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DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP 
 

           Zondag  om 11.00 uur 
 
         (zie ook 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 BROEDERS EN ZUSTERS,                                                                                
Tijdens de zomervakantie hebben wij helaas een verbijsterend rapport 
moeten krijgen over seksueel misbruik van minderjarigen door 
priesters in de Verenigde Staten. Het is niet de eerste keer dat wij 
deze berichten moeten lezen en aanhoren en het is elke keer weer 
hartverscheurend.  
Paus Franciscus voelde zich daardoor geroepen en verantwoordelijk 
om zich tot het volk van God  te richten.  Dat deed hij in een mooie 
open brief van 20 augustus j.l., geadresseerd aan het “Volk van God” - 
aan ons allen dus.  
De officiële Nederlandse vertaling is nog niet uitgekomen. De Belgen 
zijn ons voor en het document is op www.kerknet.be te lezen (ook 
binnenkort op www.rkdocumenten.nl).  
Ik voel mij onbekwaam en niet bevoegd om deze brief samen te vatten 
of in te korten. Toch vind ik het een heel belangrijke tekst, en daarom 
wil ik een paar zinnen daarvan onder jullie aandacht brengen.  
De Paus spreekt ons als een kerkelijk lichaam aan. Met de woorden 
van de Heilige Paulus zegt hij ”dat als één lid lijdt, alle ledematen 
delen in het lijden”. (1 Korintiërs 12, 26).  
“Als we naar het verleden kijken, weten we dat we nooit genoeg 
kunnen doen als we om vergeving vragen en de schade proberen te 
herstellen. En als we naar de toekomst kijken, moet geen moeite 
worden gespaard om een cultuur te creëren waarin dergelijke situaties 
niet meer kunnen voorkomen, laat staan dat ze kunnen worden 
afgedekt en daardoor bestendigd. De pijn van de slachtoffers en hun 
families is ook onze pijn”. 
De Paus beseft dat “deze wonden nooit verdwijnen en dat ze ons 
dwingen deze gruweldaden te veroordelen en ons dwingen met 
vereende krachten deze cultuur van de dood te ontwortelen”. 
“Met schaamte en berouw erkennen we als een kerkelijke 
gemeenschap dat we niet waren waar we moesten zijn, dat we niet 
tijdig hebben gehandeld en ons bewust waren van de omvang en de 
ernst van de schade die aan zoveel levens werd toegebracht. We 
toonden geen zorg voor de kleinen; we lieten ze in de steek”. 
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Verder spreekt de Paus van de “alomvattende en gecoördineerde” 
maatregelen die hij gaat nemen; eigenlijk door het werk voort te zetten 
dat hij al begonnen is. Toch meent hij dat alle gedoopten zich hand in 
hand betrokken moeten voelen bij de kerkelijke en sociale verandering 
die we zo hard nodig hebben. “Er bestaat geen bekering van de Kerk 
zonder de actieve deelname van alle leden van Gods Volk”. 
Om deze bekering tot stand te brengen, nodigt de Paus het hele 
trouwe gelovige volk van God uit voor een boetedoening van gebed 
en vasten. “Dit kan ons geweten wakker schudden en onze solidariteit 
en toewijding aanwakkeren tot een cultuur van zorg die “nooit meer” 
zegt tegen elke vorm van misbruik”. 
Hij voegt eraan toe, dat “nee zeggen tegen misbruik ook nadrukkelijk 
nee zeggen is tegen alle vormen van klerikalisme”. Alle gezag in de 
Kerk moet als een dienst beschouwd worden, en nooit tot 
machtsmisbruik leiden.  
Zo roept de Paus ons op om dit lijden als een kerkelijke gemeenschap 
samen te dragen. “Als één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden, 
zei Sint-Paulus. Door een houding van gebed en boetedoening, 
stemmen we ons als individu en als gemeenschap af op deze oproep, 
zodat we groeien in de gave van mededogen, in rechtvaardigheid, 
preventie en herstel”. 
Met dankbaarheid voor de woorden van de Paus en hopend op herstel 
en bekering, gaan wij dit nieuw kerkelijk jaar tegemoet.  
 
