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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,  
In een stal te Bethlehem wordt een kind geboren. Hij is geboren als 
armste onder de armen. In de eenvoud van de stal te Bethlehem de 
Zoon van God voegt zich bij ons, uit de schoot van de Maagd Maria. 
 

Wat spreekt mij aan van de stal van Bethlehem, is dat de Heilige Familie 
– Jozef, Maria en het Goddelijk Kind – volkomen gelukkig zijn. Wat 
hebben wij vandaag nodig om gelukkig te zijn? Zou een stal, de warmte 
van een familie en de geboorte van een Kind ons gelukkig kunnen 
maken? Zou dat ooit genoeg kunnen zijn? 
 

In de laatste jaren is de maatschappij heel snel verslaafd geraakt aan 
een aantal goederen die nu onmisbaar lijken te zijn. Als er ergens een 
mobiel telefoon geen bereik heeft, dan voelen we als het ware van de 
wereld afgesneden. Als de batterij van ons telefoon bijna leeg is, hoe 
kunnen we verder?  
 

Ergens las ik dat dopamine – wat betrokken bij cocaïne- en 
gokverslaving is – ook met telefoonverslaving te maken heeft. Gelukkig 
ben ik zonder telefoon opgegroeid, dat verscheen in mijn leven pas toen 
ik 18 was. Toch denk ik aan onze kinderen, en hoeveel tijd van hun 
leven door deze toestellen in gebruik wordt genomen.  
 

De magie van de Kerstnacht ligt ergens in het feit dat we terug naar 
onszelf en naar de echte onmisbare dingen van het leven worden 
gebracht. De liefde beleefd in de familie is de echte “volle batterij” die 
aan het leven zin kan geven. Door als een kind geboren te worden in 
de koude grot te Bethlehem, heeft God een plaats in onze menselijke 
familie willen nemen, en in Hem worden wij tot “familieleden van God” 
verheven. In de armzalige stal is er plaats voor 
iedereen. 
 
Net als die gelukkige herders, haasten ook wij ons 
naar Bethlehem om Hem te ontmoeten.  
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In de bekrompenheid en armoede van de stal zien wij 
"het pasgeboren kind, in doeken gewikkeld en 
liggend in een kribbe" (Luc. 2, 12). In het weerloos 
zwakke Kind, dat in de armen van Maria huilt, "is de 
genade van God, bron van heil voor alle mensen, op 
aarde verschenen" (Tit. 2, 11). Laten wij het Kind 
aanbidden! 
 

In zijn bescheidenheid leert het Kind van Bethlehem ons om de ware 
zin van ons bestaan opnieuw te ontdekken. Zalig Kerstmis aan 
iedereen! 
Pastoor Marco 
 

Het Parochieteam 

wenst u 

een Zalig Kerstmis 

en 

een Zalig Nieuwjaar. 

 

 

 
Wist u dat we het afgelopen jaar de website van onze parochie hebben 
vernieuwd? www.rkkerkkudelstaart.nl  
Naast informatie en nieuwtjes over onze parochie kunt u hier tevens 
De Stem ook digitaal vinden! Op een gemiddelde dag zijn er ongeveer 
25 tot 35 mensen die onze website bezoeken. Mist u informatie of heeft 
u een nieuwtje? Laat het weten aan de dames van het secretariaat! 
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U KOMT TOCH NAAR HET KERSTCONCERT? 

Wat gaat de tijd toch snel. Wij zijn al een poosje bezig met de repetities 
en voorbereidingen voor het jaarlijks Kerstconcert. 
Dit jaar proberen wij er weer geweldig mooi Kerstconcert van te maken, 
met hele gezellige vlotte liederen en muziek. 
Muziekvereniging Flora komt weer de samenzang begeleiden en speelt 
zelf ook enige vrolijke, vlotte muziekstukken. 
Er zullen weer genoeg bekende kerstliedjes gespeeld worden en u 
wordt van harte uitgenodigd lekker mee te zingen. 
Daarnaast zingt het gastkoor De Brulboeien hun vrolijke 
kerstliederen en natuurlijk zijn ook het Kinderkoor De Kudelkwetters en 
het Zangkoor Cum Ecclesia van de partij. 
De kerk zal dan al in kerstsfeer zijn en buiten is het vroeg donker, 
daardoor raken wij allemaal lekker in de kerstsfeer. 
 
