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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
Het vakantiegevoel is helemaal voorbij, nu wij met beide voeten in het
najaar staan. In de laatste weken was de Kerk ook weer in het nieuws,
en na de Verenigde Staten en Ierland was nu Nederland weer aan de
beurt. Oude berichten van wonden van het verleden werden weer
geopend, en in de media - radio, tv, kranten - iedereen wil zijn zegje
hebben. Politici schrijven zich van de kerk uit, alsof het katholiek-zijn
een vlek op hun feestpak was.
Afgelopen week reed ik langs Kudelstaart en op radio 1 hoorde ik een
uitzending waarin de kerk als een “criminele organisatie” wordt
geschetst. “De Mafia is in vergelijking een kinder-vereniging”, zei de
spreker, “zij zijn criminelen en dat kan gewoon niet”. Dat deed mij pijn.
Dan moest ik voor het eerst in de opening van het schooljaar van de
Antoniusschool voorgaan. En dat was voor mij ook in het algemeen, de
eerste keer dat ik een opening van een schooljaar meemaakte. Toen ik
voor het eerst de uitnodiging kreeg dacht ik “nou, dat wordt een formeel
iets. Misschien een ceremonie waarbij ik een paar uur op een stoel moet
gaan zitten en aan het eind een zegen geven”.
Op donderdag 20 september werden mijn gedachten op hun kop gezet.
Enthousiaste meesters en juffrouwen, een jonge en energieke
directeur, vier groepen van ruim tweehonderd kinderen die ieder op zijn
beurt in de kerk kwamen. Samengeteld zijn bijna achthonderd kinderen
in de kerk geweest. Wij hebben samen gebeden en gezongen, en
hebben de kinderen een pastoor misschien voor het eerst in hun hele
leven gezien (“waarom draag je een jurk?”, werd mij o.a. gevraagd!).
Een prachtige dag.
Bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk stond ik naast de
directeur bij de ingang van de Kerk om de kinderen en de leerkracht
welkom te heten. De zon scheen terwijl het ook een beetje fris was. De
wind waaide alle slechte gevoelens weg. Jezus Christus hield van
kinderen, omdat zij zijn boodschap met eenvoud ontvingen.
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De volwassenen verdedigen zich. De volwassenen hebben hun
plannen, hun visie, hun ambities. Zelfs Petrus vond dat Jezus te ver
ging. Kinderen vinden dat niet. Kinderen luisteren, geloven, volgen.
“Laat de kinderen tot mij komen”, zei de Heer.
Kinderen die volwassenen worden zonder ooit iets over Jezus Christus
te horen, zonder een kans te hebben om hem te ontmoeten: dat zou
een verschrikkelijke maatschappij zijn! Laten wij de deuren van onze
maatschappij voor Christus openen: laten wij de kinderen tot hem
komen!
Pastoor Marco
PAARDENSTAL BIJNA WEER IN GEBRUIK!
Na veel zoekwerk en moeizaam overleg met het bisdom is het dan toch
gelukt om een nieuwe gebruiker van de Paardenstal te vinden. Met
dierenarts Stefanie Schuerman is door het bestuur van het
samenwerkingsverband een huurcontract getekend voor onbepaalde
tijd om de Paardenstal te huren voor het uitoefenen van een
dierenartspraktijk. Navraag bij de gemeente leerde dat het gebruik als
dierenartspraktijk volgens het vigerende bestemmingsplan is
toegestaan.
Als parochieteam zijn wij blij dat het nu eindelijk gelukt is om de
Paardenstal te verhuren en dat er nu ook structureel inkomsten uit de
verhuur voortkomen. Natuurlijk is het wel zo dat er door het
parochieteam verbouwingen/aanpassingen gedaan moeten worden
maar daarin worden we met een lening van de Stichting vrienden van
de St. Jan financieel gesteund.
Nadat de verbouwingen, die wij voor onze rekening nemen, gereed zijn
zal de verdere inrichting van de Paardenstal in opdracht van de
dierenarts ter hand worden genomen. De verwachting is dat de opening
van de dierenartspraktijk eind 2018 of begin 2019 zal zijn.
Ter voorkoming van mogelijk overlast zullen er goede afspraken met de
dierenarts worden gemaakt.
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Tot slot wensen wij Stefanie Schuerman veel voorspoed met haar
dierenartsenpraktijk.
Hans van Putten
Secretaris parochieteam
WERELDMISSIEMAAND
Oktober is als vanouds de "Wereldmissiemaand". Dit jaar staat Ethiopië
centraal. Ethiopië is een van de armste landen ter wereld, met een rijke
cultuur. Ook een land waar heel veel vluchtelingen worden
opgevangen. Meer dan de helft van de bevolking kan niet lezen of
schrijven. Het is dus heel belangrijk dat de kinderen naar school gaan
en verder kunnen leren. Daar is de start voor een beter leven en een
betere toekomst. Zusters onder leiding van zuster Kidist hebben al veel
bereikt. Maar voor school en onderwijs is geld nodig. Het zou heel mooi
zijn als wij ze daarbij helpen. Het hoeft niet zo mooi, luxe en overdadig
te zijn als onze scholen. Onze "Anthonius school" is als gebouw en
speelplaats prachtig. Daar zijn wij als gemeenschap trots op en terecht
dat mogen wij zijn. Maar laat de mensen in Ethiopië daar ook een beetje
in delen. Daar zijn ze al tevreden met een overvolle oude hut of een
locatie buiten. A.u.b. geef met gulle hand. Maak de grote en kleine
mensen in Ethiopië blij met Uw gave. De rode bus staat de hele oktober
maand achter in de kerk. Ook kunt U het overmaken op Rek.Nr.: NL62
RABO 03801.067.28 t.n.v. Missie Werkgroep.
Bij voorbaat dank,
Willy v.d. Geest
BEDANKT!
Op zondagmiddag 2 september 2018, ging de deurbel. Groot was de
verrassing, dat we het mooie altaar bloemetje kregen ter gelegenheid
van ons 50 jarig Huwelijk.
Hiervoor heel, heel hartelijk dank!
Annemieke en Nico de Ron
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EXPOSITIE: WANDKLEDEN EN ICONEN
Vrijdag 5 oktober a.s. om 14.30 uur worden 2 wandkleden en ’n aantal
Iconen tentoon gesteld in Wijkpunt Voor Elkaer, Nobelhof 1, te
Kudelstaart. (Ingang op het Ad Verschuerenplein). U mag bij de
opening van deze exposite aanwezig zijn. De wandkleden en iconen
zijn gemaakt van kazuifels uit onze kerk Sint Jan Geboorte en zijn tot
eind 2018 te zien in het Wijkpunt Voor Elkaer. Wij, de dames van de
handwerkgroep zouden het leuk vinden als veel parochianen dit tijdens
de openingsuren van het Wijkpunt voor Elkaer, komen bekijken.
Namens de handwerkgroep,
Annemieke de Ron