Samen in het gebed verbonden  
 
Pastoor Marco 
 
 
BEDANKJE 
Hartelijk dank voor het  bloementje dat ik    
mocht ontvangen op mijn 85e verjaardag. 
Riet Lammers. 
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VREUGDE EN VERDRIET 
Na een ongelijke strijd van ruim een jaar is op dinsdag 31 juli Simone 
Raadschelders-van der Meer overleden. Simone was slechts 53 jaar 
en was getrouwd met Henk Raadschelders. 
Simone had twee kinderen: Jaimy en Stef. Simone, een vrolijke en 
lieve vrouw en moeder maar ook een vriendin van heel veel mensen. 
Dat ontdekte we tijdens de overvolle Avondwake op 3 augustus en de 
volle kerk tijdens haar Uitvaartviering op 4 augustus.  
Toen Simone te horen had gekregen dat zij ongeneeslijk ziek was, 
was dat een enorme klap. Maar Simone liet haar hoofd niet zakken en 
ging de strijd aan. Opgewekt, sterk en altijd zorgend voor een ander. 
Met veel steun van familie, vrienden en vriendinnen.  
Ongeveer twee maanden geleden kregen wij een telefoontje of wij 
contact op wilde nemen met Henk en Simone, omdat Simone haar 
uitvaart wilde regelen. 
Wij zijn naar Simone en Henk toegegaan en alles werd met elkaar 
doorgesproken. Het boek met teksten en liederen lieten we achter 
zodat ze het een of ander uit konden zoeken. Na een week kwamen 
we terug en lagen de lijstjes al keurig ingevuld met teksten en 
liederen. Simone zei: ‘Met een lach en een traan’ hebben wij het 
uitgezocht. Ieder keer weer een beetje. Zo willen wij het hebben. 
Simone kan tevreden zijn, het is ook zo gegaan, zoals zij en Henk het 
wilde. Het waren twee warme en sfeervolle vieringen. Na de 
afscheidsviering is Simone bij ons op het kerkhof begraven. Wij 
wensen Henk, Jaimy en Jordy en Stef heel veel kracht toe om zonder 
Simone verder te gaan. 
Maar zoals Simone zelf zei: Het is zoals het is, het is niet anders. 
Lieve mensen: Pluk de dag. 
 
Avondwake en Uitvaartgroep. 
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*Op 23 juli overleed Annie v.d. Does-Bon, zij werd 97 jaar oud en 
woonde al een aantal jaren in het Kloosterhof in Aalsmeer. Annie was 
directe buurvrouw van de kerk. Ze was getrouwd met Leen, helaas 
werd hij toen ze aan het Antoniushof kwamen wonen al snel ziek en 
deed dingen die haar het leven zwaar maakte. Dat heeft haar veel 
verdriet gedaan, want hij was haar alles, ze hadden geen kinderen. 
Leen kwam in de dagopvang terecht. Van daaruit werd hij zonder 
overleg met zijn vrouw opgenomen in Vogelenzang, dat heeft Annie 
veel verdriet gedaan. Het alleen zijn viel haar zwaar, gelukkig had ze 
veel steun van haar schoonzus en nichtje. Langzaam kwamen er een 
paar activiteiten op haar pad, die haar hielpen haar leven op rails te 
houden. Ze ging assisteren bij het inleggen van de Stem en sloot zich 
aan bij de groep kerk-koffie ochtend. Na een blikseminslag werd Annie 
echt bang in haar huis, Gelukkig kwam toen de mogelijkheid naar een 
aanleunwoning in Aalsmeer te verhuizen en daarna in het Kloosterhof 
te worden opgenomen. Annie heeft jarenlang veel problemen gehad 
met haar voeten, wat het lopen steeds moeilijker maakte. Uiteindelijk 
zat ze de laatste jaren in een rolstoel in haar kamer of lag op bed. Na 
enkele zware weken aan het einde gaf zij haar leven over aan Gods 
en legde haar leven in zijn liefdevolle handen, waar ze nu weer met 
haar Leen verbonden mag zijn. Na de uitvaart werd ze op ons kerkhof 
begraven. 
 
