Jaargang 52 nr. 08
28 juli 2018

=====================================================
P A R O C H I E S T. J A N G E B O O R T E
Kudelstaartseweg 247
Pastorie Kudelstaart tel.: 0297 - 32 47 35
Pastorie Uithoorn.: tel.: 0297 - 56 46 38
E-mail: stjangeboortesecretariaat@live.nl
www.rkkerkkudelstaart.nl
28 juli 2018
JAARGANG 52 NR. 08
=====================================================
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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KNOPEN DOORHAKKEN OF KNOPEN ONTWARREN?
In de Nederlandse taal heb ik veel leuke spreekwoorden en gezegden
geleerd. “Knopen doorhakken” is een gezegde dat ik heel interessant
vind. Het wordt ontzettend veel gebruikt, vooral tijdens vergaderingen,
of elke keer dat iemand “zakelijk” bezig is. Dan hoor je: “tja, toch moeten
we knopen doorhakken”. “Tja, ik houd van knopen doorhakken”. Ik vind
deze zegswijze heel typerend voor ons drukke leven: wij voelen ons
soms met moeilijke situaties geconfronteerd, en worden wij gedwongen
om keuzes te maken. Dus, “de knoop moet worden doorgehakt”. Deze
zegswijze kwam mij niet als onbekend over. In Italië zat ik immers op
het gymnasium, en daar werden verhalen van de oude Grieken verteld.
Een van de verhalen ging over de “Gordiaanse knoop”. De Gordiaanse
knoop was een onontwarbare knoop, bewaard in een tempel in de stad
Gordium. Toen de jonge en strijdlustige koning Alexander de Grote de
stad veroverde, hoorde hij van het verhaal van de onontwarbare knoop
en hakte hem met zijn zwaard in een slag los. Toen Alexander de Grote
een kind was, had hij als persoonlijke leermeester de grote filosoof
Aristoteles, een van de grootste denkers van de oudheid. Maar toen
Alexander met het onontwarbare probleem van de knoop
geconfronteerd werd, kon hij heel weinig met al de moeilijke filosofie die
hij van Aristoteles had geleerd. Hij moest de filosofie achter zich laten
en gewoon “doorhakken”. Het is waar: te veel denken en filosoferen leidt
soms nergens heen, en de knopen blijven vast. Daar staat tegenover
dat wij de moeilijke knopen van ons leven kunnen blijven doorhakken…
steeds maar weer opnieuw. Of is er een “derde weg”? In de roomskatholieke kerk van Sint-Petrus aan de Perlach in de Duitse stad
Augsburg, wordt Maria als de Knotenlöserin vereerd - in het Nederlands:
Maria die de knopen ontwart. Paus Franciscus heeft een
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enorme waardering voor deze bijzondere Maria devotie. In het
genadebeeld staat Maria tussen twee engelen afgebeeld. De engel aan
haar rechterkant geeft haar een koord dat helemaal verknoopt is. Maria
lost alle knopen op en geeft aan de engel aan haar linkerkant het
ontwarde koord. Het schilderij was de opdracht van een Duitse man een zekere Wolfgang Langenmantel - wiens huwelijk in crisis was
geraakt, en door Maria werd gered: zijn levensknoop werd dus door
Maria ontwart. Daar had hij om gevraagd. Het is een troostend beeld.
Maria wilt de knopen van ons leven ontwarren. Soms zijn onze
“spirituele vingers” - bij wijze van spreken - te “dik” om de moeilijke
knopen van ons leven te ontwarren. Wij blijven zitten in een impasse: òf
