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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 PAROCHIANEN
”Nooit was oktober zo warm” hoor ik iedereen zeggen. Ook ons kerkelijk jaar
zijn we met een warm bad van vieringen begonnen. De laatste weken zijn
ook in de wereldkerk heel druk geweest. Paus Franciscus heeft alle
gelovigen in de hele wereld opgeroepen in de oktobermaand dagelijks de
rozenkrans te bidden. De Heilige Vader wil dat het Volk van God zich
verenigt in gebed om “de heilige Moeder van de Heer en de aartsengel
Michael te vragen om de kerk te beschermen de duivel, die ons altijd wil
scheiden van God”, aldus het Vaticaan. Vanuit de hele wereld zijn leken en
bisschoppen in het Vaticaan bijeengekomen om over het thema “Jongeren,
het geloof en de onderscheiding van een roeping” te praten. Het gaat dus
duidelijk over de toekomst van de Kerk.
Kort geleden heeft Paus Franciscus een mooi boek geschreven met als titel:
“God is jong”. Daarin schrijft de Paus over de dialoog tussen jongeren en
ouderen. De Paus zegt: “jongeren en ouderen moeten met elkaar praten en
dat moet steeds vaker: dat is echt een noodzaak”. Maar helaas sluit onze
maatschappij delen van beide groepen vaak uit, aldus de Paus. Jongeren
kampen vaak – veelal in arme landen – met werkeloosheid, terwijl ouderen
soms als niet meer functioneel worden beschouwd. Daarom vindt de Paus
dat deze twee generaties van soms minder in aanzien zijnde mensen jongeren en ouderen - ons kunnen redden: “oude dromers en jonge profeten
zijn de weg naar redding voor onze ontwortelde samenleving”.
De inspirerende woorden van de Paus helpen mij ook om begrip te krijgen
voor ouderen en jongeren, die misschien lichamelijk of geestelijk beschadigd
zijn maar duidelijk belangrijk zijn binnen de kerk en tijdens de dialoog, zoals
de Paus dat wenst. Dan moet ik denken aan de woorden van de Paus: “deze
generaties van uitgesloten mensen kunnen ons allen redden”.
De kunst van een christen is de wereld met andere ogen te zien. Met de bril
van het geloof. Misschien gaan niet alleen de goed functionerenden, de
werkenden, de verdienenden onze wereld redden. Het zijn daarbij zeker ook
de niet meer werkenden, de armen en de zieken die van wezenlijk belang
zijn. We zullen een brug moeten slaan tussen jong en oud, actieven, nonactieven en minder actieven. Want alleen dan zullen we de wereld samen
kunnen redden.
Wij hebben veel om voor te bidden in deze en de komende maanden.
Pastoor Marco.
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LIEF EN LEED IN ONZE PAROCHIE
Op 2 oktober overleed op 79-jarige leeftijd Alie de Boer – Spekman. Na de
uitvaartviering, die Alie gedeeltelijk zelf had uitgezocht is zij gecremeerd. Alie
was weduwe van Leen de Boer en zij hebben gewoond in de Bisschop
Koenraadstraat. Zij was een bezige bij, altijd in de weer, vaak voor anderen.
Alie had het moeilijk na de dood van Leen.
Toch ging ze door, maar toen het geheugen een beetje ging dwalen, was dit
extra moeilijk voor haar. Zo werd ze onzeker en afhankelijk van een ander.
De eerste jaren in het verpleeghuis Gloxinia waren nog wel redelijk voor Alie.
Ze had het wel naar haar zin, zo met haar eigen meubeltjes en mensen om
haar heen. Heel blij was ze met alle aandacht en liefde die ze van de familie
en verzorging kreeg. Maar het werd steeds minder met Alie en toen ze nog
longontsteking erbij kreeg, ging het niet meer. Rustig is Alie ingeslapen, nu is
ze weer bij haar grote liefde, haar man Leen. Alie, Adieu, tot ziens bij God.
De familie van Alie wensen wij heel veel sterkte toe.
*Op 19 oktober overleed op 84-jarige leeftijd Piet du Pau.
Na een aantal jaren dat het niet zo goed ging met de gezondheid is Piet
rustig in zijn slaap weggenomen.
Piet was niet alleen de man van Truus maar ook nog vader en opa en zelfs
sinds kort overgrootvader. Hij heeft altijd aan de Hoofdweg gewoond, bij de
garage die al 90 jaar in de familie is. Een actieve man, die hard werkte maar
ook tijd nam voor familie, vrienden of kennissen. Piet, een heel bekend en
geliefd persoon die zich bijzonder ingezet heeft voor de gemeenschap van
Kudelstaart maar in het bijzonder voor R.K.D.E.S. Aan veel veranderingen
heeft Piet meegeholpen om deze te realiseren. Hij maakte daar gewoon tijd
voor. Het afscheid van Piet was indrukwekkend. Donderdagavond 25
oktober was er gelegenheid tot condoleren in de showroom van het bedrijf,
waar wel 300 mensen aanwezig waren en vrijdagmorgen 26 oktober was de
afscheidsviering in onze bomvolle kerk.
Dit is een grote steun voor de familie.
Na afloop is Piet op ons kerkhof begraven.
Wij wensen Truus en de kinderen en kleinkinderen nog heel veel sterkte toe
in deze moeilijke tijd.
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Lieve mensen,
Heel veel dank voor de verassing tijdens de dienst van
21 oktober ten gunste van m’n 40 jarig koorjubileum.
Speciaal, “Cum Ecclesia”.
Riet Burgers - Donicie