Het kerstconcert wordt gehouden in onze kerk St. Jan Geboorte te 
Kudelstaart op: 

zondag 16 december 2018 en begint om 15.00 uur  
 
De kerk is al om 14.30 uur open, zodat u een goed plaatsje kunt zoeken 
en lekker warm zit. 
Na afloop van het concert is er op het kerkplein weer warme glühwein 
en warme chocolademelk met krentenbrood, verzorgt door de 
Natuurijscommissie Kudelstaart. 
De entree is gratis maar om de kosten enigszins te kunnen dekken 
willen wij u vragen om een vrijwillige bijdrage in de rode melkbus. 
 
Wij nodigen u met veel genoegen uit om weer heerlijk 
‘ouderwets’ te genieten van het Kerstconcert. 
Tot ziens, groeten van de organisatie van het Kerstconcert 2018. 
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Kerst vieren in de 

kerk met kinderen: 
maandag 24 december 
 

Ook dit jaar hebben de allerkleinste kinderen hun eigen 

viering:  Kindje Wiegen om 17.00 uur 
 

Door een aantal kinderen wordt het kerstverhaal nagespeeld. 

Dit jaar gaan we met de tijdmachine terug naar de geboorte 

van Jezus. 

Tussendoor zingen we bekende kerstliedjes. 

Deze kerstviering zal zo’n 30 minuten duren en er is geen 

liturgie.  (Deur open : 16.45 u)  
 

’s Avonds om 19.00 uur is de kerstgezinsviering voor de 

grotere kinderen. (deur open om 18.30 uur).In deze viering 

is wel liturgie en zingt het kinderkoor. Ook in deze viering 

wordt het kerstverhaal gespeeld. 

We hopen jullie allemaal te zien op de 24e!    

                         

Om de kerstboom in de kerk extra te versieren 

mogen jullie allemaal iets knutselen om erin te 

hangen. Neem het mee naar de kerk en als je 

binnenkomt, mag je het gelijk in de grote kerstboom voor in 

de kerk  hangen. 

Zit je in groep 4 t/m 8: Kom ook lekker meezingen in het 

koor in de kerstviering! De generale repetitie is: 

zaterdag22 december om 15.00-16.00 uur.  
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KINDERPAGINA  
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DOPELING 
Op  6 januari om 13.00 uur wordt Evi Roos Dingemans gedoopt. Wij 
wensen de ouders, familie en vrienden een mooie doopviering en een 
gelukkige toekomst toe. 
 
KERSTAKTIE “KIND AAN TAFEL” 
Ook dit jaar willen we weer kinderen voorzien van de zekerheid van één 
gezonde maaltijd per dag. Kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend 
is dat er iedere dag drie, twee of zelfs maar één maaltijd op hen wacht. 
Al heel wat jaren zorgen wij met elkaar dat de kinderen van de 
kleuterschool van Iba, in Malawi, die maaltijd krijgen. 
Juist in deze periode tot mei, wanneer er geoogst wordt, is de 
voedselvoorraad van de ouders nijpend en moeten de kinderen vaak 
zonder eten naar bed. Als ze wel eten krijgen, is het alleen maïspap, 
uiterst gering en zonder de noodzakelijke vitamines. Daarom hebben 
heel veel kinderen in deze tijd een honger-oedeembuikje. De 
klimaatproblemen komen in de Oost Afrikaanse landen extra hard aan. 
Daarom vragen we u wederom een gift voor de kleuterschool in de rode 
bussen achter in onze kerk te doen tijdens de Kerstvieringen. Zo helpt 
de kleuterschool hen  met een dagelijks bord eten de winter door naar 
de oogsttijd. 
Namens de Missiegroep, Willy v.d.Geest 
 