BAZAAR
Op Zaterdag 13 oktober bruist het in Kloosterhof weer van de
activiteiten. Op die dag vindt namelijk de jaarlijkse bazaar weer plaats.
Er is weer van alles te doen: Spelletjes, diverse dingen raden, grote
loterij, oliebollenverkoop, rad van avontuur en verkoop van 2e hands
boeken. En voor dat laatste kunnen we uw hulp nog gebruiken.
Mocht u nog beschikken over, in goede staat verkerende boeken, dan
zouden we die graag willen gebruiken voor de verkoop. U kunt ze
afgeven bij de receptie van Kloosterhof of een telefoontje naar Lia
Pietsere ( 323746 ) of Wim Zandvliet ( 340212 ) en we komen ze bij u
halen.
Graag tot de 13e oktober en de middag begint om ongeveer 13.00 uur.
Namens de Vrienden van Kloosterhof
Wim Zandvliet
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UITNODIGING
Op 13 Oktober vindt er een dag plaats voor alle vrijwilligers die actief
zijn in de parochies van ons bisdom. De hulpbisschop en de bisschop
van Haarlem-Amsterdam, Mgr. dr. Jozef M. Punt nodigen u van harte
uit.
De dag zal in het teken staan van ontmoeting, gebed en inspiratie.
Programma Vrijwilligersdag 2018:
op 13 oktober 2018 in het Diocesaan Heiligdom O.L.V. ter Nood te
Heiloo, Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo
10.30 – 11.00 uur
11.00 – 11.15 uur
11.15 – 12.00 uur

12.15 – 13.15 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur
15.00 – 15.15 uur
15.15 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur

Ontvangst met koffie en thee
Welkom :door Mgr. dr. J. Punt
Lezing “De kansen en mogelijkheden van
kerken en parochies” door Leo Fijen, directeur
van uitgeverij Adveniat en auteur van het boek
‘Toekomst zien in de kerk’
H. Mis in de Bedevaartskapel
met Mgr. dr. J. Punt als hoofdcelebrant
Lunch
Workshop ronde 1
Pauze met koffie en thee
Workshop ronde 2
Afsluiting met een borrel

De lunch zal door het bisdom worden aangeboden, in verband daarmee
en de overige catering verzoeken we u te melden met hoeveel
personen u komt bij mevr. L.Blonk (lblonk@bisdomhaarlemamsterdam.nl / 023-5112600)
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NIEUWS VAN PCI
Op woensdag 14 november is er weer een bijeenkomst van de
werkgroepen in onze parochie die zich met diaconie bezighouden. Een
jaar geleden hebben we dat ook gedaan en dat was een groot succes.
Nanda Noordhoek, Sigrid Mulder en Wil Kraan gaan deze avond
voorbereiden.
Diaconale zondag 18 november. Op initiatief van het bestuur van de
regio PCI hebben vertegenwoordigers van de parochies de uitdaging
op zich genomen om gezamenlijk een viering voor te bereiden. Paus
Franciscus heeft namelijk voor 18 november extra aandacht gevraagd
voor de armoede in de wereld. Twee keer is er een bijeenkomst
geweest en er is een “raamwerk” gemaakt waarmee elke parochie haar
eigen viering verder kan voorbereiden. In deze Stem vindt u hier een
artikel over.
Bob Zwartendijk heeft de dames van de Stem uitleg gegeven over hoe
zij de website up to date kunnen houden. Dat het secretariaat daarin
ook meegewerkt heeft, kunt u zien als u de website van onze kerk
bezoekt.
Beeldje van St Jan voor Jan Bunnik. Na bijna 20 jaar voor de PCI actief
te zijn geweest, heeft Jan Bunnik zijn bestuursfunctie voor PCI
beëindigd. Anneke Stokkel bedankte in haar woordje Jan voor zijn
enorme inzet en betrokkenheid. Ze noemde een aantal bijzondere
gebeurtenissen, zoals de reis die hij, namens de PCI, gemaakt heeft
naar Roemenië, het transport van alle goederen dat hij mede verzorgd
heeft en de betrokkenheid en het advies dat hij al die jaren heeft
gegeven bij de bankzaken ed. Wanneer er contact gelegd moest
worden over een financiële bijdrage binnen de parochie, wist Jan altijd
wel tijd te vinden om informatie in te winnen, hulp te regelen of mensen
te mobiliseren. Ook bij de kerstactie, die ieder jaar gehouden wordt,
heeft Jan al die jaren een enorme bijdrage geleverd. Zo regelde hij de
tasjes en hielp hij bij het rondbrengen van de plantjes. Jan gaf spontaan
aan dat hij voorlopig hierbij nog wil helpen.
Wijnand van Oostveen nam het woord namens het parochieteam.
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Jan heeft, voordat hij lid werd van de PCI, vele jaren deel uitgemaakt
van het kerkbestuur, is (nog steeds) bestuurslid van de stichting
“Vrienden van St. Jan” én is lid van Kudelstaart voor Kudelstaart. Hij
werd hier door Wijnand enorm voor bedankt. Namens de parochie en
de PCI werd er een bos bloemen en een beeldje van St. Jan
aangeboden. Ook was er taart met een toepasselijke tekst. Jan
waardeerde dit allemaal bijzonder en bedankte iedereen. Hij mocht de
taart aansnijden en…. die smaakte heerlijk.
De voorzittershamer is overgedragen aan Frank van Diepen.
Het huidige bestuur bestaat uit: Frank van Diepen, Sigrid Mulder,
Anneke Stokkel, Bob Zwartendijk, Piet Donicie en Wil Kraan.
Bij de regiovergadering van 27 september is dit keer ook een
afgevaardigde van Nes a/d Amstel aangeschoven. We zijn heel blij dat
Nes ook deel willen gaan uitmaken van ons regio-overleg.
Er is tijdens deze vergadering besproken dat wij een brief aan het
bestuur van St. Urbanus in Bovenkerk sturen, waarin we ons
medeleven tonen in verband met de verwoestende brand.
We hebben gesproken over de bekendheid die de PCI heeft binnen de
parochie en de regio en hoe we ons nog beter kunnen profileren.
Bob Zwartendijk heeft het plan om met een groep jongeren ( > 18)uit
de regio nog een keer naar Malawi te gaan. Deze oproep wordt ook
gedaan in de andere parochies. In de komende Stem komt een artikel
hierover.
Er werden verzoeken – van dichtbij en veraf – besproken, die wij , al of
niet gezamenlijk, met een financiële bijdrage gaan ondersteunen.
Namens de PCI, Wil Kraan
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VIERINGEN
Zo. 07 okt. 10.30 uur Oecumenische viering mmv. Oec.
Gelegenheidskoor
Lector: werkgroep
Koster: Gerard v.d. Jagt
________________________________________________________
Zo. 14 okt. 11.00 uur DOP viering mmv. Kinderkoor
Lector: werkgroep
Koster: Aad Buskermolen
________________________________________________________
Zo. 21 okt. 11.00 uur DOP viering mmv. D/H-koor
Lector: Willy v.d. Geest
Koster: Ageeth de Kuijer
_______________________________________________________
Zo. 28 okt. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Cantoren
Lector: Lucy Rekelhof
Koster: Jan Zethof
________________________________________________________
Vrij. 02 nov. 19.00 uur DOP viering mmv. D/H-koor
ALLERZIELEN
Lector: werkgroep
Koster: Gerard v.d Jagt/Aad Buskermolen
________________________________________________________
Zo. 04 nov. 11.00 uur DOP viering mmv. Kinderkoor
Lector: werkgroep
Koster: Gerard v.d. Jagt
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GEBEDSINTENTIES
07 okt.
Jaap Broers, Eef Masselink
Hein Zethof, Evert Zethof
Cor en Corrie de Jong-Klijn
Grada en Joop de Jong
Piet Schutter, Lien Versteeg-van der Linden
14 okt.