HOERA… TOCH WEER EEN GELEGENHEIDSKOOR !!
Ha allemaal, na enig gestoei is het toch gelukt om met Kerstmis te zingen.
Er komt weer een Gelegenheidskoor. Dinsdag 25 december (Kerstmis) zal
er weer een ‘viering’ zijn met het Gelegenheidskoor. Verleden jaar was het
koor een groot succes, daar hopen wij dit jaar natuurlijk ook weer op.
Een groot Gelegenheidskoor zou natuurlijk geweldig mooi zijn. Wij hopen dat
weer veel mensen komen zingen. Daarom willen wij alvast de
repetitieavonden doorgeven, zodat u dat in uw agenda kunt zetten en deze
avonden gereserveerd zijn voor het koor.
Heel belangrijk!!
Fleur wil weer graag onze dirigent zijn en het Combo is
ook weer van de partij. Dat staat garant voor gezellige
repetities met fijne liederen.
Vanzelfsprekend drinken wij in de pauze weer koffie of
thee, met wat lekkers erbij. Natuurlijk in onze eigen kerk in
Kudelstaart.
We repeteren van 20.00 uur tot 22.00 uur. 1e avond: donderdag 6 dec.
2e avond: woensdag 12 dec. 3e avond: woensdag 19 dec.
De viering: 1e kerstdag 25 december 2018 is om 10.00 uur.
Als u wilt kunt u zich nu al opgeven, zodat wij weten hoeveel mappen er
gemaakt moeten worden.
Uw naam…………mailadres…… telefoonnummer.
Zodat als er veranderingen zijn of berichtjes wij die
door kunnen mailen/geven. Mocht u iemand weten, die ook graag mee wil
komen zingen, neem die persoon (personen) rustig mee naar de repetitie,
dit is geen probleem. Tel: 06-13409523 of garry@scholte-orchideeen.nl
Met vriendelijke groetjes namens de organisatie,
Garry Scholte
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JONGERENREIS NAAR MALAWI
De Kudelstaartse parochie heeft al meer dan 10 jaar banden met Malawi.
Naast de bezoeken van pastor Annemiek Blonk 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 basisschool in IBA.
Deze basisschool 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.
WIE WIL HELPEN?
2 x per jaar voor Kerstmis en voor Pasen wordt het kerkzilver gepoetst.
Hiervoor zoeken we vrijwilligers. Tijden zijn in overleg met elkaar te regelen.
Anita Bruin is er al, wie komt erbij? Dames, heren, voor informatie en
aanmelden; dit kan bij het secretariaat 0297 324735.
KERKSCHOONMAAK
3 x per jaar op een dinsdagmorgen wordt de kerk door vrijwilligers
schoongemaakt. Ook hiervoor zoeken we versterking.
Aanmelding bij het secretariaat 0297 324735.
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ZATERDAG 10 NOVEMBER KISIVIERING
Zaterdagavond is de KISIviering. Een regionale
gezinsviering waaraan ook ons kinderkoor meedoet.
Deze eucharistie viering is om 19.00 uur in de
R.K. Emmaüskerk Potgieterplein 4, Uithoorn.
U/jij bent van harte uitgenodigd.
SINT MAARTEN ZONDAG 11 NOVEMBER
Het verhaal van St. Maarten wordt verteld.
Een koortje van kinderen uit de groepen 1 en 2 gaan de liedjes zingen. Ook
Sint Maarten en de bedelaar zullen er weer zijn. Wilt u zoveel als mogelijk in
de banken gaan zitten? Houdt de zijpaden vrij, wandelwagens en dergelijke
zijn niet toegestaan. Dit i.v.m. de veiligheid en het Show en Jachthoornkorps
die na afloop door de kerk zal lopen en jullie ophalen om met elkaar naar
buiten te gaan. De kerk is open vanaf 18.15 uur. De viering begint om
18.30 uur. Tot de 11e en vergeet je lampion niet!
Na afloop staan de rode bussen bij de deuren.
Wij vragen een kleine bijdrage voor de onkosten.
Werkgroep Sint Maarten.