 
 
 

Mocht u op Kerstavond niet in de gelegenheid zijn geweest 
om een Eucharistie bij te wonen, dan kunt u eerste Kerstdag om 

half tien in Aalsmeer alsnog een Eucharistie bijwonen. 
Tijdens de Samenzang met het Gelegenheidskoor word er geen 

Communie uitgereikt. 
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UITNODIGING KERSTSAMENZIJN MET GELEGENHEIDSKOOR. 
Op 25 december a.s. om 10.00 uur is er weer een special Kerst-
samen-zijn met Gelegenheidskoor. Ruim 40 personen hebben 
gereageerd op de oproep om mee te komen zingen in het 
Gelegenheidskoor. 
Met heel veel enthousiasme is er weer gerepeteerd, koffie gedronken 
en bijgepraat. Het mooie is, dat er een soort vast kern ontstaan is, maar 
dat er ook af en toe nieuwe gezichten te zien zijn. 
Dat is ook juist de bedoeling. Mensen die geen zin hebben in een vast 
koor, die kunnen bij een Gelegenheidskoor hun hart ophalen. 
Lekker driemaal oefenen en dan de ‘uitvoering’.  
Ook deze keer is de muzikale leiding weer in de enthousiaste en 
vakbekwame handen van Fleur Buskermolen-van der Broek. 
Maar wat zouden wij zijn zonder ons geweldige combo? 
Juist…. Niets! Ook deze keer spelen ze weer de sterren van de hemel. 
De sfeer is erg goed tijdens de repetities, het tempo ligt best wel hoog, 
maar iedereen gaat er echt voor. 
 

De DOP-groep heeft dit jaar een Kerst-samen-zijn gemaakt. 
HET THEMA is: Een droom van een feest en als u naar de kerk wilt 
komen om ons te horen zingen en om de mooie teksten en de goede 
sfeer mee te maken dan wordt het voor ons allemaal een droom van 
een feest. Daar doen we het voor!! Samen Kerk, samen bidden en 
samen zingen, samen veel plezier!! 
 

Daarom onze oproep:  U KOMT TOCH OOK ! 
Tot ziens, namens de hele groep,  
Anneke v.d. Jagt en Garry Scholte. 
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VIERINGEN 
Zo. 16 dec.   11.00 uur  Eucharistieviering mmv.  Cantoren 

    3e zondag v.d. Advent 

 Lector: Lucy Rekelhof 
 Koster: Pieter 

         15.00 uur  Kerstconcert 

    Koster: Pieter 

Zo. 23 dec.   11.00 uur  Eucharistieviering mmv. Cantoren 

    4e zondag v.d. Advent     

     Lector: Cees Hageman 

    Koster: Aad  

Ma. 24 dec.   Kerstavond 

            17.00 uur   Kindje wiegen viering mmv. Kinderkoor 

    Lector: Werkgroep 

    Koster: Ageeth 

         19.00 uur   Eucharistieviering mmv. Kinderkoor 

    Lector: Werkgroep 

    Koster: Jan 

         21.00 uur    Eucharistieviering mmv. Dames/Herenkoor 

    Lector: Willy v.d. Geest 

    Koster: Gerard            

Di. 25 dec.      1e Kerstdag 

        10.00 uur   Kerstsamenzijn met zang van het 

     Gelegenheidskoor  

    Lector: Werkgroep 

    Koster: Aad 

Zo 30 dec.   11.00 uur   Eucharistieviering mmv. Cantoren 

    Lector: Lucy Rekelhof 

    Koster: Pieter 
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Zo. 06 jan.   11.00 uur  DOP viering mmv. D/H-koor en Kinderkoor 
   Nieuwjaars receptie 