 
VRIJWILLIGERSDAG BISDOM HAARLEM – AMSTERDAM 
De bisschoppen en medewerkers willen de vrijwilligers graag 
ontmoeten en bedanken voor hun inzet. 
Deze vrijwilligersdag zal worden gehouden op zaterdag 13 okt. van 
10.30 uur tot 16.30 uur. Locatie: Diocesaan Heiligdom O.L. Vrouw ter 
Nood in Heiloo. De lunch wordt door het bisdom aangeboden.  
In de volgende Stem meer informatie.  
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1e GEZINSVIERING NA DE VAKANTIE: ZONDAG 16 SEPTEMBER 
Hallo kinderen, hebben jullie een leuke vakantie gehad?  
De school gaat weer beginnen en de 
vieringen in de kerk ook weer. 
Lijkt het je leuk om dit jaar (weer) mee te 
zingen in het kinderkoor;  
de repetities zijn op donderdagavond 
van 18.45 tot 19.30 uur. 
Heb je nog nooit meegezongen en wil je 
kijken of je het leuk vindt? Je bent van 
harte welkom op de repetities.  
Ook de kinderen die dit schooljaar hun Eerste Communie gaan doen 
mogen al meezingen. 
De eerste viering waarin we gaan zingen is op zondag 16 september. 
We nodigen alle gezinnen van harte uit voor deze kindvriendelijke 
viering! 
 
 
 

 
 

Zondag 4 november  zingt het jongeren gelegenheidskoor weer.  
Voor deze viering oefenen we op de woensdagavond  
van 19.30 tot 21.00 uur: op 10 okt. + 17 okt. + 30 okt. 
Lijkt het jou ook leuk om in dit koor mee te zingen en 
ben je tussen de 12 en 30 jaar, geef je dan snel op 
bij: Mirjam Snoek:  mirjamubink@hotmail.com   
 
Groeten van Mieke Kraan, Daniëlle Aarsen en 
Mirjam Snoek 
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VIERINGEN: 
Za. 02 sept.  11.00 uur DOP viering mmv. “D/H-koor”     

Lector: werkgroep 

             Koster: Pieter Bruin 

 

 
Zo. 09 sept.   11.00 uur Eucharistieviering mmv. Cantoren 

  Lector:  Willy v.d. Geest 
Koster: Aad Buskermolen 
  

 
Zo. 16 sept.   11.00 uur  Eucharistieviering mmv. “Kinderkoor” 

 Lector: werkgroep 
 Ageeth de Kuijer 

 
Do. 20 sept.    9.00 -12.00 uur Opening schooljaar 
                          Schoolkinderen bezoeken de kerk.  
  

 
Zo. 23 sept.   11.00 uur  Eucharistieviering mmv. “D/H-koor”  

 Lector: Lucy Rekelhof  
 Koster: Jan Zethof 

          

 
Zo. 30 sept.   11.00 uur Eucharistieviering mmv. “D/H-koor” 

            Lector: Cees Hageman  
            Koster: Pieter Bruin 

 
 
  :  
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GEBEDSINTENTIES 
02 sept: Jaap Broers, Kees Heemskerk, Hein Zethof 

Evert Zethof, Eef Masselink 
Lien Versteeg-van der Linden 
Annie van der Does-Bon 
Simone Raadschelders van der Meer 

 
 
09 sept: Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 

Eef Masselink, Jan de Zanger, Hanna van Hilst 
Piet Schutter, Annie van der Does-Bon 
Simone Raadschelders van der Meer 
Chantal Bentveld-Zegger     (jaargetijde) 
 
 

16 sept: Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot 
  Jan Rodenburg 
  Uit dankbaarheid 
  Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Berns 

Margriet Teuns-van Zanten, Ina Brand-Keijzer 
  Stien Berk-Slof, Simone Raadschelders van der Meer 

overleden ouders Raadschelders-Hulscher 
 
 
23 sept: Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 

 Eef Masselink, Bep Burgers-Vink 
                          Toos Buskermolen-de Boer, Riet Cocu-Maas 
                          Robbert van Leeuwen 
                          Dré Maas en overl. fam Maas-Schijf 
                          Theo Maas    (jaargetijde) 
 
30 sept: Eef Masselink  
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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. Het wordt weer een prachtige viering met mooie teksten. 
 
Zondag 7 okt. om 10.30 uur is de Oecumenische viering in onze kerk. 
 
De repetities zijn op de woensdagavond van 20.00 uur – 22.00 uur 
in onze kerk op: woensdag 5 september, 12 september en 26 sept. 
In de pauze is er koffie 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 naar: garry@scholten-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.  
 