GEZINSVIERING
Zondag 9 december 2e zondag van de advent.
Een nieuw begin
Johannes, krijgt een bijzondere boodschap te verkondigen:
Welke boodschap dat is hoor je in de viering.
En….we steken het tweede kaarsje aan.
Werkgroep gezinsvieringen.
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KERSTCONCERT IN ST. JAN GEBOORTEKERK
Na een prachtige lange zomer wordt er toch gedacht aan het Kerstconcert.
Veel voorbereiding gaan hieraan vooraf.
Het benaderen van deelnemers, dan het samenstellen van het concert en
natuurlijk de datum prikken.
Dit alles is inmiddels gebeurd en wij denken dat het weer een prachtig,
muzikaal Kerstconcert gaat worden.
Uw agenda zal onderhand ook wel aardig vol staan met afspraken maar voor
het Kerstconcert heeft u vast wel een plekje opengelaten. Die kunt u nu
invullen!
De datum voor het Kerstconcert is:
ZONDAG 16 DECEMBER 2018
Tijdstip: 15.00 uur tot 16.30 uur
De kerk is open vanaf 14.30 uur.
Een tipje van de sluier…
Medewerking door: Muziekvereniging Flora,
Shantykoor De Brulboeien, Kinderkoor De Kudelkwetters en Zangkoor Cum
Ecclesia en natuurlijk veel samenzang.
U gaat beslist met een fijn kerstgevoel weer naar huis.
Na afloop van het concert is er op het kerkplein weer warme glühwein en
warme chocolademelk met krentenbrood, verzorgt door de
Natuurijscommissie Kudelstaart.
De toegang is gratis, wel staat er een melkbus voor uw vrijwillige bijdrage
voor de gemaakte kosten.
Organisatie Kerstconcert Kudelstaart 2018.
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VIERING 21 OKTOBER
Op zondag 21 oktober was er een prachtige D.O.P. viering over
Wereldmissiedag. Het thema was delen met andere mensen die dat nodig
hebben. In de viering werd Riet Burgers in het zonnetje gezet: zij is 40 jaar
lid van het koor Cum Ecclesia, altijd heel positief, enthousiast en zet haar
beste beentje voor. Zij kreeg een oorkonde, bloemen en
een bijzonder speldje: een G sleutel voor haar
verdienste aan de parochie. Nel de Boer had weer een
prachtig lied geschreven, wat iedereen uit volle borst
meezong. Wij hopen dat Riet nog heel lang blijft zingen.
Corry van Lith
ALLERZIELEN 2018
Een druilerige avond, 2 november 2018. Een volle kerk en een groot koor.
Mooie liederen, pianomuziek, goede teksten en veel kaarsen. Dat waren de
ingrediënten voor deze sfeervolle, ingetogen Allerzielenviering. De
saamhorigheid, de warmte maar ook de pijn van het verlies was te voelen in
onze kerk. Het was de bedoeling van de Uitvaartgroep en DOP-groep er een
mooie viering van te maken, waar iedereen steun en kracht van kreeg om zo
weer verder te gaan op de moeilijke weg, die verdriet heet.
Het blijft moeilijk, zo’n avond. Wat fijn dat men toch de liefde en warmte voelt
van de mooie herinneringen die iedereen wel heeft.
Zo samen in de kerk met Allerzielen geeft een enorm WIJ SAMEN - gevoel,
die een ieder gevoeld moet hebben. Iedereen leeft met elkaar mee, want
men weet hoe het voelt om iemand te verliezen, niet meer aan te kunnen
raken. Heel belangrijk om op deze avond te denken aan de mooie dingen,
de herinneringen maar ook aan het verlies. Het is een dubbel gevoel. Het is
een brug die ons verbindt met onze overledene.
Na afloop van de viering gingen de meeste mensen met een kaars naar het
kerkhof om het daar op het graf van hun geliefde overledene neer te zetten.
Dit is zo mooi om te zien, al die lichtjes in het donker. Hopelijk hebben
nabestaanden door deze viering weer extra kracht gekregen om weer verder
te kunnen gaan met het leven.
De Uitvaartgroep en D.O.P. – groep.
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VIERINGEN:
Za. 10 nov. 19.00 uur