“filosofisch” bij de knopen blijven piekeren en gestrest worden, òf…
doorhakken! De fijne handen van de moeder van onze Heer kunnen
met oneindig geduld en barmhartigheid de moeilijkste knopen van ons
leven ontwarren. Zij leert ons de “derde weg”. Laten wij dus de moeilijke
knopen van ons leven in de handen van Maria leggen. Zij is degene die
de knopen voor ons ontwart, zij is onze voorspreker bij de Heer. Heilige
Maria, bid voor ons
Pastoor Marco
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VREUGDE EN VERDRIET
***Op 20 juni overleed Hanna van Hilst. Zij woonde sinds enkele jaren
in het Boerhaavehof en werd 94 jaar. Hanna was een vrouw van hard
werken, ze zette zich in voor haar gezin met zeven kinderen en haar
zaak. Ze woonde voorheen in Amstelveen en had daar een winkel voor
maat korsetten en lingerie. Elke maand kreeg ze de communie thuis,
tot ze de laatste maanden door ziekte in het verpleeghuis kwam. De
laatste weken bracht ze door in Kloosterhof. Ze werd vanuit onze kerk
begraven in het familiegraf aan de Amstel.
* ** Op 21 juni overleed op 84 jarige leeftijd Dhr. Piet Schutter.
Hij woonde aan de Bilderdammerweg en kwam oorspronkelijk
uit Noorden. Hij heeft altijd hard moeten werken op de slachterij en
stond ook ’s avonds nog voor iedereen klaar, waarbij zijn gezin zeker
voorop stond. Na een mooie afscheidsviering in onze kerk is hij in stilte
gecremeerd. Wij wensen zijn vrouw en kinderen en verdere familie heel
veel sterkte om dit verlies te dragen.
***Op 12 juli overleed Stien Berk-Slof, zij werd 82 jaar en woonde aan
het Stichtse Pad. Stien’s leven is bepaald niet over rozen gegaan. Na
haar huwelijk woonde ze aan de Herenweg in een ark waar zij een groot
verlies leed. Er werden in het huwelijk drie kinderen geboren, waarvan
de jongste, Peet, als driejarige verdronk. Het gezin kwam daarna aan
het Stichtse Pad te wonen. Haar man overleed toen Stien 37 jaar was
en zo kwam ze al jong alleen voor het gezin te staan. Opnieuw kwam
er verlies op haar pad toen dochter Irma ernstig ziek werd. Alle
behandelingen ten spijt, overleed de dochter en bleef Stien met zoon
Richard achter. Stien wilde het beste voor hem en probeerde hem te
geven wat hij graag wilde en nog had ze altijd het idee dat ze te kort
schoot omdat ze niet alles kon kopen in haar situatie. Stien was zelf heel
eenvoudig in haar geloof, een bescheiden vrouw en ging stilletjes haar
gang. De laatste jaren raakte ze meer verbonden met onze parochie
door de kerk-koffie ochtendgroep waarvan ze deel ging uitmaken. Ook
werd ze vrijwilliger en ging meehelpen met het inleggen van de Stem.
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Door vaatziekte had ze al enkele zware operaties achter de rug, toen
ze weer met spoed naar het ziekenhuis moest en haar been niet
behouden kon blijven. Veel pijn bleef er daarna, het waren heftige dagen
tot haar overlijden. Na de uitvaart hebben we haar begraven op het
kerkhof achter onze kerk.
We wensen de familie van onze overleden parochianen veel sterkte toe
in de komende tijd.
*** 08 juli heeft in onze parochiekerk Pim van der Weijden het H.
Doopsel mogen ontvangen. Pim is de zoon van Barry van der Weijden
en Kim Ensing en woont in de Fontijnkruidhof. Wij wensen hem en zijn
