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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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BESTE PAROCHIANEN 
Wij leven helaas in een tijd van verdeeldheid. Er heerst verdeeldheid 
in de politieke wereld, vooral in de landen van het Midden-Oosten. 
Maar ook dichterbij ons moeten wij een gewelddadige taal horen, en 
dreigingen van oorlogen. Zelfs in de Kerk merken wij soms dat er 
conflicten zijn. Wat kan het geloof voor ons betekenen, in deze 
moeilijke tijden? Daarin is voor mij Paus Franciscus een heel 
inspirerende figuur en gids. Hij schreef een aantal jaren geleden - in 
zijn mooie boek “De vreugde van het Evangelie” - dat “eenheid gaat 
voor conflict”. Daarbij licht hij toe: “een conflict kan niet ontkend of 
weggemoffeld worden. Het moet aangegaan worden. Maar als we erin 
blijven steken, verliezen we het perspectief, worden de uitzichten 
beperkt en blijft de realiteit zelf gebroken”. Dit vind ik heel inspirerend. 
Het is immers waar dat als wij een conflict als het ware 
“verinnerlijken”, dan “blijft de realiteit zelf gebroken”, en ook ons 
diepste zelf. Dat gebeurt wereldwijd, tussen landen die in oorlog zijn, 
maar ik denk ook in het klein, bijvoorbeeld in families waar een ruzie 
soms een langdurige “radiostilte” kan veroorzaken. Langzamerhand 
worden de banden die ons bij elkaar houden gekwetst en gebroken. 
De uitdaging is dus: het conflict niet “verinnerlijken”. Aldus de Paus: 
“Als we blijven vastzitten in een conflictsituatie, verliezen we betekenis 
- of met andere woorden, het gevoel - van de diepe eenheid van de 
werkelijkheid”. Tegenstellingen zijn onvermijdelijk, maar de Paus 
nodigt ons uit om te “streven naar een oplossing op een hoger niveau, 
die de kostbare groeimogelijkheden van de tegenstelde polen in zich 
bewaart”. De liefde van Christus roept ons immers op naar de eenheid 
te streven. Liefde rijmt met eenheid. De figuur van de Paus zelf, is 
uiteindelijk een teken van eenheid. Alle katholieken in de hele wereld, 
met inachtneming van alle verschillen en de rijkdom van de 
verscheidenheid, kunnen naar de stem van de ene herder luisteren 
die tot eenheid oproept. 
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Maar hoe kunnen wij de conflicten niet verinnerlijken, als de 
verdeeldheid van de wereld zo sterk op ons drukt? Daar is juist in de 
Kerk een oplossing voor! In de ruimte van de Kerk kunnen wij immers 
ruimte maken voor een andere geest, die niet van verdeeldheid maar 
van verzoening is. Daar gebeurt, zoals Paus Franciscus het noemt, 
“de persoonlijke ontmoeting met de liefde van Jezus die ons redt”. 
Tijdens de kerkdiensten ontvangen wij de genade die ons tot eenheid 
en verzoening brengt, en alle verdeeldheid en spanning wegneemt. 
Dan kan de Kerk zout en gist van vrede in de wereld zijn. 
Hiermee wens ik ons allemaal en gezegende komende vakantietijd, 
waarin wij misschien meer tijd zullen hebben om ruimte voor de goede 
geest van God te maken, “geest van eenheid en van liefde, geest van 
ontzag voor de Heer” (Jesaja). 
Pastoor Marco 
 
LIEF EN LEED IN ONZE PAROCHIE 
**Op 27 april is Ina Brand–Keijzer overleden. Ina was tot verleden jaar 
zomer de muzikale begeleidster van ons Kinderkoor "De 
Kudelkwetters”. 
Sinds een paar jaar had Ina maagkanker maar ze wilde door blijven 
spelen bij het kinderkoor zolang het mogelijk was. Nadat Ina te horen 
had gekregen dat ze uitbehandeld was wilde ze haar uitvaart zelf 
regelen. Samen met Ina, haar man Hans en een paar dochters is de 
Avondwake samengesteld met mooie teksten en liederen. 
De Avondwake werd gehouden op woensdag 2 mei bij ons in de kerk. 
De belangstelling was zeer groot, de kerk was overvol. 
De twee koren: ‘De Kudelkwetters', aangevuld met oud-leden en het 
koor ‘Çum Ecclesia’ zongen tijdens de Avondwake. Het was een 
sfeervol afscheid van een bijzondere vrouw, die er niet van hield in de 
belangstelling te staan. Na afloop van de Avondwake was er 
gelegenheid om te condoleren in de kerk. 
Donderdag 3 mei is Ina in besloten kring gecremeerd. Ina, een sterke 
vrouw, stond altijd klaar om een ander te helpen. Niet zeuren maar 
doorgaan was haar motto. Ze was de spil van het gezin en heeft tot 
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het laatste toe geprobeerd alles te regelen voor haar dood. Het verlies 
van Ina is zwaar voor haar man Hans en voor de kinderen en 
kleinkinderen. Wij hopen dat ze elkaar kunnen blijven steunen om het 
grote verdriet Ina te missen, kunnen dragen en verwerken en wensen 
hen heel veel sterkte toe. 
Lieve Ina, adieu, tot ziens bij God. 
 