KISI viering: regionale gezins-eucharistie
viering waaraan ook ons kinderkoor meedoet
in de R.K. Emmaüskerk Uithoorn.

Zo. 11 nov. 11.00 uur

Eucharistieviering mmv. “Cantoren”
Lector: werkgroep
Koster: Pieter Bruin
Sint Maarten kerk open 18.15 uur
Lector: Werkgroep St. Maarten.
Koster: Pieter Bruin

18.30 uur

Zo. 18 nov. 11.00 uur

Woord-Communieviering mmv. “D/H-koor”
Cees Hageman
Koster: Aad Buskermolen

Zo. 25. nov. 11.00 uur Woord-Communieviering mmv. “D/H-koor”
Lector: Willy v.d. Geest
Koster: Ageeth de Kuijer
Zo. 02 dec. 11.00 uur

DOP viering mmv. “D/H-koor”
1e zondag Advent
Lector: werkgroep
Koster: Jan Zethof

Zo. 09 dec. 11.00 uur

Eucharistiegezinsviering mmv. “Kinderkoor”
2e zondag Advent
Lector: werkgroep
Koster: Gerard v.d. Jagt

9

GEBEDSINTENTIES
11 nov:

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Eef Masselink, Trudy Baars van Kleef
Joop van Winsen, Piet du Pau
Lien Versteeg-van der Linden
Ina Brand-Keijzer, Alie Spekman-de Boer

18 nov:

Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Berns
Uit dankbaarheid
Simone Raadschelders van der Meer
Piet du Pau, Bep Burgers-Vink
Toos Buskermolen-de Boer, Margriet Teuns-van Zanten
Riet Cocu-Maas

25 nov:

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Henk en Marie Buskermolen-Wesselman
Uit dankbaarheid
Eef Masselink, Ad Verschueren
Trudy Baars van Kleef, Piet du Pau, Jan de Zanger
Hannah van Hilst, Stien Berk-Slof,
Annie van der Does-Bon

02 dec:

Jaap Broers, Hein Zethof, Evert Zethof
Eef Masselink, Piet Schutter, Alie de Boer-Spekman

09 dec:

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Nico en Tiny Buskermolen-Pieterse
Uit dankbaarheid
Eef Masselink, Ina Brand-Keijzer
Toos Buskermolen
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VERSLAG VRIJWILLIGERSDAG ZATERDAG 13 OKTOBER IN HEILOO
Dit jaar werd voor het eerst een dag georganiseerd voor alle vrijwilligers van
het bisdom en ik ben daar samen met Hans Pronk uit Nes a d Amstel en
Carlo Renne uit Aalsmeer naar toe geweest. De opkomst was groots ruim
200 vrijwilligers kwamen ondanks het mooie weer naar het Heiligdom.
Na de welkomst toespraak en de koffie moesten we uitwijken naar de kerk,
want de zalen in het klooster waren niet groot genoeg voor de opkomst.
Leo Fijen (bekend van de televisie en directeur van uitgeverij Adveniat gaf
een lezing met als titel.
“De kansen en de mogelijkheden voor de kerken en parochies.”
Hij vertelde over zijn inspiratie die hij haalt uit allerlei personen en
gebeurtenissen. Niets is zomaar. Hij woont in Maartensdijk waar hij een
actief lid van de parochie is. Hij gaf als tip dat we als parochie zoveel
mogelijk bredere evenementen moeten organiseren, waar mensen zich toe
voelen aangesproken. Ook mensen die verder af staan van het kerkelijk
leven, moeten we zien te bereiken. Spreek mensen aan. Je moet kansen
zien en beleven maar ook benutten. Laat geen mogelijkheden onbenut en
betrek zoveel mogelijk mensen bij wat jouw aanspreekt in je leven en in je
geloof. Hij vertelde over de vele contacten die hij als journalist heeft. Hij
sprak 45 minuten en iedereen hing aan zijn lippen.
Heel positief als je jezelf open stelt. Na de lezing was er een
eucharistieviering met 2 bisschoppen en een aantal oudere priesters. Toen
de hele stoet naar voren kwam was het echt “het rijke roomse leven”
Waarom geen jongere priesters erbij, die waren wel aanwezig? (Deze tip
hebben we later, bij de lunch, aan de bisschop gegeven) Er was een
fantastisch gemengd koor met een dirigent die met heel zijn lichaam bezig
was het koor (St. Pancratius weet niet uit welke plaats) te begeleiden. Na de
viering weer een wandeling naar het klooster voor een lunch. Na de middag
waren er diverse workshops waar je een keuze uit kon maken.
Wij hebben o. a deelgenomen aan “jongerenwerk in de parochie”. Er zou
een pastoor komen uit Heemskerk maar die moest een begrafenis doen.
Nu sprak een van de oprichters van de groep en ouder van deelnemers aan
jongerenbijeenkomsten in Heemskerk. Enkele jaren geleden zijn ze met een
aantal mensen begonnen na de vormsel werkgroep. En wat nu.??? Er was
niets.!!! Nu na enkele jaren zijn er 2 groepen van 12-14 en van 14 en ouder.
De oudste deelnemer is inmiddels 20 en help weer de jongste groep.
Het advies is gewoon doen.!!! Een keer per maand komen ze bij elkaar en
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hebben per avond een thema. Ook film kijken en later bespreken en allerlei
veelal gewone dingen. Als het maar de aandacht van de jongeren heeft.
Vorm een groep, in je eigen dorp, ga niet direct samenvoegen met
buurtparochies want dat werkt niet. Hou het klein, dat alleen hebben ze in
Heemskerk ontdekt, dan heeft het meer kans van slagen.
Diverse malen werd benadrukt… Gewoon doen!!!!- Begin gewoon, - niet af
laten schrikken als er een keer weinig komen doorgaan.!!! Probeer een
avond te vinden dat er veel jongeren beschikbaar zijn. In Heemskerk hebben
ze ontdekt dat daar vroeg in de zondagavond een keer per maand een
goede optie is, dan heeft men geen huiswerk meer te doen en einde
weekend-begin nieuwe week slaat aan. In Heemskerk sporten ze nu tegen
andere groepen in de omgeving en zijn ze verleden jaar met een groep naar
Assisi geweest. Deze workshop heeft mij aan het denken gezet. Kan dit niet
in onze parochie. Wie zou hier iets mee willen doen.? Buiten sport is er
weinig voor de jonge jongeren. Na een afscheidsborrel weer huiswaarts.
Ik had mij opgegeven voor deze vrijwilliger dag vanwege de contacten en de
lezing van Leo Fijen maar werd erg geïnspireerd bij de workshop “Werken
met jongeren” en zou graag iemand of meerdere personen uit onze parochie
in verbinding stellen met de leiders uit Heemskerk.
Julia Oostveen
WERELDMISSIEDAG
Dit heeft u nog tegoed van ons: Opbrengsten rode bus:
Pinksteren Missionaris op vakantie € 50.-MIVA € 79.20
Wereldmissiemaand: De kinderen hebben 213 zakjes ingeleverd, met
daarin het prachtige bedrag van € 635.14 In de rode bus bevond zich ook
een heel mooi bedrag nl. € 488,17. Deze bedragen zijn mede tot stand
gekomen door de fijne samenwerking met de Antoniusschool. Ook de
eucharistie viering die op 7 okt. in onze kerk was heeft er toe bij gedragen.
Prachtig dat Kudelstaart de mensen in Ethiopië met deze bijdrage heeft
kunnen helpen. Heel veel dank van al die mensen
daar: groot en klein. Ons geld komt goed terecht,
daar vertrouwen we op. Wilt u nog wat overmaken,
dat kan op rek.nr. NL62RABO 03801.067.28
Pen. Missionaire Werkgroep Willy v.d. Geest
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stichting

