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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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U bent allen hartelijk uitgenodigd voor de : 

 

Sint Jansviering 

 

Zondag 24 Juni om 11.00 uur. 

 

M.m.v.  Dames en Herenkoor  

en  

het Kinderkoor. 

 

 

 

 

 

 

 

En natuurlijk is er na afloop weer heerlijke koffie met 

een versnapering 
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VORMSEL EN VERJAARDAG VAN SINT JAN  
Wij naderen het feest van Sint Jan de Doper, de patroonheilige van 
onze parochie. Op de vooravond van het feest zullen wij ook het 
vormsel van meer dan 15 jongeren samen vieren. Bij gelegenheid  
van het vormselfeest zal de hulpbisschop van ons bisdom,  
Mgr. Jan Hendriks, ons in de plechtigheid voorgaan.  
Wij zullen stilstaan bij het neerdalen van de Geest over de jongeren 
van onze streek. Is er een mooiere manier om het feest van Sint Jan 
te beleven?  
Johannes de Doper was toch ook door de Geest van God bezield. Al 
vanaf zijn jongste jaren. Het Evangelie zegt dat “het kind groeide op 
en de Geest beheerste hem meer en meer”. 
Is het in het jaar 2018 mogelijk dat de Geest van God jongeren gaat 
bezielen? Is het tegendeel soms niet het geval en de jongere 
generaties steeds meer van de Kerk afdwalen.  
Dat is wel te begrijpen, denk ik. Toen ik jong was heb ik na het 
vormsel de kerk verlaten. Ik zocht mijn eigen weg in het leven, God 
interesseerde mijn niet. De Kerk vond ik immers doodsaai, repetitief, 
oud. Ik zag schrijnende dingen in de wereld om mij heen gebeuren. 
Mensen die een groot lijden te verduren hadden… en dan dat saaie 
ritueel van de zondag ochtend, wat had dat ermee te maken? Wat 
voor antwoord op de grote vraagstukken kon ik uit de Kerk halen? Wat 
voor troost? Wat voor steun?  
Op mijn twintigste voelde ik me alleen en leeg. Toen vertelde iemand 
mij dat God mijn Vader was, en dat hij voor mijn leven een 
wonderschoon plan had. Het werd voor mij het grootste avontuur van 
mijn leven om God’s plan te ontdekken. En daarna herontdekte ik ook 
de Kerk, als de gemeenschap waar ik mij met God verbonden weet. 
Waar hij door middel van zijn Woord tot mijn hart spreken kan en door 
middel van de Sacramenten - de Eucharistie en de Biecht -  mijn ziel 
voeden wil.  
Paus Franciscus zei het de afgelopen week op 13 juni: “Leven voor 
een jongere dat is: vooruitgaan,  
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onrustig zijn met gezonde onrust, niet tevreden zijn met een leven 
zonder schoonheid, zonder kleur. Als de jongeren niet hongeren naar 
het echte leven, dan stel ik mij de vraag: waar gaat het met de 
mensheid heen?” 
Wat wensen wij voor onze kinderen? Een rustig leventje, een baantje, 
een beetje geld, een goede partner en een mooie vakantie? Tja, mooi 
maar… is dit alles?  
St. Jan de Doper was ongetwijfeld een jongen die “onrustig met 
gezonde onrust” was. Laten wij hoge dingen nastreven, en samen 
bidden voor de neerdaling van de Geest in Kudelstaart, op de 
vooravond van ons parochiefeest.  
 