**Op 5 mei overleed Jan de Zanger, wonende in de Gravin Aleidstraat. 
Jan, een lieve man, zorgzame vader en trotse opa werd 79 jaar. Jan 
was in het ziekenhuis opgenomen vanwege een longontsteking en 
een andere long bacterie welke helaas niet te genezen was. Terwijl 
Jan wachtte op opname in een hospice, overkwam hem nog een nare 
val uit zijn bed, waardoor hij een paar nekwervels brak. Platliggend, 
terwijl je het benauwd hebt is heel erg. Jan die nooit klaagde en het 
leven nam zoals het kwam. 
Hij gaf wel aan nog een paar goede vrienden te willen zien en ook de 
kinderen en kleinkinderen. Deze wens werd vervuld en zonder dat 
iemand het aan zag komen, is Jan stilletjes overleden. Zoals hij zelf 
zei: “Zo is het goed”. 
Op vrijdag 11 mei was de uitvaart van Jan in onze kerk. Veel mensen 
waren hierbij aanwezig om hem de laatste eer te bewijzen en om zijn 
vrouw Agnes,de kinderen en kleinkinderen te steunen. 
Na afloop van de uitvaartviering is Jan op ons kerkhof begraven. Wij 
wensen Agnes, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe om 
het grote verdriet door het overlijden van Jan te kunnen dragen. 
 
 
VAN DE REDACTIE 
Heeft u in de afgelopen 6 weken kopij gemaild naar de redactie en is 
het niet geplaatst? De oorzaak is dat ons mailadres is gehackt en wij  
alle gegevens kwijt zijn. Binnenkort is het mailadres: 
redactiestem@hotmail.com weer in gebruik, voor de zekerheid kunt u 
een cc sturen naar  stjangeboortesecretariaat@live.nl 
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Zondag 27 mei Jongeren DOP viering, 
  met een speciaal gelegenheidskoor 

 

 

 
 

KOMT U OOK? 
 
Aan onze oproep voor oud - leden van ons jongerenkoor hebben zich 
ruim 30 mensen gehoor gegeven. 
Van jongeren die bij het begin van het jongerenkoor zongen, zo’n 40 
jaar geleden, tot jongeren die meezingen in ons 
jongerengelegenheidskoor. 

  
Gelijk bij het eerste lied op de eerste repetitie zong iedereen uit volle 
borst mee, alsof het nooit anders is geweest. 
Dirigente Fleur heeft voor deze viering verschillende populaire liedjes 
uit 40 jaar jongerenkoor uitgekozen. 
 
Het beloofd een swingende viering te worden. 
U komt toch ook? 
Na afloop is er koffie en thee. 
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SLOTVIERING 1e COMMUNIE 
Op 17 Juni is de slotviering van het traject van de communiekanten: 
Tim, Roselieve, Juliët, Nori, Christijan, Julia, Tobias, Elisa, Pim, Brent 
en Lotte. 
 
 
VORMSELVIERING 
 
Op zaterdag 23 juni zal naar verwachting het Heilige Vormsel 
toegediend worden aan 17 jongeren uit onze regio. 
Uit onze parochie zijn dit: Roos Aarsen, Thijmen Riechelman, Jakub 
Kotala, Dean van den Hoek, Fleur Snoek, Britt Buskermolen, Viggo 
van den Bergen, Sara Zethof, Eva van Rijn, Remco Willers, Alicia 
Cheung en Lucia Domingues Rosa 
Uit de parochie Aalsmeer: Jette Clemens 
Uit de parochie De Kwakel: Michelle Hoogeveen, Jill van Wees, 
Emma Smit en Luna de Koning 
De viering waarin hulpbisschop Mgr. Hendriks het vormsel zal 
toedienen vindt plaats om 19.00 uur in onze kerk. 
Wij kijken uit naar deze bijzondere viering, samen met ouders, familie, 
vrienden en parochianen. Iedereen is van harte welkom bij deze 
feestelijke Vormselviering! 
Hartelijke groet, 
Vormselwerkgroep 
Pastoor Marco, Jacqueline Riechelman en Miranda van Rijn 
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VIERINGEN 
 