Foundation

Mission House of The Gambia

Kvk: 34221855

KERSTKAARTENVERKOOP VOOR ZIEKENHUIS HELPING HANDS IN NIGERIA

Op de zondagen 18 en 25 november en 2 december zullen Willy
Holling en haar zus Thea Pinkse eigengemaakte kerstkaarten
verkopen voor het goede doel. Willy en Stef Holling steunen de bouw
en de inrichting van het ziekenhuis Helping Hands van hun
Nigeriaanse vrienden de dokters Dare en Gbemi Ogunlusi.
Een speciaal ziekenhuis waar iedereen
ongeacht de financiële positie wordt
geholpen. Dit in tegenstelling tot bijna
alle andere ziekenhuizen, waar je niet
wordt geholpen als je geen geld meeneemt.
Dokter Dare is ook professor aan de
universiteit van Ado Ekiti, waar hij zijn
studenten in deze geest opleidt.
In de afgelopen jaren is de bouw
gerealiseerd, nu wordt er geld ingezameld
voor medische apparatuur.
Willy en 3 van haar zussen maken
kaarten met verschillende technieken, sommige ware juweeltjes.
De verkoop van de kaarten is steeds na de kerkdienst. De gehele
opbrengst komt ten goede aan het ziekenhuis.
Van harte aanbevolen.
Voor meer informatie kijk op www.freewebs.com/gambiamission of op
de facebookpagina van MissionHouse Gambiamission
Stef Holling,voorzitter stichting MissionHouse
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER MARGARET OTTO
Even voorstellen: Margaret is in 1986 getrouwd met Nico, in 1995 zijn ze
na 8 jaar in Uithoorn gewoond te hebben in Kudelstaart komen wonen. Ze
hebben 2 dochters Melissa en Jessica. Margaret werkt bij familiebedrijf
Modehuis Blok.
Hoe ben je bij Cum Ecclesia gekomen?
Thea Buskermolen vroeg me mee in 2001. Vanuit het niets ben ik gaan
zingen al zong ik wel altijd mee tijdens een viering als we in de kerk zaten. Ik
vind het superleuk. We hebben een gezellig koor, en hebben vaak gezellige
dingen zoals 1x per jaar een uitgaansdag, huwelijksvieringen, feestjes, de
jaarvergadering, gezellig samenzijn.
Wat heeft je bewogen om vrijwilliger te worden?
De Saamhorigheid; dingen voor-en met elkaar kunnen doen. Ik zit ook in de
organisatie van het kinderkoor en doe daarvan de administratie, ben dus de
rechterhand van Paula! En ik hou de acolietenlijst bij.
Wat betekent de kerk voor jou?
Heel veel, ik denk een stukje houvast. Maar voor de tijd van nu wordt het wel
steeds minder door alle veranderingen die er gaande zijn.
Heb je nog andere hobby's?
Naaien, knutselen, koken, in de tuin werken en in huis bezig zijn.
Doe je nog ander vrijwilligerswerk
Ja, voor de carnavalsvereniging verzorg ik de kleding, de vergaderingen zijn
vaak bij ons thuis, doe hand en span diensten. Ik zit ook in de
Sinterklaasvereniging, de kleding en Sint zijn slaapkamer horen daarbij.
Wil je nog iets zeggen?
Ik hoop dat we ”kerk zijn” kunnen vasthouden, zoals wij kerk zijn. Met het
oog op alle veranderingen die niet altijd ten goede voelen, zoals het gevoel
zou moeten zijn. En dat is best heel jammer. Want we willen allemaal heel
graag naar de kerk, maar als je niet kunt ervaren wat je er wil vinden ben je
minder gemotiveerd om te komen.
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Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?
Arjan Zethof, je bent nog steeds trouw aan de kerk om acoliet te zijn,
ondanks je drukke privéleven en drukke baan. Ik vind het knap dat je daar
tijd voor vrijmaakt.