Lector: werkgroep 
   Koster: Ageeth 
         13.00 uur  Doopviering: Evi Roos Dingemans 

GEBEDSINTENTIES 
16 dec.  Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns,  

Lien Versteeg-van der Linden, Uit dankbaarheid, 
Margriet Teuns-van Zanten, 
Toos Buskermolen-de Boer (jaargetijde) 

 
23 dec.  Eef Masselink, Simone Raadschelders-van der Meer, 

Hanna van Hilst, Annie van der Does-Bon, 
Stien Berk-Slof, Alie de Boer-Spekman 

 
Kerst:  Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen,  
  Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot, 
  Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns, 

Fam. de Boer-Boekhorst, Kees Heemskerk, 
  Ad Verschueren , Piet en Theo Zethof,  

Cees van Wees, Theo Rekelhof, Frans Kommers, 
Bep Burgers-Vink, Piet v.d. Geest, Jan de Zanger, 
Nico en Mien Buskermolen-v.d.Bergen, 
Rudolf de Bok en overleden familie, Goof Rijneker, 
Dré Maas en overl.fam.Maas-Schijf, Piet du Pau, 
Jolanta v. Geijlswijk-Kazubska,  Joop van Winsen, 
Jan Bon en Sjaan Bon-Buskermolen, 

  Simone Raadschelders-v.d.Meer, Ina Brand-Keijzer, 
  Toos Buskermolen-de Boer, Riet Cocu-Maas, 
  het gezin Ostendorf 
   
30 dec.  Jan de Boer, Eef Masselink 
 
06 jan.  Ad Verschueren, Hein Zethof, Evert Zethof, Jaap Broers, 

Eef Masselink, Goof Rijneker, Ina Brand-Keijzer, 
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen, Piet Schutter 
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NIEUWS VAN PCI 
Op 14 november hebben de  werkgroepen die in de diaconie actief zijn 
een bijeenkomst gehad. Het betreft het ouderenpastoraat, de 
missiewerkgroep en de PCI. Twee leden van het parochieteam waren 
aanwezig om zo hun betrokkenheid en dankbaarheid te tonen . Helaas 
waren de afgevaardigden van de  koffiegroep niet aanwezig.    
Nanda Noordhoek, coördinator van het werkveld diaconie,  opende de 
avond met een passende tekst over “samen in een orkest”. Met veel 
mensen kun je tenslotte nóg meer mensen bereiken of mensen helpen 
om  verder te komen of kun je hen het gevoel geven niet alleen te staan. 
In de komende uitgaven van de Stem, zult u informatie kunnen vinden 
over de diverse werkgroepen die zich bezighouden met de diaconie.   
De groep draagt zelf zorg voor de inhoud en kan er zelf voor kiezen of 
er wél of geen namen van personen worden genoemd. Dit in verband 
met de  bescherming persoonsgegevens  onder de nieuwe wet AVG.  
Informatie over de werkgroepen is  ook terug te vinden op de website 
van onze kerk. Leden van het secretariaat en Bob Zwartendijk 
verzorgen dit. Wist u trouwens dat de website dagelijks door tussen de 
1 en de 50 mensen bekeken wordt!! 
De werkgroep  PCI heeft dit jaar diverse acties ondersteund,  zoals de 
voedselbank, individuele hulp detentiecentrum,  projecten in Kenia en 
Nigeria en de kerstplantenactie. De leden  zijn op zoek naar 
zogenaamde sleutelfiguren. Dit zijn personen die mensen, die hulp 
kunnen gebruiken,  signaleren en eventueel door kunnen verwijzen 
naar de PCI.   
Het parochieteam gaf aan erg blij te zijn dat zoveel vrijwilligers zich 
belangeloos inzetten voor de parochie.  Er werden  echter ook zorgen 
geuit, o.a. het feit dat er te weinig jongeren waren om de  
jongerenviering van 4 november door te laten gaan. 
De reis die Bob Zwartendijk  in 2019 naar Malawi  regionaal wil 
organiseren met jongeren uit de regio, heeft nog geen reacties 
opgeleverd. Afgesproken is om de reis open te stellen voor iedereen  
die  interesse heeft  maar wel ouder dan 18 jaar is.  Bob zal begin   
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volgend jaar verdere Informatie geven. 
De diakonale zondag van 18 november (dag van de armoede) met het 
thema “Delen maakt blij” is niet alleen in onze kerk, maar ook in de 
andere kerken in onze regio met waardering ontvangen. De teksten, 
gebeden en liederen sloten mooi aan bij het thema. Pastor Rob Mascini  
wist ons als voorganger en in zijn overweging op een inspirerende 
manier te bereiken. Blij verrast ging elke kerkbezoeker  met  een mooie 
roos naar huis. 
Kerstplantenactie: In het weekend van 15 en 16 december zullen de 
ouderen ( 75+) van onze parochie, en familie waarvan  in het afgelopen 
jaar een dierbare is overleden, een mooie plant en een kerstkaart  
ontvangen. Van jonge en oudere parochianen wordt  medewerking  
gevraagd om na de viering van  zondag om 11.00 uur of na het concert 
die middag een (of meer) planten mee te nemen en af te geven bij het 
betreffende adres.  
Samen kerk zijn, u/jij doet toch ook mee! 
Namens de werkgroep PCI,  Wil Kraan 
 