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
Ad Verschueren
Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns
Uit dankbaarheid

21 okt.

Robbert van Leeuwen, Eef Masselink
Bep Burgers-Vink, Toos Buskermolen-de Boer
Margriet Teuns-van Zanten, Riet Cocu-Maas
Hanna van Hilst, Annie van der Does-Bon
Stien Berk-Slof, Simone Raadschelders-van der Meer

28 okt.

Fam. de Boer-Boekhorst, Eef Masselink
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Jan de Zanger, het gezin Ostendorf

02 nov.

Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
Eef Masselink, Joop Aarsen
Simone Raadschelders-v.d. Meer
Overl. ouders v.d. Meer- van den Hoek

04 nov.

Jaap Broers, Hein Zethof, Evert Zethof
Eef Masselink, Robbert van Leeuwen
Piet Schutter
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OVERZICHT COLLECTES T/M AUGUSTUS 2018

collectes

Uitv/huw

kaarsen

2017
jan
febr
maart
april
mei
juni
juli
aug
sept
okt
nov
dec
Kerstmis

585,64
332,60
633,83
947,55
740,18
521,50
536,81
333,72
450,59
407,94
751,08
344,82
1855,69

2018
jan
febr
maart
april(Pasen
mei
juni
juli
augustus

1054,43
355,06
356,43
1019,08
773,15
614,71
265,61
346,97

274,97
402,92
147,56
117,51
186,90

116,24
73,01
91,80
141,70
96,50
103,95

408,52
66,90

107,45
95,71
47,35

191,85

83,55

66,40
370,28
298,27
1115,34
353,68
160,70
936,23

164,85
197,00
70,40
110,40
106,05
108,60
99,60
111,75
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OECUMENISCHE VIERING
7 oktober is de oecumenische viering in onze kerk.
In deze viering is er kindernevendienst waarin de kinderen naar de
pastorie gaan om naar een verhaal te luisteren en te knutselen. We
studeren ook het liedje “Een lied voor U” in. Het is te vinden op YouTube
-Dank U wel ! : Lydia Zimmer Alle kinderen zijn van harte welkom. De viering begint om 10.30 uur
14 OKTOBER om 11.00 uur is er een gezinsviering
met zang van De Kudelkwetters.
Het thema is:“Wereldmissiedag van de kinderen.”
Overal ter wereld helpen kinderen andere kinderen.
Dat doen ze door van hun zakgeld een beetje opzij te
leggen en in het spaarzakje van MISSIO te doen.
Dat kun jij ook doen!
Dit jaar helpen we de kinderen in Ethiopië.
Tijdens de viering kunnen de spaarzakjes ingeleverd worden.
Wil je ook een keer meezingen met de Kudelkwetters? Kom dan
naar de repetitie op donderdag van 18.45 tot 19.30 uur.
DOP-VIERING 4 NOVEMBER
Op 4 november stond een jongerenviering gepland, maar helaas
hebben niet genoeg jongeren zich opgegeven om een koor te vormen.
Jammer genoeg komt hierdoor de jongerenviering te vervallen.
Gelukkig heeft het kinderkoor aangeboden om dan in deze viering te
zingen.
Deze DOP viering zal in het mooie thema staan : "de ander liefhebben
als jezelf".
We zien u graag in onze gezinsvieringenDOP.
12

KORENDAG CLUSTER 10 NOVEMBER
Op deze zaterdag in november zijn alle kinderen van de regio tussen
de 5 en 16 jaar uitgenodigd om een aantal liedjes met koorbewegingen
te leren. Om 19.00 is er een eucharistieviering waarbij iedereen welkom
is. De geleerde liedjes zullen tijdens de viering gezongen worden. Na
de viering zal er gelegenheid zijn om onder het genot van een kopje
koffie/thee en limonade na te praten. Deze dag begint om half 11 in de
RK Emmaüskerk aan Potgieterplein 4 in Uithoorn. Wel graag opgeven