Pastoor Marco 
 
 
BESTE PAROCHIANEN,  
Zondag 29 juli gaan wij, de vijf samenwerkende parochies, in Uithoorn 
gezamenlijk de Mis vieren. Dit is voor velen nieuw en ongebruikelijk. 
Misschien zal iemand zich afvragen: waarom moet onze kerk op 
zondag gesloten blijven? Waarom moet ik per se naar Uithoorn? Deze 
vragen zijn wel te begrijpen. Wat is eigenlijk de bedoeling van een 
gezamenlijke viering? Ik zou het als een familiedag willen opvatten. 
De geschiedenis van onze vijf parochies verschilt enorm, dat erken ik: 
soms zijn er weinig aanknopingspunten. Toch zijn er ook wel dingen 
die ons tot familieleden van elkaar maken. Ten eerste, het feit dat wij 
gezamenlijk de Kerk in deze streek vertegenwoordigen. Ik spreek van 
“streek”, omdat wij met elkaar geografisch verbonden en op elkaar 
aangewezen zijn. Soms zie je mensen van het ene dorp in een ander 
dorp boodschappen doen. Wij fietsen regelmatig van het ene dorp 
naar het andere om familie en vrienden te bezoeken. Het zijn 
misschien stomme voorbeelden… Toch is het een feit dat velen van 
ons ook buiten de grenzen van hun eigen dorp bekend zijn. En in veel 
gevallen zijn wij als “katholiek” bekend, bij voorbeeld als vrijwilliger, als 
actief betrokkene en betekenisvol lid van een gemeenschap.   
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Daarom zeg ik dat wij gezamenlijk de Kerk in deze streek 
vertegenwoordigen: wij dragen gezamenlijk de getuigenis van het 
katholiek-zijn. En - last but not least - wij delen ook een pastoresteam. 
Dezelfde diakens, priesters en catechisten gaan in de verschillende 
kerken voor. Dat maakt ons, vind ik, familie van elkaar. Alle families 
hebben hun familiedag. Soms juist in de zomer, wanneer iedereen 
meer tijd heeft en zich vrijer voelt. Ook als samenwerkende parochies, 
mogen wij een gezamenlijke familiedag hebben. Er is natuurlijk ook 
een praktische reden: enkele pastores zijn op vakantie en van de 
zomer zijn er meestal minder mensen in de kerken. Dat maakt het 
wenselijk om de krachten te verzamelen: samen zijn wij sterker. Maar 
de praktische reden wil ik niet als eerste benoemen. Bij elkaar komen 
is nooit alleen maar praktisch of functioneel. Wij zijn een Kerk, de 
familie van God. Ik hoop dat velen elkaar op zondag 29 juli zullen 
ontmoeten en een gezegende viering zullen beleven.  
 
Vrede en alle goeds. 
Pastoor Marco 
 
 
VORMSELVIERING 
Op zaterdag 23 juni zal naar verwachting het 
Heilige Vormsel toegediend worden aan de 
volgende vormelingen: 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. 
Iedereen is van harte welkom bij deze feestelijke Vormselviering! 
 
Hartelijke groet, Vormselwerkgroep 
Pastoor Marco, Jacqueline Riechelman en Miranda van Rijn 
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CONCERT VOOR DE OUDEREN VAN KUDELSTAART 
Dankzij subsidie van Supporters Vereniging Kudelstaart kan het 
Aalsmeers Vrouwenkoor ‘VIVACE’ een gratis concert geven voor de 
ouderen van Kudelstaart. En geloof het of niet: vanaf 55 jaar mag u 
zich al tot de ouderen rekenen. Dit concert vindt plaats op dinsdag 26 
juni vanaf 10.00 uur in  Het Dorpshuis te Kudelstaart. In verband met 
het aantal plaatsen is een beperkt aantal kaarten beschikbaar.  
Om een kaart te reserveren hoeft u alleen maar te bellen en uw naam, 
adres en telefoonnummer door te geven. 
 Bellen kan naar de dames: Brussaard (tel. 0297 326564),  Murtas (tel. 
06 22394574) of van Oostveen (tel. 0297 321932).  
De organisatie gaat er vanuit, dat u dan op 26 juni aanwezig zult zijn. 
Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn, laat u het dan op één van 
genoemde telefoonnummers zo snel mogelijk weten, dan kan iemand 
anders blij gemaakt worden. Bellen kan tot uiterlijk 17 juni. 
De dames van het koor, dirigente en pianiste, hebben er zin in en 
hopen u te mogen begroeten op 26 juni voor een gezellige ochtend 
met elkaar.  
 
Groet, Anneke v.d. Jagt. 