BESTE PAROCHIANEN, 
Willy Holling en haar zus Thea Pinkse 
hebben na 3 kerkdiensten zelf 
gemaakte kerstkaarten verkocht voor 
het ziekenhuis in Nigeria dat door 
stichting MissionHouse van Willy en 
Stef Holling mede is gerealiseerd. De deuren van het ziekenhuis gingen 
op 17 november open en de eerste patiënten zijn behandeld. Bij het 
proefdraaien bleek echter dat de stroomvoorziening te kort kwam. De 
opbrengst van de kaarten komt dan ook in zijn geheel ten goede van 
de aanschaf van een diesel aggregaat dat voldoende stroom moet 
leveren om alle apparatuur van het ziekenhuis van stroom te voorzien. 
We bedanken iedereen die kaarten heeft gekocht om dat mogelijk te 
maken en zoals een van de kaartenkoopsters zei: "Tot volgend jaar!" 
Hartelijk dank, Willy en Thea 
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER  ARJAN ZETHOF 
Even voorstellen:  Arjan is 51 jaar en een geboren en  getogen Kudelstaarter. 
In 1992  is hij getrouwd met Elmi en verhuisd naar Hoofddorp. 
Ik ben afgestudeerd als bioloog, heb een aantal jaar in een veredelingsbedrijf 
gewerkt maar heb een switch gemaakt en werk sinds 1996 op de 
pensioenadministratie bij Aegon. Er liggen raakvlakken in het herkennen van 
structuur, al lijkt het een wonderlijke overstap. Ik ben vader van 2 kinderen, 
Brian studeert natuur/scheikunde, en Stacey doet een Japan studie. 
 

Wat doe je voor vrijwilligerswerk voor onze kerk? 
Ik ben sinds 1975 acoliet. In de begin jaren samen met Sjaak Reeuwijk, Peter 
Burgers en Nico Kok. Van 1995 t/m 2015 samen met Nico Otto. 
 

Wat heeft je bewogen om vrijwilliger te worden? 
Na mijn 1e communie was de vraag wil je op het zangkoor of misdienaar  
worden? Het koor was niet van toepassing vanwege mijn zangkwaliteiten! 
Voor trouwerijen en begrafenissen maakte ik een schema welke acolieten er 
dienden dat heb ik altijd met veel plezier gedaan. 
Van thuis uit heb ik meegekregen dat het goed was om vrijwilligerswerk te 
doen. Het is nu bijna niet te geloven maar in het begin was er op zaterdag 1 
viering en op zondag 3 vieringen! We droegen een zwarte toog met een witte 
superplie als misdienaar en de acolieten hadden een rode band om de hals 
en de mouwen. De knoopjes in de zwarte toog kreeg je zeer moeilijk vast als 
kind. Daarna kwamen de huidige togen met het koperen kruis en het  
traditionele gele koord.  
 