als je mee wilt doen zodat daar rekening mee gehouden kan worden.
Opgeven kan bij mirjamubink@hotmail.com

ZONDAG 11 NOVEMBER SINT MAARTEN
Om 18.30 uur vieren we het feest van Sint Maarten. Dan komen we met
onze lampionnen naar de kerk. Een koortje van kinderen uit de groepen
1 en 2 zingen de liedjes. De bedelaar en de soldaten zijn er natuurlijk
ook.
Na afloop zal het Show en Jachthoornkorps door de kerk lopen en
daarna gaan wij in optocht naar het vuur achter het Dorpshuis.
De kerk is open vanaf 18.15 uur.
Tot ziens en vergeet je lampion niet.
Werkgroep gezinsvieringen.
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JONGERENREIS NAAR MALAWI
De Kudelstaartse parochie heeft al meer dan 10 jaar banden met
Malawi. Naast de bezoeken van Annemiek aan Malawi en de bezoeken
van Bisschop Thomas aan Kudelstaart, is het volgend jaar 10 jaar
geleden dat een groep Kudelstaartse jongeren naar Malawi is geweest.
In 2009 hebben zij meerdere projecten bezocht en hebben zij hun
handen uit de mouwen gestoken onder andere bij de bassischool in
IBA. Deze bassischool ontvangt nog steeds jaarlijks een bedrag uit
Kudelstaart voor de lunch voor de kinderen om te zorgen dat zij naar
school kunnen blijven gaan. Indien er voldoende animo is (6 – 16
personen) is het mogelijk om in 2019 weer een reis te organiseren
(planning, tijdsduur etc. afhankelijk van de deelnemers). Het doel zal
zijn het bezoeken van diverse projecten, meewerken bij diverse
projecten en het ervaren van de cultuur en de lokale manier van leven.
Ook zullen we kijken naar de projecten van 2009, hoe is het daarmee
na 10 jaar? Hoe kun je het beste een ontwikkelingsproject organiseren
én langdurig effectief houden? Het is echt een fantastische
levenservaring. Mocht je geïnteresseerd of nieuwsgierig zijn, stuur een
mail naar Bob Zwartendijk (bob.zwartendijk@live.nl). Bij voldoende
interesse is het plan om in november een kennismaking/interesse
avond te organiseren in de pastorie.
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER MAGDA V.D. BROEK
Even voorstellen:
Magda is 65 jaar en 44 jaar getrouwd met Jan. Ze hebben 3 zoons,
1 dochter, schoonkinderen en 6 kleinkinderen.
Hoe ben je bij Cum Ecclesia gekomen?
In 2007 ben ik gevraagd door Anita Buskermolen, ik zong toen al 10 jaar bij
Song of Joy. Jan is katholiek maar ik ben van oorsprong gereformeerd en hou
ontzettend van zingen, het familiegevoel voelde ik al snel en ik werd meteen
geaccepteerd. 2 jaar heb ik bij beide koren gezongen, daarna alleen bij Cum
Ecclesia.
Wat betekent de kerk voor jou?
Het kerkelijke heb ik meegekregen van mijn ouders, de kerk zou echter meer
met de tijd mee moeten gaan, het wordt nu net als vroeger en dat is niet de
goede manier denk ik.
Heb je naast zingen nog andere hobby's?
Sporten, oppassen op de kleinkinderen, dagjes uit met de cabrio en varen.
Doe je nog ander vrijwillerswerk
Mensen bezoeken, die jarig of ziek zijn of zomaar, sinds een jaar zit ik ook in
het Koorbestuur en dit is 1 van de taken.
Riet van Beek stelde in Stem 52-08 de vraag:
Je zingt zelfs cantoren? Ja, dat is me gevraagd en zingen met een kleine
groep is ook knus en klinkt ook heel mooi!
Je bent zo sociaal en hebt veel voor de gemeenschap over? Het sociale heb
ik meegekregen van mijn ouders.
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?