 
TUINCONCERT op 19 juli 
Aan iedereen die van zingen houdt, of er graag naar luistert, 
op donderdag 19 juli van 19.00 tot 

19.30 uur zal het 
kinderkoor  
“De Kudelkwetters” 

weer het jaarlijkse tuinconcert 
opvoeren. In de tuin van de pastorie 
kan iedereen die zin heeft komen 
luisteren en daarna drinken we 
koffie/thee.  
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JONGENS EN MEISJES 
Nog een paar weken naar school en dan begint de 
vakantie. Misschien ga je wel op reis? Ver weg of 
dichtbij, dat zal voor iedereen anders zijn. Dan neem je je 
koffer of tas mee met spulletjes die je niet kunt missen. 

Jezus stuurde zijn leerlingen ook op reis. Maar zij mochten niks 
meenemen. Waarom was dat? 
In de gezinsviering van 15 juli om 11.00 uur hoor je hier meer over.  
 
Neem je een papieren koffer mee? Daarop plak of teken je dan iets 
waar je op reis niet zonder kunt. Deze koffers hangen we vóór de 
viering op.  
Idee voor de koffer: A4-tje met twee strepen (riemen) in de breedte en 
een handvat erop geplakt op de lange kant.  
 
Hopelijk tot dan, werkgroep gezinsvieringen 
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BEDEVAART 15 AUGUSTUS NAAR  ZEVENHOVEN-NOORDEINDE  
Iedereen, jong en oud, is van harte welkom om in de openlucht de 
viering bij de Mariagrot mee te maken. Echt een belevenis!  
We zullen vanuit verschillende parochies komen: De Nes, De Kwakel, 
Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn. Daarnaast is natuurlijk iedereen 
welkom, waar u ook vandaan komt. Het is nog vakantietijd, dus we 
hopen dat ook gezinnen met kinderen zich bij ons aansluiten.  
 
Het programma ziet er ongeveer zo uit:  
11 uur  - Eucharistieviering bij de grot waarin pastoor Marco en/of 
Darek voorgaat.  
12 uur - Lunch (zelf meebrengen) koffie/thee 
verkrijgbaar.  
13.15 uur-Rozenkransgebed waarbij mensen vanuit 
de 5 parochies De  Kwakel, De Nes, Kudelstaart, 
Aalsmeer en Uithoorn om beurten voorbidden.  
Vertrek per fiets vanaf: - de Burght 10.00  uur,  

           - de Kwakel 10.15 uur.   
Zo rond 10.20 uur arriveren we dan bij de brug van Vrouwenakker, 
daar kunnen de eventuele fietsers vanuit de Nes, Kudelstaart en 
Aalsmeer aansluiten, zodat we als één groep naar de grot kunnen 
gaan.  
Diegenen die niet op de fiets komen, kunnen misschien zelf onderling 
vervoer regelen.  
Voor de automobilisten; het adres is:   
Parochie Joh. Geboorte, Noordeinde 28, 2435 AG Zevenhoven.  
Er rijdt ook een bus 147 naar Alphen, die stopt vlakbij de kerk.  
Het zou toch geweldig zijn als er vanuit alle 5 parochies mensen 
deelnemen aan deze bedevaart.   
Hopelijk tot ziens op 15 augustus bij de Mariagrot!  
 
 
Marlies van der Lelij tel. 0297 567848  
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VIERINGEN: 
Za. 23 juni.  19.00 uur Vormselviering met Mgr. J. Hendriks. 

  mmv. “GelegenheidsJongerenkoor”    

Lector: werkgroep 

                                    Koster: Aad Buskermolen 

Zo. 24 juni.   11.00 uur Woord-Communieviering    
mmv. “D/H-koor” en “Kinderkoor”  

         Sint Jan viering 
          Lector:  Lucy Rekelhof 

 Koster: Aad Buskermolen 
  

 
Zo. 01  juli    11.00 uur DOP viering mmv. “D/H-koor”    

Lector: werkgroep 
Koster: Ageeth de Kuijer 

  

 
Zo. 08 juli    11.00 uur DOP viering mmv. “D/H-koor”  

         Lector:  werkgroep 
         Koster: Jan Zethof 

         13.00 uur  Doopplechtigheid van Pim v.d. Weijden 

 
Zo. 15 juli    11.00 uur Eucharistieviering mmv. “Kinderkoor” 

         Lector: werkgroep    
         Koster: Gerard v.d. Jagt 

 

 
Zo. 22 juli     11.00 uur Woord-Communieviering         
   Lector: Cees Hageman 
   Koster: Pieter Bruin 
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GEBEDSINTENTIES 
24 juni:  Fam. De Boer-Boekhorst       