Wat betekent de kerk voor jou? 
Verschillende dingen:  het bied mij een anker in onze hectische wereld,  de 
ruimte waar je je geloof beleeft, waar ik inspiratie en kracht vind om de 
problemen in het dagelijks leven aan te kunnen. Wij gaan in Hoofddorp naar 
de kerk, maar hier in Kudelstaart voel ik me thuis in de kerk, de mensen 
spreken me aan, het geeft me een knus gevoel. Misdienen vind ik leuk om te 
doen, en de jonge kinderen die acoliet zijn begeleiden eveneens. 
 

Doe je nog ander vrijwilligerswerk? 
Ik ben zweminstructeur en geef zwemles aan kinderen/personen van 6 – 30 
jaar voor diploma A en C in Hoofddorp in Sportcomplex Koning Willem-
Alexander  als vrijwilliger. En ben wedstrijdtrainer. 
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Heb je nog hobby's? 
Een paar stoffige hobby’s: munten en postzegels verzamelen. 
 
Wil je nog iets zeggen? 
Ik hoop dat de kerk probeert aan te sluiten bij de wensen van de mensen. 
 
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?  
Drager Arno Bon. 

 

 

THEMA: DE STER ALS WEGWIJZER 
Het nieuwe jaar: 2019 is begonnen en de drie koningen zijn gekomen. Wat is 

er mooier dan dit samen te vieren met een prachtige DOP-viering waarbij twee 

koren zingen. We hebben weer goede teksten kunnen vinden of zelf gemaakt. 

Natuurlijk worden er ook mooie liederen gezongen waardoor de sfeer in de 

kerk nog beter wordt. 

Het was weer een uitdaging om van deze viering iets moois en zinvols van te 

maken. Wij denken dat dit wel gelukt is. 
 

Of de drie koningen ook in de kerk aanwezig zijn? 

Of de boon ook in de cake verstopt zit? 

Ja, om dit te weten te komen ‘moet’ u toch echt naar de kerk komen. 

Wat er nog meer staat te gebeuren die morgen? 
 

Na afloop is er natuurlijk koffie/thee drinken met ….een cake’je. 

En er is gelegenheid om iedereen een zalig of goed/gelukkig nieuwjaar te 

wensen. Op deze manier kunt u heel veel mensen spreken, dat is 

toch een heel goed begin van het nieuwe jaar. 
 

De viering is op zondag 6 januari 2019 en begint om 11.00 uur. 
 

Wij willen u daarom van harte uitnodigen om naar deze 

speciale Driekoningen/nieuwjaarsviering te komen. 

Wij kijken naar u uit, tot 6 januari 2019  

Namens de werkgroepen, Garry Scholte 
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ROUWGROEP        
Verlies maakt deel uit van ons leven. Vroeg of laat krijgt iedereen te 
maken met de dood van iemand die je lief is. Wie met zo’n verlies 
geconfronteerd wordt staat voor de moeilijke taak daarmee verder te 
leven. Of je wilt of niet, je moet op weg in het ‘land van het verlies’, waar 
je de weg niet kent en waar alle oriëntatiepunten ontbreken.  
Van januari tot en met mei 2019 organiseert de Raad van Kerken 
Uithoorn – De Kwakel vijf bijeenkomsten voor mensen die het afgelopen 
jaar een dierbare verloren hebben. Het kan hierbij gaan om een partner, 
ouder of kind. Het doel van de Rouwgroep is om ervaringen te delen en 
herkenning te vinden bij lotgenoten. Binnen de groep is ruimte om alles 
wat je tegenkomt bij het verdergaan na het verlies van je dierbare te 
bespreken. Veel mensen ervaren het meedoen aan zo’n rouwgroep als 
helend: “Het is fijn om te ervaren hoe anderen met hun verdriet omgaan. 
Dit geeft steun, inzicht en soms ook richting aan mijn eigen 
rouwproces.” 
Of u gelovig bent of lid van een kerkgenootschap maakt hierbij niet uit. 
Interesse?  Dan bent u van harte welkom op onze informatiemiddag: 
woensdag 12 december 2018 om 14.00 uur  
in de Schutse, De Mérodelaan 1 te Uithoorn.  
De bijeenkomsten staan onder leiding van Elly van Rooden, catechiste 
van de Rooms Katholieke parochies Uithoorn, De Kwakel, Kudelstaart, 
Nes aan de Amstel en Aalsmeer en dominee Joep Dubbink van de 
Protestantse Gemeente te Uithoorn.   
 