Margareth Otto.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Parochiebladen sep-okt.2018
Beste parochianen en belangstellenden van Aalsmeer, De Kwakel,
Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn.
In uw parochieblad leest u gebruikelijk lokale berichten, van uw parochieteam,
van werkgroepen die u ergens van op de hoogte willen brengen. Berichten
over bedevaarten of andere activiteiten en een van onze pastores geeft ons
ook altijd wel een mooie tekst ter overweging. Het is er echter nog niet eerder
van gekomen dat het Bestuur van ons Samenwerkingsverband de
parochiebladen vulde met een bericht. Vreemd eigenlijk. Dat vonden wij ook
toen wij ons dat realiseerden.
Ik zal ons eerst eens voorstellen. Er hebben zich deze zomer namelijk een
aantal wisselingen voor gedaan. Anja van der Vlugt (parochie Uithoorn) en
Casper Stevens (parochie Nes) hebben na afloop van hun benoemingstermijn
2015-2018 afscheid genomen. Gelukkig hebben Julia Oostveen en Hans van
Putten, beide uit Kudelstaart zich voor een tweede termijn laten benoemen.
Ook zij hebben al zitting in het Kerkbestuur sinds de vorming per 1-1-2015 van
het Samenwerkingsverband, dat in aanvang Personele Unie heette. Carlo
Renne (parochie Aalsmeer) en Miranda van Rijn (parochie De Kwakel) zitten
sinds 2016 in het bestuur. Vanuit Nes aan de Amstel is Hans Pronk sinds juni
j.l.aangeschoven.
Wij vinden het jammer dat het ons nog niet gelukt is een bestuurder uit de
Emmausparochie te vinden. Hoewel de bestuurders niet alles kunnen weten
en namens iedereen uit “hun” parochie kunnen speken is het (alleen al uit
praktisch oogpunt) fijn als alle parochies een bestuurslid leveren. We blijven
om ons heen kijken en vragen.
Pastoor Marco is vanuit zijn functie voorzitter van het Kerkbestuur. En zoals
hij in de afgelopen 12 maanden dat hij in onze regio werkzaam is moest
wennen aan de parochies en de mensen, moest hij ook zijn draai vinden
binnen het bestuur. Pastoor Marco is heel betrokken en verantwoordelijk voor
alles dat er moet gebeuren. Daar waar zijn voorgangers misschien wat minder
bestuurlijk actief waren is onze nieuwe voorzitter overal persoonlijk van op de
hoogte. Vanwege het wennen aan een nieuwe pastoor en het herverdelen van
de taken en verantwoordelijkheden ten gevolge van de wisselingen deze
zomer hebben we nog geen vicevoorzitter laten benoemen.
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Julia Oostveen is onze penningmeester. Alle parochies zijn financieel
zelfstandig en hebben een parochiepenningmeester voor het lokale financiële
beheer. Julia zorgt echter netjes voor het samenbrengen van de begrotingen
en jaarcijfers, de contacten met het bisdom en het coördineren van regelmatig
overleg tussen de penningmeesters.
Miranda van Rijn heeft sinds juni de benoeming als secretaris van het
Kerkbestuur. Voor bestuurszaken is het email adres
secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com in gebruik genomen.
Hans van Putten is binnen ons bestuur aangewezen voor bouwzaken. Zoals
gezegd hebben we nog een vacature, maar toch zullen we functies binnen
kort verder verdelen.
Al een jaar zijn we op zoek naar een vaste notulist voor onze maandelijkse
vergaderingen. Uiteraard hopen we ook hier spoedig iemand voor te
verwelkomen.
We stellen ons echter niet alleen aan u voor via dit berichtje in de
parochiebladen. Deze maand hebben we een bijeenkomst gepland met alle
leden van de 5 parochieteams. Dus alle mensen die de lokale kerken draaiend
houden. Soms mensen met jarenlange ervaring. Hier en daar ook nieuwe
gezichten. Wij vinden het belangrijk dat de lijnen kort zijn tussen het -door het
bisdom aangestelde en juridisch verantwoordelijke- kerkbestuur en de
parochieteams. Maar ook dat de uitvoerende krachten uit onze parochies van
elkaar leren, niet ieder voor zich het wiel moeten uitvinden en dat we met
elkaar
in
gesprek
gaan
over
onze
toekomst
ideeën.
Wat vinden we een prettige manier van samenwerken? Waar gaan onze haren
van overeind? Waar zijn we trots op? En waar kunnen we wel een steuntje in
de rug gebruiken?
We zullen u volgende maand weer berichten. Met een kort verslag van de
genoemde bijeenkomst. Hopelijk met het voorstellen van een bestuurslid uit
de Emmausparochie of een notulist. En in elk geval met wat zaken die wij op
de agenda hebben.
Hartelijke groet, Namens het Kerkbestuur, Miranda van Rijn
Secretaris van Samenwerkingsverband
Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn
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REGIOROOSTER
Do.