Zo. 27 mei  11.00 uur DOPviering mmv.Jongeren Gelegenh.koor 

  Lector: werkgroep 
  Koster: Ageeth de Kuijer 

                                                                                                                 
 
 
Zo. 03 juni  11.00 uur Eucharistieviering 
   Lector: Cees Hageman 
   Koster: Jan Zethof 
                                                                                                                
 
 
Zo. 10 juni  11.00 uur Eucharistieviering 
   Lector: Willy v.d. Geest 
   Koster: Gerard v.d. Jagt 
                                                                                                                
 
 
Zo. 17 juni  11.00 uur Woord-Communieviering mmv. Kinderkoor 
   Vaderdag / Slotviering 1e Communie 
   Lector: werkgroep 
   Koster: Pieter Bruin 
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GEBEDSINTENTIES 
 
27 mei:  Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns 
  overl. ouders Buskermolen–v.d. Bergen 
  Ina Brand-Keijzer 
  Jan de Zanger    

 
03 juni:  Jaap Broers 
  Eef Masselink 
  Bep Burgers-Vink 
  Toos Buskermolen-de Boer 
  Joop v. Winsen (jaargetijde) 
  Frans Kommers (jaargetijde) 
  Ina Brand-Keijzer 
  Jan de Zanger 
 
10 juni:  Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 
  Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot 
  Eef Masselink 
  Cees van Wees 
  Sina van Engelen-Mank 
  Uit dankbaarheid 
  Theo Maas 
  Riet Cocu-Maas 
  Ina Brand-Keijzer 
  Jan de Zanger 
 
17 juni:  Ad Verschueren 
  Eef Masselink en overl.fam. Masselink en Berns 
  Chantal Bentveld-Zegger 
  Piet v.d. Geest 
  Lien Versteeg-van der Linden 
  Margriet Teuns-van Zanten 
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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 356,43 370,28 70,40 

april(Pasen 1019,08 298,27 110,40 
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EEN ZEER GESLAAGDE HEMELVAARTSVIERING 
Donderdag 10 mei was een beetje regenachtig begonnen, dat was 
jammer want voorafgaande van de Oecumenische viering in onze 
kerk, zou een grote groep mensen gaan dauwtrappen. Om 8 uur 
vertrokken twee groepen wandelaars voor een lange of korte route bij 
de Spil vandaan. Gelukkig was het toen wel droog, maar het gras en 
de wandelpadden natuurlijk nog niet. Dat mocht de pret niet drukken 
en rond 9.15 uur kwam de eerste ploeg al aan bij onze kerk. 
Hier werden de wandelaars ontvangen met koffie of thee en een 
krentenbol. Om 10 uur begon de Oecumenische viering onder leiding 
van Dominee Hans van Dalen met medewerking van de DOPgroep. 
Het thema was: Allemachtig. Dit woord kwam regelmatig voor in de 
verkondiging. waarin ons kerkkoor zong maar waar ook gelegenheid 
was voor samenzang. Het was een Allemachtig mooie, sfeervolle 
oecumenische viering, daar was iedereen het wel mee eens. 
Na afloop was er nog gelegenheid om elkaar te spreken achterin de 
kerk onder het genot van een heerlijk kopje koffie of thee. 
Het weer begon op te knappen en onder een flets zonnetje kon een 
ieder weer huiswaarts gaan. Wat fijn om zo met elkaar als 
dorpsgenoten Hemelvaart te vieren. 
Namens de werkgroep, Garry Scholte 
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SCHRIJFT U HET IN UW AGENDA? 
Het is weer een paar jaar geleden dat we een Oecumenisch 
gelegenheidskoor in onze kerk hadden. 
Op veler verzoek hebben wij weer zo’n gelegenheidskoor gepland. De 
viering moeten we nog voorbereiden maar de datum weten we al. 
Ook wanneer we gaan repeteren is bekend. 
 
ZONDAG 7 oktober om 10.30 uur 
is de Oecumenische viering in onze kerk. 
 
De repetitieavond zijn op woensdagavond 
Van 20.00 uur – 22.00 uur. 
 
Woensdag 5 september 
Woensdag 12 september  en  LET OP… 
Woensdag 26 september. 
 
De dirigent is dit jaar: Ton v.d. Berg. 
Ton was de oprichter en dirigent van Song of Joy. 
Organist/pianist is Jan Sikkema. 
 