Voor vragen en meer informatie: 
Joep Dubbink           0297 – 26 82 12  j.dubbink@pkn-uithoorn.nl  
Elly van Rooden       0252 - 51 75 92  pmmvanrooden@hetnet.nl 
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VIERINGEN  OP DE MAANDAGAVOND IN  UITHOORN 
Komend jaar 2019 zal er vanuit de charismatische gebedsgroep “Emmaus” 6x 

op de maandagavond een eucharistieviering worden georganiseerd. Pastoor 

Marco en/of kapelaan Darek zullen daarin voorgaan. Daarbij is elke 

parochiaan, ook uit de regio, van harte welkom. We proberen door gebeden, 

eenvoudige liederen en stiltes iets over te brengen van wat wij binnen onze 

gebedsgroep ervaren. Een Vader die van ons houdt en ons heel nabij wil zijn. 

Misschien moet u aan deze vorm een beetje wennen, maar geloof me, sta er 

voor open en je zult je een geliefd kind van die Vader voelen. Als u wilt kunt 

uw eigen intenties op papier meebrengen.  Houdt u de komende data in 2019 

vrij: 

- Maandag 7 januari  

- Maandag 4 maart 

- Maandag 6 mei 

- Maandag 1 juli 

- Maandag 2 september 

- Maandag 4 november  

Telkens om 19.30u in de onze dagkerk van de Burght, na afloop koffie en 
thee. 
Zie verder de poster en flyers achter in uw kerk. WELKOM! 
Namens de charismatische gebedsgroep ‘Emmaus”, 
Marlies van der Lelij tel. 567848 
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VAN DE BESTUURSTAFEL             Parochiebladen dec.2018 

Beste parochianen en belangstellenden  van Aalsmeer, De Kwakel, 

Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn, Hoewel…. 

Uiteraard is dit nieuws van de bestuurstafel voor alle parochies bedoeld, maar 

deze maand “lopen we scheef”. Deze tekst zal alleen in het maandelijkse blad 

van Nes en in het 2/3-maandelijkse parochieblad van Uithoorn verschijnen. In 

Kudelstaart en Aalsmeer komt het parochieblad eens per 5 of 6 weken uit. 

Eind december volgt er weer een breed gedeelde nieuwsbrief. Maar….Nieuws 

hebben we zeker. Er is na maanden zoeken en bidden een bestuurslid is 

gevonden die namens de Emmaus parochie wil plaats nemen in het 

kerkbestuur. Henk Vermaas heeft zijn eerste bestuursvergadering inmiddels 

bijgewoond. Pastoor Marco en de andere bestuursleden willen graag met 

Henk samenwerken. Hij is een parochiaan met een achtergrond in de Schans. 

Maar ook heel bekend met onder andere de jongerenclubs Gida en Jikes van 

de Burght.  Henk stelde zich voor als raadslid van Amstelring en het Hoge 

Heem en iemand met bestuurs- en raadservaring uit zijn werkomgeving. 