 
OUDEREN ONTMOETINGSDAG 2018 
Op 20 september is 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. 
Tel:0297 328757 of bij het secretariaat 0297 324735 
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10 NOVEMBER: KORENDAG VOOR KINDEREN EN JONGEREN.  
Samen zingen met kinderen en jongeren uit andere parochies. 
Op zaterdag 10 november willen we samen met kinderen en jongeren 
tussen de 5 en 16 jaar uit de verschillende omringende parochies een 
viering verzorgen. De liedjes voor de 
viering gaan we op de dag zelf 
instuderen. Tussendoor doen we 
spelletjes, wat catechese en eten we 
samen. Een volledig verzorgd 
programma dus. Dit alles gaat plaats 
vinden in parochie de Burght in Uithoorn. 
Iedereen die het leuk vinden om hier aan mee te doen is van harte 
welkom! Je hoeft niet op een koor te zitten om mee te doen. 
Meer informatie volgt later. Heb je nu al interesse, stuur dan een 
mailtje naar jmirjamubink@hotmail.com 
 
 
BEDEVAART NAAR ZEVENHOVEN OP MARIA HEMELVAART 
Op 15 augustus zijn we weer vierend bijeen geweest bij de Mariagrot 
te Zevenhoven/Noordeinde. We hielden het dit jaar droog en het geeft 
een bijzondere sfeer aan de viering als die  in de open lucht is. De 
mensen kwamen uit onze regio vanuit de parochies de Nes, de 
Kwakel, Kudelstaart, Aalsmeer en Uithoorn.  Maar verder zijn er ook 
altijd nog mensen uit omliggende parochies. We waren met meer dan 
100 personen. Samen hadden we een mooie viering, waarbij kapelaan 
Darek voorging. Veel gebeden werden aan het papier toevertrouwd en 
voor deze intenties werd tijdens het rozenhoedje nog eens extra 
gebeden. Ook hebben we bij elk tientje een parochie uit onze regio 
aan Maria toevertrouwd en met onze vijf parochies maakten we de 
krans vol. De ontvangst van de dames van de koffie en de koster was 
weer zeer gastvrij. Het is een prachtige locatie die uitnodigt tot gebed. 
Ik denk dat veel mensen weer gesterkt naar huis gingen.  
Tot volgend jaar?  Marlies.     
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KARMEL BERICHTEN AALSMEER-AMSTELVEEN 
Van harte nodigen wij u om, na deze zeer warme zomer, weer mee  
te doen aan een of meer activiteiten van de Karmel. Hieronder een overzicht 
voor de maand september. Deze bijeenkomsten kunnen alleen doorgaan als 
daarvoor voldoende belangstelling bestaat. Het is daarom van belang dat u 
zich van te voren aanmeldt zoals aangegeven. Mocht onverhoopt een 
bijeenkomst niet doorgaan, dan kunnen wij ieder die zich heeft aangemeld 
dat ook kenbaar maken. De gevraagde bijdrage per activiteit is een 
richtbedrag. Mocht dat bedrag bezwaarlijk zijn, dan laten we het aan uw 
mogelijkheid over. Betaling kan contact bij aanvang van de bijeenkomst. 
 
Activiteit                      Tijd               Aalsmeer  Amstelveen     
Mandela tekenen                  9.45 - 12.00                      4-9-18 T   
Gespreksgroep Karmel       19.30 - 21.30       10-9-18            PC 
Regellezen                 10.30 - 12.30                   18-9-18        T 
Film en Spiritualiteit             11.00 - 15.30      22-9-18        O +T 
Karmel West                        10.00 - 16.00       22-9-18                        PC 
Liturgie in beweging             19.30 - 21.30       24-9-18           PC 
Taizéviering in de Karmel         20.30   28-9-18           ZW      
Karmelbeweging                   10.00-12.00         29-9-18       O 
 
