten
bewustzijn. Met spoed werd zij naar het ziekenhuis gebracht, daar
aangekomen bleek dat ze een zware hersenbloeding had gekregen. Zo
ernstig dat er niets meer aan te doen was, zij is in het bijzijn van haar gezin
rustig weggegleden. Riet, een lieve moeder en een geweldige trotse oma.
Riet was een onopvallende vrouw, die genoot van andere mensen, haar
kinderen en kleinkinderen. Zij werd 83 jaar en woonde aan de Graaf
Willemlaan. Donderdag 5 april is Riet na een sfeervolle afscheidsviering op
ons kerkhof begraven. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen heel veel
kracht toe om het grote gemis van hun moeder en Oma te kunnen dragen.
**Op zondag 29 april zal om 13.00 in onze kerk Veronica Rijkhof worden
gedoopt door Pastoor Marco. Wij wensen Veronica en haar ouders een
mooie dag toe.
**Op Zaterdagavond 23 juni zal er onze kerk het H. Vormsel worden
toegediend aan 12 kinderen. Deze viering begint om 19.00 uur.
VERLOTING PAASKAARS.
Zoals ieder jaar is er ook dit jaar weer de mogelijkheid om de Paaskaars van
afgelopen jaar te winnen. De verkoop van de lootjes is van Hemelvaartsdag
t/m de Pinksteren. De zondag na Pinksteren op 27 mei zal de trekking
plaatsvinden en daarna in de Stem worden vermeld.
(de lootjes kosten € 1,50 p. stuk en 4 lootjes voor € 5,--)
MISSIE NIEUWS
De jaarlijkse Pinksteractie is weer voor de Nederlandse Missionaris, die vaak
ver
weg
wel
wat
financiële
hulp
kan
gebruiken.
Deze harde werkers komen soms naar Nederland om even bij te tanken van
hun moeilijke zware taak. In veel gevallen zijn ze oud en kunnen ze vaak
geen beroep op hun familie meer doen. Fijn als wij ze dan kunnen helpen.
De actie van 2017 heeft vele dankbare reacties opgeleverd uit o.a. Brazilië Australië - Kameroen - India - Kenia enz. De rode bussen staan weer achter
in de kerk. Ook kunt u een bijdrage storten op: NL30RABO 017211111 t.n.v.
WNM Den Haag.
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D.O.P.VIERINGEN.
Op zondag 22 april is de DOP-groep gevraagd om in te vallen met een
DOPviering omdat er geen voorganger beschikbaar was. Natuurlijk doet de
DOP-groep dat met veel plezier. Het thema is: De Goede Herder.
Wie hiermee bedoelt wordt is wel duidelijk.
Op zondag 29 april
is er wederom een DOPviering, nu met het thema:
Bron van ons geloof. Het Evangelie gaat over de wijngaardenier.
Voor zondag 13 mei (Moederdag)
heeft de DOP-groep een feestelijke viering gemaakt.
Wij, hebben voor deze drie vieringen weer mooie teksten en liederen
gevonden. Het koor zingt in alle DOPvieringen, dat geeft extra sfeer. Het
maken van een viering vraagt veel tijd en inspanning maar ook veel plezier.
Wij nodigen u van harte uit om samen met ons deze vieringen te vieren.
Tot ziens, namens de DOP-groep, Garry Scholte-Remmerswaal.
OECUMENISCHE HEMELVAART
Op donderdag 10 mei is de Oecumenische viering in onze kerk.
Het lijkt ons een leuk idee om deze dag te beginnen met een fikse wandeling
rondom Kudelstaart. Het ‘dauwtrappen’ begint om 8.00 uur en we vertrekken
vanaf ‘De Spil’. Iedereen is welkom! Rond 9.15 uur hopen we te eindigen bij
onze kerk waar, degene die gelopen hebben, koffie/thee en een krentenbol
aangeboden krijgen. Wij hopen dat veel mensen komen ‘dauwtrappen’.
De viering begint om 10.00 uur en Ds. Hans van Dalen en leden van de
werkgroep gaan voor. Het is mooi om zo met elkaar deze dag te beginnen.
Na afloop van de viering is er nog gelegenheid om na te praten bij een kopje
koffie of thee.
Tot ziens, de Oecumenische werkgroep.
27 MEI MET SPECIAAL JONGEREN GELEGENHEIDSKOOR