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 
Eef Masselink, Robbert van Leeuwen 
Joop v Winsen 
Het gezin Ostendorf 
Ina Brand-Keijzer 
Uit dankbaarheid bij een 25 jarig huwelijk 

 
01 juli:  Jaap Broers, Eef Masselink, 

Hein Zethof, Evert Zethof 
Het gezin Ostendorf 
Robbert van Leeuwen 

 
08 juli:  Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 

Theo Rekelhof, Eef Masselink,  
Theo Maas, Riet Coco-Maas 
Lien Versteeg-van der Linden 
Sina van Engelen-Mank    (jaargetijde) 

 
15 juli:  Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot 

  Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Berns 
  Chantal Bentveld-Zegger 
  Margriet Teuns-van Zanten 
  Joop Aarsen 
  Ina Brand-Keijzer 
 

22 juli:  Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 
    Uit dankbaarheid 
    Robbert van Leeuwen 

   Ad Veschueren, Eef Masselink 
   Het gezin Ostendorf, Bep Burgers-Vink 
   Toos Buskermolen-de Boer 
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VERLOTING PAASKAARS 
Op zondag 27 mei was de jaarlijkse verloting van de Paaskaars. De 
grote paaskaars viel op lot nr. 12. Deze werd gewonnen door het 
gouden bruidspaar in de kerk Frans en Ineke Kuipers. De gezins-
paarskaars viel op lot nr.18 en deze kaars is later op het secretariaat 
opgehaald door Arjan Buskermolen. Allen gefeliciteerd hiermee. 
Over de bestemming van de opbrengst wordt u later geïnformeerd. 
 
Namens het parochieteam.  
      
WAT EEN EENHEID OP 27 MEI 
Wat een eenheid: een prachtig thema voor de viering op 27 mei. 
Wat een eenheid: in de kerk met zoveel kerkgangers, die vanaf de 
eerste toon massaal meezongen en deelnamen aan de viering. 
Wat een eenheid: al die enthousiaste koorleden, bestaande uit “oud” 
jongerenkoorleden. Die in leeftijd heel veel verschilden ,maar die 
onder leiding van Fleur en met het combo Leo, Hans en Mieke heel 
enthousiast en goed zongen. 
Wat een eenheid, het samen zingen van doña nobis pacem: het koor 
zong de Engelse versie en de kerkgangers doña nobis pacem “ 
geef ons vrede”. Kippenvel. 
Wat een eenheid: met zijn allen na afloop koffie en thee drinken  
op het kerkplein. 
Wat een eenheid in enkele woorden uit de overweging: Gods 
Drievuldigheid en eenheid geven ons een idee over onze relatie met 
God en met elkaar. Hoe verschillend mensen ook zijn, als er liefde is,  
als er vertrouwen is en bereidheid jezelf prijs te geven voor de ander 
is er onverbrekelijke eenheid. 
Wat een eenheid om op deze manier samen kerk te zijn  
Wat een eenheid: Mirjam en Danielle die voorgingen en alles 
georganiseerd hadden: het benaderen van oud jongerenkoor leden, 
het samenstellen van de viering enz. Bedankt.  
Het was erg fijn om er deel van uit te maken.  
        