ouders een gezonde en liefdevolle toekomst.
VORMSELVIERING
Zaterdagavond 23 juni was ik in Kudelstaart om het heilig Vormsel toe
te dienen aan de vormelingen van Aalsmeer, De Kwakel en Kudelstaart.
Het gelegenheidskoor bij deze viering werd gevormd door de
vormelingen zelf met broers en zussen. Ze zongen zo goed, dat de hoop
is dat ze dóór willen gaan.
De meeste vormelingen (12) kwamen uit Kudelstaart. Bovendien was
het vormsel in de vooravond van het hoogfeest van Johannes de Doper,
patroon van de kerk. Het lag dus voor de hand dat besloten was het
vormsel dit keer in Kudelstaart te laten plaats vinden. De gebedsviering
heb ik samen met pastoor Marco Cavagnaro en diaken Jeroen Hoekstra
gedaan. De werkgroep van het vormsel met Jacqueline Riechelman en
Miranda van Rijn leidde alles in goede banen. Er waren veel gelovigen
gekomen, de kerk was bijna helemaal vol. Ook de emeritus pastoraal
werker mw. Annemiek Blonk was bij de viering aanwezig. Doordat het
koor zo goed zong en verschillende mooie en toepasselijke liederen had,
werd het een mooie viering, waar de vormelingen goed in betrokken
waren.
Van harte proficiat aan de vormelingen, hun ouders en familie en aan
de parochies. Moge de Geest van God hen door hun leven blijven
begeleiden met zijn gaven...
Mgr. Dr. J. Hendriks
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OUDEREN ONTMOETINGSDAG
Het jaar is weer om en dan is er op donderdag 20 september de ouderen
ontmoetingsdag. Deze dag is zoals altijd in de Karmelkerk in Aalsmeer.
Wilt u daar bij zijn dan kunt u zich opgeven bij Marijke Buskermolen.
Een van de vrijwilligers komt dan bij u langs om de dag te bespreken.
De dag begint om 09.30 uur en is om 16.00 uur afgelopen.
Denk er even over na en bel mij gerust 0297-328757
Marijke Buskermolen.
U KOMT TOCH OOK?
Op zondag 12 augustus is er weer een woord en gebedsviering met de
DOP-groep. U weet het waarschijnlijk nog wel, Maria ten
Hemelopneming!
Officieel 15 augustus, tegenwoordig wordt het niet echt meer gevierd.
Dat vindt de DOP-groep erg jammer. Daarom is er nu een mooie viering
gemaakt met een ‘link’ naar Moeder Maria.
Met mooie teksten en liederen, waaronder natuurlijk bekende
Marialiedjes, zodat u weer heerlijk mee kunt zingen. Een beetje het
gevoel van vroeger.
Wij hopen dat u de moeite wilt nemen om naar deze viering te willen
komen. De cantorgroep zingt dan omdat het nog vakantietijd is voor het
zangkoor.
De DOP-groep stelt het bijzonder op prijs en u kunt weer heerlijk
genieten. Tot 12 augustus.
namens de DOP-groep,
Garry Scholte
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VIERINGEN
Zo. 29 juli is onze kerk gesloten, er is een open viering in de
Emmauskerk in Uithoorn om 11.00 uur
Om 13.00 uur wordt gedoopt: Virgina Kok
Zo. 05 aug. 11.00 uur
Woord-Communieviering
Lector: Willy v.d. Geest
Koster: Aad Buskermolen
Zo. 12 aug. 11.00 uur
DOPviering mmv. Cantoren
Lector: werkgroep
Koster: Ageeth de Kuijer
Zo. 19 aug. 11.00 uur Eucharistieviering
Lector: Lucy Rekelhof
Koster: Jan Zethof
Zo. 26 aug. 11.00 uur
Eucharistieviering
Lector: Cees Hageman
Koster: Gerard v.d. Jagt
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GEBEDSINTENTIES
29 juli:

Toos Buskermolen-de Boer
Hanna v. Hilst
Piet Schutter
Stien Berk-Slof

05 aug:

Jaap Broers, Eef Masselink
Theo Rekelhof, Hein Zethof
Evert Zethof, Lien Versteeg-van der Linden
Jan de Zanger, Hanna v.Hilst
Piet Schutter, Stien Berk-Slof

12 aug:

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns
Cees van Wees, Chantal Bentveld-Zegger
Theo Maas, Ina Brand-Keijzer
Riet Cocu-Maas, Stien Berk-Slof

19 aug:
Koot

Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia OveresEef Masselink
Robbert v. Leeuwen
Bep Burgers-Vink
Toos Buskermolen-de Boer
Margriet Teuns-van Zanten
Het gezin Ostendorf
Stien Berk-Slof
Uit dankbaarheid voor 90e verjaardag

26 aug:

Fam. De Boer-Boekhorst
Simon de Boer-en Cristina de Boer-Wahlen
Eef Masselink
Uit dankbaarheid
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EEN VIERING DIE GEHOORD MOCHT WORDEN.
Zondag 8 juli was er wederom een Woord-gebedsviering door de
DOP-groep. Het thema was: Gehoord worden. Net thuis gekomen van
een fijne vakantie mocht ik met Wil Kraan deze viering voorgaan. Wat
een heerlijk onderwerp was dit.
Gehoord worden, dat willen wij natuurlijk allemaal en het gebeurt ons
allemaal weleens dat je soms het idee hebt dat je tegen de muren staat
te praten. Men hoort je wel maar luistert niet echt. Je dringt niet
door. Ook zelf hebben wij dat natuurlijk ook. Ben je druk bezig of zijn je
gedachten er niet bij. Of… men wil niet naar je luisteren, zoals men dat
in Nazareth niet wilde doen. Jezus was toch een van hen, dus wie dacht
hij wel, dat hij was? Gewoon de zoon van de timmerman, niets
bijzonders dus. Soms hebben we inderdaad een vooroordeel,
dat is gewoon zo. Wat zou het mooi zijn als het zou lukken om toch open
en eerlijk naar iemand te luisteren om daarna pas je oordeel te vellen.
Dat was eigenlijk de conclusie van deze viering. De prachtige teksten
van de liederen pasten ook prachtig bij de teksten, die soms echte
doordenkertjes waren. Het koor zong weer de sterren van de hemel en
de kerk was goed gevuld met enthousiaste kerkgangers. Wat kan een
mens nog meer wensen. Na afloop van deze fijne viering was er buiten
op het kerkplein, heerlijk in het zonnetje, nog een lekker kopje koffie met
koekje. Weer geweldig geregeld door de koffiezetgroep. Voor mij was
deze viering met alles er omheen, eentje met een gouden rand.
Hartelijk bedankt, iedereen die meegewerkt heeft of aanwezig was.
Tot de volgende DOP-viering: 12 augustus a.s.
Vriendelijke groet, Garry Scholte-Remmerswaal.
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MIVA COLLECTE
In het weekend van 25/26 aug. Is er weer de jaarlijkse MIVA collecte.
Dit jaar vraagt de MIVA aandacht aan de meest kwetsbaren in
ZIMBABWE!
De bevolking heeft geen geld om een busrit te betalen naar het
ziekenhuis.
Dat kunnen wij hier in ons rijke land niet bedenken.
Wij nemen de auto, taxi, bus of trein voor langere ritten.
Kunt u zich dat voorstellen: je bent doodziek en hoe kom je aan hulp.
Gelukkig is er een team die hulp kan bieden doordat MIVA twee auto's
heeft kunnen schenken. De grote wens is nog twee erbij.
Met onze hulp moet dat lukken. Hopelijk heeft U nog een klein beetje
vakantiegeld over en kunt u dit in de rode bus gooien of overmaken op
ons banknr. NL62RABO 03801.067.28 T.n.v. Missionaire werkgroep.
Hartelijk dank, Willy v.d.Geest
HARTELIJK DANK.!!!
Als dank werd er op vrijdag 29 juni voor de vrijwilligers van onze
parochie een BBQ georganiseerd.
Het vele werk dat door de vrijwilligers is verzet de afgelopen jaren is
gigantisch. Wijnand heette ons allen hartelijk welkom en bedankte ons
door elke werkgroep te benoemen. Wat zijn dat er veel!
Er waren heel wat mensen die gehoor gaven aan deze BBQ.
Het was prima verzorgd en niemand kwam iets tekort.
Door het mooie weer konden we heerlijk buiten zitten.