ADRES WIJZIGING VAN SINTERKLAAS
Lieve kinderen, ouders en verzorgers.
Ik logeer al twee jaar bij jullie in het mooie Kudelstaart in de Paardenstal
naast de kerk. Daar heb ik mijn werkkamer en als ik moe ben ook een plekje
om even te rusten.
Nu heb ik vernomen dat mijn werkkamer wordt verbouwd en daarom mag ik
gebruik maken van een plekje in de pastorie. Daar ben ik héél blij mee! Ik
kan daar helaas geen bed neerzetten maar heb daar een mooie werktafel
staan om al jullie brieven & knutsels te lezen en te beantwoorden. Hier kan ik
ook al jullie mooie tekeningen bekijken en ophangen.
Post Piet komt vaak langs met goed gevulde postzakken met al jullie mooie
post die jullie aan mij versturen. Hier ben ik super blij mee en hang ze dan
ook graag op in mijn nieuwe werkkamer.
Natuurlijk heeft mijn nieuwe werkkamer ook een brievenbus, mocht je Post
Piet even gemist hebben dan kun je daar ook je post inleveren.
Heel veel lieve groetjes van de Sint en de pieten!
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Parochiebladen okt-nov. 2018
Beste parochianen en belangstellenden van Aalsmeer, De Kwakel,
Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn.
Op dinsdagavond 16 oktober zaten we met 22 zeer betrokken mensen aan
tafel. Het betrof het kerkbestuur en op 5 personen na alle leden van de
parochieteams uit ons Samenwerkingsverband. Ook de aanwezigheid van
catechiste Elly van Rooden was waardevol.
Deze “brede” bijeenkomst met alle betrokken bestuurders was de eerste
sinds de vorming van de samenwerking in 2015. Het doel van de
bijeenkomst was voornamelijk nader kennis maken. Pastoor Marco opende
de avond met een gebed, maar ook door trots te verkondigen dat hij
waarschijnlijk de enige was die iedereen uit de groep kende. Nou dat is nu
voorbij 😊
We hebben uitgebreid de tijd genomen voor het kennismakingsrondje.
Hieruit kwam naar voren dat onze parochies onder de dagelijkse leiding
staan van heel enthousiaste en ervaren mensen. We vroegen specifiek om
de drijfveren en verwachtingen van al deze vrijwilligers.
Er zijn uiteraard karrentrekkers, mensen die anderen enthousiast maken,
maar ook de doeners. Mensen die gebouwen en materialen zo goedkoop
mogelijk mooi en functioneel houden of al jaren koster en koorzanger zijn. Er
zijn vele vrouwen lang geleden begonnen als “moeder” van kinderkoor en
gezinsviering, door de jaren gegroeid en nu de niet weg te denken vaste
ankers van de parochie. Maar er zijn ook “herintreders” die na jaren een
stapje terug toch weer een actieve rol zijn gaan innemen. Mensen die
“anderen niet in de steek willen laten” en mensen die het besturen zien als
een manier om anderen net dat duwtje in de rug te geven om uit te voeren
wat ze heel goed kunnen. We hebben ervaren boekhouders in onze
parochieteams, maar ook gedreven jeugdwerkers. We hebben klussers en
zangers. Organisatoren en beleidsmakers. Bidders en realisten. Sociale
middelpunten en positieve denkers.
Samengevat een groep Trotse en Enthousiaste mensen die vele uren vrije
tijd in het reilen en zeilen van onze kerken steken. En dit alles met veel
humor en gezelligheid. In elk geval op deze avond. 😊
We bespraken dat de Samenwerking in 2015 onder druk van het bisdom is
ontstaan.
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En eigenlijk wilden we alle 5 gewoon als vanouds verder.
Er is financiële en organisatorische zelfstandigheid afgesproken. We
deelden de pastores en verder was er een soort ongemakkelijk wantrouwen