Corry van Lith.   11 



WAT EEN PRACHTIGE VIERING! 
Op zondag 27 mei was er weer een Woord en Gebedsviering in onze kerk. 
In deze viering zong een speciaal koor: Oud leden van Fiore. 
Na een oproep in de Stem en op sociale media kwamen de aanmeldingen 
binnen. Leden van het eerste uur tot en met de laatste leden hadden er zin 
in om met elkaar te zingen. Fleur was weer de enthousiaste dirigent die in 3 
repetities diverse liedjes instudeerde uit 
het repertoire van al de jaren van het Jongerenkoor. Die repetities verliepen 
trouwens heel soepel, zoals voorganger Mirjam Snoek vertelde. Het leek wel 
alsof er een laatje openging in het hoofd, waaruit het liedje kwam. 
De kerk was heel goed gevuld met kerkgangers, die er duidelijk ‘zin’ in 
hadden. Het thema was Drie-eenheid. Hoe we die Drie-eenheid konden 
‘zien’ werd goed uitgelegd door Mirjam. Mooie, toepasselijke teksten en 
gebeden met heerlijke liedjes, die we gerust mee mochten zingen. Nou, dat 
werd dan ook gedaan. Die Drie-eenheid was niet alleen het thema, maar ook 
duidelijk was de eenheid in het koor en in de kerk. Zelf het combo, 
bestaande uit Mieke Kraan, gitaar, Hans Veenvliet, drums en als speciale 
gast: Leon Doeswijk, piano, vormden een Drie-eenheid. Bij de mededelingen 
kwamen de bloemstukjes ,een stukje voor iemand aan de Achterweg en het 
tweede bloemstukje voor het Gouden paar Frans en Ineke Kuipers. 
Spontaan werd er lang zullen ze leven gezongen. U begrijpt de sfeer was 
heel goed en wat ook fijn was, er waren veel jongeren. Misschien omdat er 
familieleden in het koor meezongen? Maakt niet uit, wat heerlijk zoveel 
mensen in een viering met zo’n groot koor. Wat zou het leuk zijn als er weer 
een koor zou ontstaan, die juist dat soort liedjes zouden gaan zingen, samen 
met zo’n combo. Het hoeft geen Jongerenkoor te zijn, maar een soort 
tussenkoor, waarbij oud-leden van Fiore kunnen zingen maar ook 
bijvoorbeeld de vormelingen. Op zo’n manier krijg je misschien ook weer 
meer jonge mensen in de kerk! U begrijpt dat dit een ideetje van mij is, 
hopelijk wordt hierop gereageerd. Met dit berichtje wil ik ook de organisatie 
van deze fijne viering bedanken voor het vele werk dat zij weer verricht 
hebben. Jullie hebben het weer prima gedaan. 
En natuurlijk de koorleden en Fleur, fantastisch gedaan! 
Wij, de kerkgangers hebben heerlijk mee kunnen zingen en genieten. 
Hopelijk volgen er nog meer van deze vieringen. Petje af. 
 
Garry Scholte-Remmerswaal.    
    12 



ROUTE VAN BARMHARTIGHEID  

 
 
Deze tocht neemt u mee langs diverse religieuze plaatsen in de 
binnenstad van Amsterdam. Er is een selectie gemaakt, want als je 
alle plekken in de hoofdstad wilt bezoeken, kom je in een maand niet 
rond. We kozen tien plekken, tien pleisterplaatsen om iets van de 
breedte te laten zien van Amsterdams religieus leven.  
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1 Basiliek van de Heilige Nicolaas, Prins Hendrikkade 73. Eén van de 
zes parochiekerken van de rooms-katholieke gemeenschap in het 
centrum. De Nicolaasbasiliek is de hoofdkerk van de parochie.   
     
Het gebouw is vernoemd naar de heilige Nicolaas, de patroonheilige 
van Amsterdam. In de kerk zijn onder meer de veertien 
kruiswegstaties te zien van de hand van Jan Dunselman. 
 
2 Leger des Heils Museum, Oudezijds Armsteeg 19. Het Leger des 
Heils verricht veel sociaal werk in de binnenstad van Amsterdam. In 
het museum krijgt men daar idee van.  
 
3 Ons' Lieve Heer op Solder, Oudezijds Voorburgwal 38. De oude 
R.K. zolderkerk is tegenwoordig een museum en herinnert aan de 
zeventiende eeuw, toen sommige kerkgenootschappen niet de ruimte 
kregen om zich publiek te manifesteren.  
     
4 Oude Kerk, Oudekerksplein 23. Het oudste nog bestaande gebouw 
van Amsterdam. De kerk werd in 1306 gewijd aan de heilige Nicolaas 
en is in de reformatie overgegaan naar de protestanten. In de 
beeldenstorm (1566) is het bij de overgang naar de protestanten 
behoorlijk beschadigd.  
 
5 He Hua Tempel, Zeedijk 106-118. Een boeddhistische tempel door 
de Chinese gemeenschap gebouwd. Het complex is in 2000 geopend. 
De boeddhisten vormen een relatief kleine geloofsgemeenschap in  
Nederland; de landelijke organisatie spreekt van zo'n 13.000 
aanhangers, grotendeels met een Chinese of Thaise achtergrond. 
  