Na de vakantie komt er een officiële oproep in de Stem, 
maar lijkt het u leuk om te komen zingen en repeteren, 
noteer dan voor de zekerheid de data, dan kunt u het niet vergeten. 
 
Wij hopen op een grote opkomst. 
Vriendelijke groet namens de Oecumenische werkgroep, 
Garry Scholte 
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER  HANS VAN PUTTEN 
Even voorstellen: 
Hans, ik woon sinds 1980 in Kudelstaart en ben vader van 3 kinderen en 
5 kleinkinderen, helaas is mijn vrouw overleden in 2011. 
Ik woon alweer enige jaren samen met mijn lieve vriendin Marijke. 
 

Hoe ben je bij Cum Ecclesia gekomen? 
In dezelfde maand als dat we hier kwamen wonen heb ik mezelf aangemeld 
bij het koor. Vroeger zong ik bij een jongerenkoor in Amsterdam in de 
Obrechtkerk en dat wilde ik voortzetten, daarmee kwam ik meteen in de 
gemeenschap van Kudelstaart dat was een bijkomend voordeel. Binnen een 
jaar werd ik voorzitter van het koor en dat ben ik 10 jaar geweest. Daarna 11 
jaar in de parochieraad, tussendoor 10 jaar voorzitter FOK-week  en 12 jaar 
in het schoolbestuur van stichting Kath. Onderw. Aalsmeer  waarvan 10 jaar 
voorzitter, vervolgens in het kerkbestuur en daar zit ik nu bijna 14 jaar in en 
door de samenwerking met de 5 parochies is het kerkbestuur 
getransformeerd naar een parochieteam waar ik dus lid van ben en sinds de 
samenwerking ben ik ook lid van het overkoepelende kerkbestuur. Daarin 
behandel ik de bouwzaken. 
 

Wat betekent de kerk voor jou? 
Een stukje houvast, geborgenheid maar het roept ook wel vragen op. 
Waarom gaan dingen zoals ze gaan? 
  
Stijn Nijhoff vroeg in de vorige Stem:  “je bent er regelmatig niet?” 
Na 45 jaar gewerkt  te hebben als technisch ambtenaar en beleidsmedewer-
ker ruimtelijke ordening bij de gemeente is reizen een grote hobby geworden 
waardoor we regelmatig weg zijn. We proberen er zoveel mogelijk bij 
hoogtijdagen voor het koor te zijn. Verdere hobby's zijn: postzegels 
verzamelen, legpuzzels en sudoku's maken en de kleinkinderen. 
 

Wil je nog iets zeggen? 
Het zou mooi zijn als er meer mensen taken willen vervullen binnen de 
parochie. 
 

Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?  
Michel de Venster, waar haal je de tijd vandaan om je zo in te zetten voor je 
medemens? 
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REGIOROOSTER 

 
O.L.V.van de Berg Carmel, Aalsmeer                                                       
zo 27-05 09.30 Eucharistieviering 
zo 03-06 09.30 Eucharistieviering 
zo 10-06 09.30 Eucharistieviering 
zo 17-06 09.30 Eucharistieviering 
 
Emmausparochie, Uithoorn                                                                       
Elke zat. om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo 27-05 11.00 Eucharistieviering 
zo 03-06 11.00 Eucharistieviering 
zo 10-06 11.00 Eucharistieviering 
zo 17-06 11.00 Eucharistieviering 
 
St.Jans Geboorte, de Kwakel                                                                    
zo 27-05 09.30  Woord- Communieviering 
zo 03-06 09.30 Eucharistieviering 
zo 10-06 09.30 Eucharistieviering 
zo 17-06 09.30 Woord- Communieviering 
 
H.Urbanus, Nes aan de Amstel                                                                 
zo 27-05 09.30 Eucharistieviering 
zo 03-06 09.30 Woord-Communieviering 
zo 10-06 09.30 Woord-Communieviering 
zo 17-06 09.30 Eucharistieviering 
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PAROCHIE-AGENDA  28-05-2018 / 22-06-2018 

Ma.  04 juni  09.00 uur Kerkschoonmaak 
 
Ma.   11 juni  14.00 uur MOV 
Woe.  13 juni  19.30 uur Zonnebloem 
 
        
 

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

 

 
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 15 juni. 
 
 
Bij het secretariaat of op het e-mail adres: 
redactiestem@hotmail.com  / stjangeboortesecretariaat@live.nl  
 
De volgende Stem is van 23 juni t/m 27 juli 
 
 
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.com 
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