Heel fijn om met zovelen te zijn en zo buiten “het werk” om gezellig te
kunnen bijpraten.
Nogmaals hartelijk dank.
Een parochiaan.
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TUINCONCERT “KUDELKWETTERS”.
Op donderdag 19 juli was er in de tuin van de pastorie het jaarlijkse
zomer tuinconcert. Hieraan hebben alle Kudelkwetters deelgenomen.
Vol enthousiasme, zeker met dit mooie weer, hebben zij diverse liedjes
gezongen. Met als rode draad door het programma heen dat de
vakantie er nu echt zit aan te komen.
Onder leiding van Paula en pianiste Kim.
Dit concert werd ook opgeluisterd door de vele aanwezigen in de tuin,
ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en nog vele andere
belangstellende parochianen.
Voor de twee grote afwezigen Chantal Bentveld en Ina Brand werd als
nagedachtenis een kaarsje aangestoken. Beide mensen hebben ons
afgelopen jaar verlaten.
Er was voor alle aanwezigen heerlijke koffie/thee of andere
versnaperingen met heerlijk eigen gebakken cake en taart.
Voor de kinderen was er natuurlijk ook een ijsje.
Aan het einde bedankte Paula iedereen voor de enthousiaste en
spontane aanwezigheid, maar wat Paula niet wist was dat ook zij werd
bedankt.
Vanuit de handen van Wijnand Oostveen kreeg zij het St. Jan beeldje
en een grote bos bloemen overhandigd. Dit voor haar intensieve inzet
en ook het vele werk wat zij verzet voor onze parochie.
Paula heel hartelijk dank hiervoor.
Namens het parochieteam.
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OECUMENISCH GELEGENHEIDSKOOR
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. Het is zo leuk om heerlijk met
elkaar te zingen, die verbinding is heel belangrijk. Ook wordt het weer
een prachtige viering met mooie teksten.
ZONDAG 7 oktober om 10.30 uur is de Oecumenische viering in onze
kerk.
De repetitieavonden zijn op woensdagavond van 20.00 uur – 22.00
uur in onze kerk op: Woensdag 5 september
Woensdag 12 september en LET OP…
Woensdag 26 september.
In de pauze is er koffie en thee met een lekker koekje erbij.
De dirigent is dit jaar: Ton v.d. Berg.
Ton was de oprichter en dirigent van Song of Joy.
Organist/pianist is Jan Sikkema.
Heeft u ook zin om gezellig mee te komen zingen?
Geef uzelf dan op, dan kunnen wij uw muziekmap in orde maken.
Telefoon: 0613409523 of mail: garry@scholte-orchideeen.nl
Wij hopen op een grote opkomst. Schrijf het maar gelijk in uw agenda,
dan kunt u het niet vergeten. Tot ziens.
Vriendelijke groet namens de Oecumenische werkgroep,
Garry Scholte-Remmerswaal
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER RIET VAN BEEK
BUSKERMOLEN
Even voorstellen:
Riet is 80 jaar en getrouwd met Antoon, ze hebben 2 dochters,
schoonkinderen en 3 kleinkinderen.
Van oorsprong is Riet een Kudelstaartse maar ze hebben 40 jaar in
Amstelveen gewoond, sinds 2005 zijn ze weer Kudelstaarters.
Hoe ben je bij Cum Ecclesia gekomen vroeg Michel de Venster?
In september 2005 ben ik meteen op het koor gegaan. In Amstelveen
heb ik ruim 10 jaar in het kerkkoor van de Heilige Geest kerk gezongen.
Heb je nog andere hobby's?
Tuinieren daar geniet ik van en ik wil dat het er perfect uitziet, maar ik
hou ook van lezen, kaarten, rummicuppen en op de computer spelletjes
doen.
Doe je nog vrijwillerswerk
Nu bezoek ik alleen nog zieke en oude mensen om me heen, vroeger
heb ik veel voor de Henri Dunant en Bornholm gedaan.
Wil je nog iets zeggen?
De kerk zou met de tijd mee moeten gaan!
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?
Magda v.d. Broek, je hebt een druk gezin en je zingt alles, zelfs cantoren.
En je bent niet eens katholiek. Je bent ook sociaal en hebt veel voor de
gemeenschap over, hoe kom je hier zo toe?
Door ruimte gebrek verwijzen we u naar de websites en de
regionale kranten voor de vieringen in de Regio
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Agenda