T   : Tuinkamer in Amstelveen Westelijk Halfrond 1, 1183 HN 
O   : Ontmoetingsruimte in Amstelveen Westelijk Halfrond 1, 1183 HN 
PC:  Parochiecentrum in Aalsmeer  Gerberastraat 6, 1431 SG 
ZW: Zwarteweg 36, 1431 VM  in Aalsmeer  
Aanmelden voor:  
Mandela tekenen bij: n.munsters@kpnmail.nl  
Mandala's zijn meer dan gewoon een gemakkelijke en leuke methode om 
iets moois te tekenen, het is ook een vorm van geleide meditatie om vrede 
en balans in je leven te kunnen brengen. Het tekenen van mandala's kan 
ook een goede spirituele oefening voor je persoonlijke ontwikkeling zijn. Wij 
zijn niet alleen bezig met tekenen en kleuren, maar nemen ook enige tijd 
voor bezinning.  
Gespreksgroep Karmel  bij: loekseebold@hetnet.nl  
Reeds enige jaren komt deze groep bijeen. Ze staat open voor nieuwe 
deelnemers. We bespreken een actueel onderwerp aan de hand van een 
artikel of boek. 
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Film en Spiritualiteit: bij h.en.a.vankessel@outlook.com 
We komen in huiselijke kring bij elkaar rond een film en gaan met elkaar in 
gesprek om zo onze eigen geloofsbeleving en religieuze ervaring te 

verdiepen. Chaja, een filosofiestudente, komt als kinderoppas terecht 
in een orthodox joods gezin. Dagelijks wandelt ze met de kleuter 
Simcha. Met een oude vriend van haar vader voert zij geestige 
gesprekken over de komst van de Messias, terwijl haar vader op zoek 
is naar koffers, die hij lang geleden heeft begraven. Na de film 
wisselen we van gedachten over de betekenis voor ons eigen leven. 
Regel lezen: bij e.vorstermans@upcmail.nl  
Zo eens in de 6 weken komen we samen met een groepje om de Regel van 
de Karmel te lezen en te bespreken. We doen dit nu al een aantal jaren en 
momenteel voor de derde keer, maar het verrassende is, dat we er elke keer 
weer nieuwe inspiratie uit kunnen halen. 
Karmel West: bij secretariaat@karmel.nl     
Karmel West is een initiatief van de Orde van de Karmelieten na het sluiten 
van drie kloosters in het westen van het land en bestaat uit groepen uit 
Amstelveen/Aalsmeer, ‘s-Gravenhage en Dordrecht. Wij zijn bij elkaar te 
gast op een zaterdag rond een onderwerp. Het is goed elkaar te ontmoeten, 
maar het is vooral ook bedoeld als inspiratie voor de weg die ieder van ons 
wil gaan, geleid door de spiritualiteit van de Karmel. Dit nieuwe jaar heeft als 
thema: “Liturgie als uitdrukking van gemeenschap”. Vanuit de Karmel 
Provincie begeleiden Ben Wolbers o.carm. en Susan van Driel                
Liturgie in beweging: bij loekseebold@hetnet.nl    
Wat is liturgie eigenlijk? Waarom dient die in beweging te blijven? Wat kan 
wel, wat niet en waarom? 
Taizé in de Karmel: bij w.ernst@karmel.nl                  
De broeders van Taizé zijn met hun meditatieve vieringen een begrip 
geworden. Eenvoudige liederen gebaseerd op de Schriften en afgewogen 
stilte zijn een rode draad in hun gebed. Tijdens de vieringen proberen wij de 
sfeer van Taizé te benaderen. Na afloop is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten. 

Wij wensen u een inspirerend en spiritueel najaar toe. 
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PAROCHIE-AGENDA  03-09-2018 / 05-10-2018 
Ma.  03 sept.  20 00 uur Stichting 
Vrij.  07sept.  09.00 uur DOP voor 21 okt.  
 
Ma.   10 sept.  09.00 uur Diaconie 
Woe.  12 sept.  19.30 uur Zonnebloem 
Do.  13 sept.  20.00 uur Diaconale zondag 
 
Do.  20 sept.  19.30 uur Parochieteam  
 
Ma.  24 sept.  09.00 uur Kerkschoonmaak 
    11.00 uur Diaconie 
Do.  27 sept.  20.00 uur Regio PCI 

       

 

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

 
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 28 september. 
 
Bij het secretariaat of op het e-mail adres: 
redactiestem@hotmail.com  / stjangeboortesecretariaat@live.nl  
 
De volgende Stem is van 6 oktober t/m 9 november 
 
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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