Iemand die zich voor jong en oud wil en kan inzetten kunnen we goed 

gebruiken in ons kerkbestuur. Dus van harte welkom Henk! En verder….zijn 

we druk met de begrotingen van 2019 bezig geweest. We gaan ervan uit met 

de aankomende actie Kerkbalans in elk van onze parochies voldoende 

basisinkomsten te kunnen noteren om onze zelfstandigheid voorlopig 

onbetwist te kunnen houden.Er ligt nog een aanvraag tot een gesprek met het 

bisdom. Maar de afspraak is nog niet gemaakt. Dit gesprek zal voornamelijk 

dienen om de vitaliteit en toekomstverwachtingen van onze regio te 

bespreken.  Tot die tijd zullen we onze conclusie op de huidige stand van 

zaken nog eens onder de loep nemen. Maar naast deze zakelijke 

beslommeringen willen we ons ook voorbereiden op Kerstmis. Een 

adventsperiode van het kerstrepertoire instuderen met het koor, maar ook rust 

nemen om in vertrouwen de komst van de Verlosser in ons huidige leven te 

kunnen laten plaatsvinden. Die rust, dat vertrouwen en een zalig Kerstmis 

wensen wij u allen toe. 

Hartelijke groet, namens het Kerkbestuur, Miranda van Rijn 
secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com 06-50963187 Secretaris van 

Samenwerkingsverband Aalsmeer- De Kwakel- Kudelstaart- Nes aan de 

Amstel-Uithoorn.   17   
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REGIOROOSTER 
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer 
Zo. 16-12 09.30 Eucharistieviering 
Zo. 23-12 09.30 Eucharistieviering 
Ma. 24-12 19.00 Gebedsviering o.l.v. parochianen 
  22.30 Eucharistieviering 
Di. 25-12 09.30 Eucharistieviering 
Zo. 30-12 09.30 Eucharistieviering 
Zo. 06-01 09.30 Eucharistieviering 
Emmausparochie, Uithoorn 
Elke zat. om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
Zo. 16-12 11.00 Eucharistieviering 
Zo. 23-12 11.00 Eucharistieviering 
Ma. 24-12 18.30 Gebedsviering o.l.v. parochianen 
  21.00  Eucharistieviering 
Di. 25-12 11.00 Eucharistieviering 
Wo. 26-12 11.00 Regionale Eucharistieviering 
Zo. 30-12 11.00 Eucharistieviering 
Di. 01-01 11.00   Regionale Eucharistieviering 
Zo. 06-01 11.00 Eucharistieviering 
St.Jans Geboorte, de Kwakel 
Zo. 16-12 09.30 Eucharistieviering 
Zo. 23-12 09.30 Eucharistieviering 
Ma. 24-12 18.30 Gebedsviering 
  21.00 Woord-Communieviering 
Di. 25-12 09.30 Eucharistieviering 
Zo. 30-12 09.30 Woord-Communieviering 
Zo. 06-12 09.30 Eucharistieviering 
H.Urbanus, Nes aan de Amstel 
Elke zat. Om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
Zo. 16-12 09.30 Eucharistieviering 
Zo. 23-12 09.30 Woord-Communieviering 
Ma. 24-12 22.30 Eucharistieviering 
Di. 25-12 09.30 Eucharistieviering 
Wo. 26-12 09.30 Woord-Gebedsviering 
Zo. 30-12 09.30 Eucharistieviering 
Zo. 06-01 09.30 Woord-Communieviering 
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PAROCHIE-AGENDA  15-12-2018 /11-01-2019 

Ma.  17 dec.  09.00 uur Kerkschoonmaak 
 
 

De Redactie, drukkers, inleggers, vouwers 
en bezorgers van De Stem wensen U Fijne 
Feestdagen en een Voorspoedig 2019!  
 
 

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

 
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk  
04 januari 2019 
 
Bij het secretariaat of op het e-mail adres: 
redactiestem@hotmail.com  / stjangeboortesecretariaat@live.nl  
 
 
De volgende Stem is van 12 januari t/m ?? 
 
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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