Dinsdag 24 april is de eerste repetitie onder leiding van dirigente Fleur
Buskermolen. Oude en nieuwe jongerenkoorliedjes zullen gezongen
worden. Oud-jongeren die zich nog niet hebben opgegeven zijn
welkom op 24 april 19.30 uur voor 1e repetitie.
Groetjes van Mieke, Daniëlle en Mirjam.
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ZONDAG 15 APRIL 2018
Om precies 11.00 uur luidden de
klokken van de kerk en kwamen
ze twee aan twee de kerk
binnen. Nieuwe kleren, hun
haren mooi gekapt en hun
doopkaars in de hand.
Onze kinderen: Brent, Christijan,
Tobias, Tim, Pim, Julia, Elisa,
Juliët, Nori, Roselieve en Lotte,
mochten voor het eerst ter
communie gaan. De afgelopen
weken hadden zij, onder de
geweldige begeleiding van
Margriet en Jacqueline, zich
voorbereid voor de grote dag.
In een prachtig versierde kerk
die druk bezocht was, hebben
we met elkaar liedjes gezongen
en geluisterd naar mooie
verhalen.
Toen het moment daar was om
ter communie te gaan waren de
kinderen er klaar voor. Het ene kind vond de eerste hostie die gegeten werd
iets lekkerder dan het andere kind, maar vanaf dat moment horen onze
kinderen weer een beetje meer bij de gemeenschap.
Na de mis nog even een groepsfoto met kapelaan Darek, Margriet,
Jacqueline en alle kinderen. Waarna het tijd was om thuis het feest verder
voort te zetten met de familie en vrienden.
Via deze weg willen wij alle mensen nogmaals bedanken die dit
communiefeest mede mogelijk hebben gemaakt. Voor onze kinderen was dit
een hele speciale dag en zonder alle hulp was dat niet gelukt.
Namens alle ouders,
Maaike Berbee.
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PINKSTEREN

Wij nodigen u/ jou uit voor
een vlammende
Pinksterviering op
Zondag 20 mei.
De Kudelkwetters
Werkgroep gezinsvieringen

KERK IS WEER OPEN.
Net als andere jaren zal de kerk (bij goed weer) ook op de weekdagen weer
geopend zijn.
Openingstijden zijn: Iedere werkdag tijdens de tijden van het secretariaat van
09.00 uur tot 12.00 uur.
OPROEP.
Zijn er nog vrijwilligers die bij toerbeurt willen helpen bij de kerkschoonmaak.
U bent ongeveer 2x per jaar aan de beurt op een maandagochtend van
09.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.
Informatie en of opgeven kan bij secretariaat 0297-324735.
Alvast hartelijk dank.

BERICHT AAN ALLE VRIJWILLIGERS……
Als dank voor uw inzet willen wij u dit jaar een gezellige avond aanbieden
met een barbecue.
Dus noteert u al vast in uw agenda: Vrijdagavond 29 juni 2018.
Nadere informatie volgt nog.
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VIERINGEN: Let op Hemelvaart Oecumenisch viering om 10.00 uur
Zo. 22 apr. 11.00 uur

DOP viering mmv. “D/H koor”
Lector: werkgroep
Koster: Aad Buskermolen

Zo. 29 apr. 11.00 uur

DOP viering mmv. “D/H-koor”
Lector: werkgroep
Koster: Ageeth de Kuijer

Zo. 06 mei 11.00 uur

Woord-Communieviering
Lector: Lucy Rekelhof
Koster: Jan Zethof

Hemelvaart
Do. 10 mei 10.00 uur

Zo. 13 mei 11.00 uur

Pinksteren
Zo. 20 mei 11.00 uur

Oecumenisch viering mmv. “D/H-koor”
Voorganger: Ds. H van Dalen
Lector: werkgroep
Koster: Gerard v.d. Jagt
DOP viering mmv. “Cantors”
Lector: werkgroep
Koster: Pieter Bruin
Eucharistieviering mmv. “Kinderkoor”
Lector:
Koster: Aad Buskermolen
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GEBEDSINTENTIES
22 apr: Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Berns
Kees Heemskerk, Ad Verschueren
Hein Lammers, Riet Coco-Maas
Theo Rekelhof
29 apr:

Fam. De Boer-Boekhorst
Frans Kommers, Eef Masselink
Robbert van Leeuwen
Riet Cocu-Maas

06 mei:

Jaap Broers
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
Eef Masselink,
Piet Zethof, Theo Zethof, Hein Zethof, Evert Zethof,
Theo Maas, Riet Cocu-Maas

13 mei:

Sina van Engelen-Mank
Uit dankbaarheid
Jan de Boer
Eef Masselink
Piet van der Geest
Trudy Baars-van Kleef
Bep Burgers-Vink
Toos Buskermolen-de Boer
Lien Versteeg-van der Linden
Margriet Teuns-van Zanten

20 mei:

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Eef Masselink
Ad Veschueren
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AANGEPASTE TARIEVEN.
Het tarief voor gebedsintenties is na jaren aangepast.
Er zal per gebedsintentie een bedrag van € 12.50 worden berekend.
De tarieven bij een uitvaart zullen via de begrafenisondernemer aan u
worden doorberekend. Van de overige tarieven zult u een nota ontvangen.
Tarieven per
1 april 2018
Misintenties
Huwelijk
Huwelijk van niet-kerkelijke
Burgerhuwelijk in kerk
Uitvaart/Crematie incl. avondwake
Avondwake zonder uitvaart
Uitvaart kinderen t/m 6 jaar
Grafrechten kinderen t/m 6 jaar
Grafrechten overige
Jubileumviering
Jubileumviering op zondag

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12,50
450,00
450,00
500,00
450,00 *
200,00 *
200,00
550,00
1200,00 *
250,00
50,00

Cultureel evenement
Commercieel evenement
Urnen
plaatsing

€
€

200,00
450,00

€

500,00

Namens het kerkbestuur
Hans van
Putten
Voor deze tarieven geldt een toeslag van 50%
*
voor parochianen die langer dan 3 jaar geen
kerkbalans hebben betaald
.
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LOURDESREIS 11 t/m 16 SEPTEMBER
Van dinsdag 11 t/m zondag 16 september zal Mgr. J. Hendriks vanuit ons
bisdom een bedevaart naar Lourdes begeleiden. Deze reis gaat per
vliegtuig. De groep bestaat uit vrijwilligers en verzorgsters die voor u vele
hand en spandiensten verrichten tijdens de reis en in Lourdes.
Voor aanvullende informatie, brochure en opgave belt u met: reisleidster
Joke Hoekman 06 42 34 77 29 jokehoekman@ziggo.nl
of
contact@lourdes-groep.nl diaken Philip Weijers 06 53 88 76 41.
Bezoek ook onze website www.lourdes-groep.nl , daar treft u ook het
aanmeldingsformulier aan.
Cliënten bij zorgverzekeraar CZ kunnen onder voorwaarden in
aanmerkingkomen voor een flinke korting op de reissom. Meer informatie
hierover bij Joke Hoekman.
CELEBRATE-FESTIVAL TE VOORTHUIZEN
In de meivakantie krijgt u de kans om naar een geweldig katholiek festival te
gaan. Dat kan met het hele gezin maar ook alleen bent u van harte welkom.
Thema: Amazing Newness” Steekwoorden zijn: Lofprijzing-CrossoverLezingen-Vieren-Ontmoeting-Vakantie.
Kijk eens op de website om te lezen wat u allemaal kunt verwachten. Is een
week te veel, u kunt ook eens een dagje komen kennismaken. In de hal
hangt en op de lektuurtafel ligt de festivalkrant. Laat je eens verrassen door
iets nieuws! Info en opgave: www.celebratefestival.nl
Of bel Marlies van der Lelij tel.0297 567848
KUDELSTAARTSE VEILLING
Als je de avond van 12 mei nog niet hebt vastgelegd in je agenda, moet je
dat nu toch echt doen. Het wordt een avond die je niet gauw zult vergeten!
Want, de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart belooft een echt dorpsfeest te
worden. Heel Kudelstaart is erbij die avond in het Dorpshuis. Je wordt gemist
als je er niet bent.. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot in de kleine
uurtjes. De opbrengst komt ten goede aan lokale doelen in Kudelstaart. O.a.
clubs, verenigingen ect.
Voor meer informatie en de kavellijst, kijk op www.veilingkudelstaart.nl
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BESTE MEDEPAROCHIANEN.
Graag wil ik de ervaringen van een aantal parochianen over de paasweek
laten weten.
Palmzondag;
Er waren veel kinderen bij Paula op het kinderkoor. Diaken Jeroen deed de
viering met een goede overweging voor de kinderen. De palmprocessie met
de palmpaasstokken was indrukwekkend vooral door de medewerking van
het show- Jachthoorncorps.
Witte donderdag;
Een Eucharistieviering die begon met kapelaan Darek die waarnam voor
Jeroen die in de file stond en gelukkig voor kapelaan Darek net voor de
overweging binnenkwam. De cantors zongen onder begeleiding van Greetje
aan de piano. Zij zong zelf ook enkele solo's. Deze waren erg mooi.
Goede vrijdag;
Op deze avond zong het dames en herenkoor onder leiding van Greetje met
Jeroen aan de piano. De viering was in elkaar gezet door de DOPgroep, en
samen met de liederen die uitgekozen waren, was het een heel stijlvol en
ontroerend geheel. Er waren best heel wat mensen in de kerk, maar
diegenen die er niet waren hebben echt wat gemist.
Paaszaterdag;
Met pastoor Marco, die zich jammer genoeg niet goed had voorbereid. Het
boekje dat door de vrijwilligers was gemaakt volgde hij niet overal. Daardoor
werd het een rommelige viering. Het dames en Herenkoor deed zijn best
maar kon het niet goed maken. Jammer. De kaarsjes voor de lichtritus en de
rondgang met het wijwater maakte er toch nog een Paaswake van.
Paaszondag een viering met kinderen.
Voor deze Paasweek in Kudelstaart en willen wij
alle medewerkers en zeker alle vrijwilligers
hartelijk bedanken.
Dit was de beleving van een aantal parochianen.
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER STIJN NIJHOFF