6 Oudezijds 100, Oudezijds Achterburgwal 100. Oudezijds 100 en de 
Communiteit Spe Gaudentes zijn ontstaan in de bloeitijd van de 
oecumene. De gemeenschap is een plek waar christenen van 
verschillende achtergronden samen leven, bidden en werken.  
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7 Portugees-Israëlietische synagoge, Mr. Visserplein 3. Joods 
gebedshuis uit de zeventiende eeuw. Nederland heeft een grote 
Joodse gemeenschap gehad. In de Tweede Wereldoorlog zijn er van 
de 140.000 Joden ongeveer 101.800 Joden vermoord.   
  
 
8 Wereldhuis, Nieuwe Herengracht 18. Diaconaal huis waar 
allochtonen voortgeholpen worden.  
 
9 Moeder Godskerk, Keizersgracht 220. Kerk van de Syrisch 
orthodoxe gemeenschap. De leden van de kerk leven grotendeels in 
de diaspora.  
 
10 Paleis en Nieuwe Kerk, Dam. Vanaf 1683 kwam de Surinaamse  
Sociëteit maandelijks bij elkaar in het gemeentehuis, later paleis  
op de Dam. Het is één van de plaatsen die herinnert aan de slavernij, 
waar Nederland veel geld aan heeft verdiend. Daarnaast De Nieuwe 
Kerk (ingang Gravenstraat 17), een van de plaatsen waar de 
Wereldraad zijn wortels heeft.  
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER  MICHEL DE VENSTER 
Even voorstellen: In 1994 ben ik in Aalsmeer gaan wonen en sinds 2004 in 
Kudelstaart. 
Ik werk in de Cash & Carry bij Waterdrinker, een groothandel in kamer- en 
tuinplanten.   
 
Hoe ben je bij Cum Ecclesia gekomen? 
Lucie Rekelhof vroeg in 2007 of ik zin had om te komen zingen bij het 
Dames en Herenkoor, ze zochten tenoren. Daarvoor heb ik ongeveer 3 jaar 
op een jongerenkoor  in Aalsmeer gezeten en voor ik naar Aalsmeer kwam 
nog 10 jaar in Leerdam.  
 
Wat betekent de kerk voor jou? 
Samenzijn en bezig zijn met het geloof. 
 
Heb je nog  andere hobby's? 
Mijn grootste hobby is modeltreinen en treinen spotten. De verste spotreis 
heb ik naar Japan gemaakt. Verder is tuinieren en ook tuinen kijken een  
hobby. 
 
Hans van Putten vroeg in de vorige Stem:  “Waar haal je de tijd 
vandaan om je zo in te zetten voor je medemens?” 
Van huis uit heb ik meegekregen om je in te zetten voor je medemens. Dus 
ik tuinier regelmatig bij vrienden en kennissen.  Maar al niet meer zo vaak  
als vroeger. 
 
Wil je nog iets zeggen? 
Ik zou het mooi vinden als we ook enkele liederen zingen van ons eigen 
repertoire bij een viering met  het kinderkoor. 
En met Kerst en Pasen zouden de liederen van mij wel warmer en met meer 
inhoud mogen, want die bestaan zeer zeker. 
 
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?  
Riet van Beek, hoe lang zit je al op het koor en hoe ben je ertoe gekomen. 
En waar haal je de energie en de tijd vandaan om zo bezig te zijn in je tuin? 
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    FIJNE VAKANTIE 
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PAROCHIE-AGENDA  25-06-2018 / 27-07-2018 

Vrij.  29 juni.  13 30 uur Seniorenpastoraat 
 
Ma.  02 juli.  09.00 uur Kerkschoonmaak 
Do.  05 juli.  19.30 uur Parochieteam 
 
Vrij.  13 juli  09.00 uur DOP voor 12 aug.  
 
        

 

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

 
 
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 20 juli. 
 
 
Bij het secretariaat of op het e-mail adres: 
redactiestem@hotmail.com  / stjangeboortesecretariaat@live.nl  
 
De volgende Stem is van 28 juli t/m 31 augustus 
 
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@outlooc.com 
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