01-11

Regionale Allerheiligenviering in Uithoorn, tijd n.n.b.

O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer
Zo.
07-10 09.30 Eucharistieviering
Zo.
14-10 09.30 Woord- en Gebedsviering door Parochianen
Zo.
21-10 09.30 Eucharistieviering
Zo.
28-10 09.30 Eucharistieviering
Vrij.
02-11 ??
Eucharistieviering, Allerzielen
Zo.
04-11 09.30 Eucharistieviering
Emmausparochie, Uithoorn
Elke zat. om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen
Zo.
07-10 11.00 Eucharistieviering
Zo.
14-10 11.00 Eucharistieviering
Zo.
21-10 11.00 Eucharistieviering
Zo.
28-10 11.00 Eucharistieviering
Vrij.
02-11 ??
Eucharistieviering, Allerzielen
Zo.
04-11 11.00 Eucharistieviering
St.Jans Geboorte, de Kwakel
Zo.
07-10 09.30 Themaviering
Zo.
14-10 09.30 Woord-Communieviering
Zo.
21-10 09.30 Eucharistieviering
Zo.
28-10 09.30 Woord-Communieviering
Vrij.
02-11 ??
Woordviering, door uitvaartgroep, Allerzielen
Zo.
04-11 09.30 Eucharistieviering
H.Urbanus, Nes aan de Amstel
Elke zat. Om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen
Zo.
07-10 09.30 Eucharistieviering
Zo.
14-10 09.30 Eucharistieviering
Zo.
21-10 09.30 Woord-Communieviering
Zo.
28-10 09.30 Eucharistieviering
Vrij.
02-11 ??
Woord-Communieviering, Allerzielen
Zo.
04-11 09.30 Woord-Communieviering
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PAROCHIE-AGENDA 08-10-2018 / 09-11-2018
Ma.
Do.

15 okt.
18 okt.

09.00 uur
19.30 uur

Goede vrijdag 2019
Parochieteam

Ma.
Vrij.

22 okt..
26 okt.

09.00 uur
13.30 uur

Kerkschoonmaak
Sen.Pastoraat

Vrij.

02 nov.

??

DOP voor 2/12

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:
redactiestem@hotmail.com
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 02-11
Bij het secretariaat of op het e-mail adres:
redactiestem@hotmail.com / stjangeboortesecretariaat@live.nl
De volgende Stem is van 10 november t/m 14 december

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