naar elkaar en het regiobestuur. Want alle parochies zijn zelf goed in staat
hun eigen werkgroepen te runnen en daarmee een eigen identiteit te
behouden.
De laatste jaren zijn bestuursleden in samenwerking en vertrouwen naar
elkaar toegegroeid. Van parochievertegenwoordigers zijn we nu geworden
tot belangenbehartigers van alle parochies en parochianen. Elke parochie
staat voor dezelfde uitdagingen. We kunnen van elkaar leren en elkaar
ondersteunen. En de bijeenkomst van parochieteams gaf (zonder dwang van
bovenaf) meerdere voorzetjes tot samenwerking en interesse in elkaar.
Uit elke parochie hadden parochieteamleden mogelijkheid te vragen of te
vertellen. Zo werd er aandachtig geluisterd naar een samenvatting van hoe
in De Kwakel de begrafenisvereniging werkt. De opmerking om klein (= in de
eigen parochie) te beginnen met vooral jongerenactiviteiten is duidelijk
benoemd en onderbouwd. Maar daarnaast moeten ook regionaal
georganiseerde “events” breed worden gepromoot, zoals de jongeren-zangdag KISI op zaterdag 10 november. We moeten beseffen dat niet iedereen
wekelijks op zondag naar de kerk komt, maar toch betrokken en actief kan
zijn. Hier moeten we op in zien te spelen.
Al met al een geslaagde stap in ons Samenwerkingsverband. Met concrete
afspraken tot overleg tussen de administraties, het vormen van een
jongerenwerk denktank en vanuit diverse kanten de opmerking dit
halfjaarlijks
op
de
agenda
te
zetten.
Er is duidelijk vertrouwen in elkaar en in de toekomst. God zij dank!
Namens het Kerkbestuur,
Miranda van Rijn
Secretaris van Samenwerkingsverband
Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn
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REGIOROOSTER
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer
Zo.
11-11 9.30
Oecumenische viering
Zo.
18-11 9.30
Eucharistieviering
Zo.
25-11 9.30
Woord en Communieviering Jeroen Hoekstra
Zo.
2-12 9.30
Eucharistieviering
Zo.
9-12 9.30
Eucharistieviering
Emmausparochie, Uithoorn
Elke zaterdag om 19.00 uur woord en gebedsviering o.l.v. parochianen
Zo.
11-11 9.30
Eucharistieviering
Zo.
18-11 9.30
Eucharistieviering
Zo.
25-11 9.30
Eucharistieviering
Zo.
2-12 9.30
Eucharistieviering
Zo.
9-12 9.30
Eucharistieviering
St. Jan Geboorte, de Kwakel
Zo.
11-11 9.30
Eucharistieviering Pater Voorn
Zo.
18-11 9.30
Woord en Communieviering Rob Mascini
Zo.
25-11 9.30
Eucharistieviering Viering 50 jarige gebouw
Zo.
2-12 9.30
Eucharistieviering
Zo.
9-12 9.30
Woord en Communieviering Elly van Rooden
H. Urbanus, Nes aan de Amstel
Elke zaterdag om 19.00 uur woord en gebedsviering o.l.v. parochianen
Zo.
11-11 9.30
Eucharistieviering Pater Adolfs
Zo.
18-11 9.30
Eucharistieviering
Zo.
25-11 9.30
Eucharistieviering
Zo.
2-12 9.30
Woord en Communieviering Elly van Rooden
Zo.
9-12 9.30
Eucharistieviering

18

PAROCHIE-AGENDA 12-11-2018 / 14-12-2018
Wo.

14 nov.

09 45 uur

Liturgisch beraad

Doj.

15 nov.

19.30 uur
19.30 uur

Diaconie bijeenkomst
Parochie team.

Ma.
Woe.
Do.

19 nov.
21 nov.
22 nov.

09.00 uur
19.30 uur

Kerkschoonmaak
Zonnebloem
DB. PCI Wil Kraan

Do.

13 dec.

19.30 uur

Parochieteam

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:
redactiestem@hotmail.com
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 7 december.
Bij het secretariaat of op het e-mail adres:
redactiestem@hotmail.com / stjangeboortesecretariaat@live.nl
De volgende Stem is van 15 december t/m 12 januari
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