Even voorstellen:
Ik ben 16 jaar en zit op het Kalsbeek College in Woerden. Ik zit in het laatste
jaar van het VMBO kader, de richting HBR (horeca, bakkerij en recreatie)
doe ik. De examens zijn deze week begonnen. In september begint mijn
volgende opleiding: MBO bouwkunde in Hilversum, later wil ik graag
architect worden.
Hoe ben je bij Cum Ecclesia gekomen?
Mijn moeder is de dirigente, ik vind het gezellig op het koor!
Vanaf mijn 6e tot mijn 14e heb ik bij Vocaal Talent Nederland gezongen, het
was een jongenskoor. Soms traden we ook wel op met andere koren. We
hebben in het Concertgebouw, La Bohemme, The Mattheus Passion en
The Lord of the Rings opgevoerd.
Wat betekent de kerk voor jou?
Niet zo veel, maar zingen vind ik leuk.
Heb je nog hobby’s?
Ik tafeltennis in Wilnis en speel competitie, we staan 2e met ons “team
Woerden”, ik train op vrijdagavond en speel op zaterdag.
En tekenen en gamen zijn ook hobby's.
Natalya vroeg in de vorige Stem hoe kunnen we meer jongeren op het
koor krijgen?
Misschien kunnen we folders bij het Gemeentehuis neerleggen of reclame
maken op scholen?
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?
Hans van Putten, hoe komt het dat je er vaak niet bent??
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PAROCHIE-AGENDA 23-04-2018 / 25-05-2018
Wo.
Do.
Do.

25 Apr.
26 Apr.
03 mei.

13 30 uur
20.00 uur
07.30 uur

1e comm. (optie)
Liturgieverg.
Parochie team

Ma.

07 mei.

09.00 uur

Kerkschoonmaak

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

Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 18 mei.
Bij
het
secretariaat
of
op
het
e-mail
adres:
redactiestem@hotmail.com / stjangeboortesecretariaat@live.nl
De volgende Stem is van 26 mei t/m 22 juni
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 Inter pci Aalsmeer Uithoorn : Rek.nr. NL81 RABO 0325 1045 73
t.n.v. Interparochiële Caritasinstelling Aalsmeer-Uithoorn
e-mail adres: interpciaalsmeeruithoorn@outlook.

