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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.  
 

tel:0297
mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl
http://www.rkkerkkudelstaart.nl/
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KERK ZIJN WE SAMEN! 
Om dat te realiseren dienen er veel zaken geregeld te worden. 
Zoals het rond krijgen van de financiën op het gebied van de kosten voor de 
voorgangers en de kosten voor het in stand houden van het kerkgebouw. 
Dit blijft een jaarlijks terugkerend thema waar we hard aan moeten werken. 
Het afgelopen jaar lag het accent van het Parochieteam op het vinden van 
een huurder voor “ De Paardenstal” om zo inkomsten te generen voor onze 
parochie. Uiteindelijk is het ons gelukt, met instemming van het Bisdom, om “ 
De Paardenstal” te verhuren aan een dierenarts. Dit was overigens geen 
makkelijk proces. Na twee maal een afwijzing voor de verhuur van het bisdom 
is er uiteindelijk toch toestemming verleend om een huurcontract aan te gaan 
met de dierenarts. Dit betreft een huurcontract opgesteld door het bisdom en 
getekend door het bestuur van ons samenwerkingsverband.  
Hierna konden we snel aan de slag om De Paardenstal bouwkundig 
verhuurbaar te maken en daarna kon de dierenarts de definitieve inrichting 
verzorgen. Dit proces is snel en soepel verlopen waardoor de dierenarts op 
17 december 2018 de deuren kon openen.   
Wij wensen de dierenarts een goede tijd toe.  
In het kader van de samenwerking is er het afgelopen jaar veel overleg 
geweest over de vitaliteit van de parochies binnen ons 
samenwerkingsverband. Dit proces werd aangestuurd door het bisdom 
waarbij nadrukkelijk niet aan de orde was dat er als resultaat uit zou komen 
welke kerk als eerste de deur kon sluiten.  
Uit het invullen van de zogenaamde vitaliteitscan bleek ook nadrukkelijk dat 
alle vijf parochies gewoon levensvatbaar zijn en vooralsnog blijven.  
Over de ingevulde vitaliteitscan zal in het begin van het nieuwe jaar nog 
overleg zijn met het bisdom. In de afloop daarvan hebben wij alle vertrouwen. 
Om echt vitaal te blijven kunnen we natuurlijk niet zonder de benodigde 
inkomsten. Daarom vragen wij u wederom aandacht voor de actie Kerkbalans. 
Feitelijk is dit de gelegenheid om er als parochiaan voor te zorgen dat onze 
kerk financieel gezond is zodat wij aan al onze verplichtingen kunnen voldoen 
zoals: personeelskosten, gebouwkosten, energiekosten, vieringkosten, 
schoonmaakkosten enz. enz. 
Over de hoogte van uw bijdragen hebben wij nooit richtlijnen gegeven maar 
het gaat natuurlijk om meer dat een normale kerkcollecte.  Het gaat om het in 
standhouden van onze kerk waarbij een bijdrage van rond de € 25,00 voor 
een heel jaar niet echt in de goede richting komt. 
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Wij vragen u daarom ook dit jaar weer om ruimhartig te geven aan de actie 
kerkbalans zodat we inderdaad kunnen zeggen: 
Kerk zijn we samen! 
Namens het parochieteam, Hans van Putten. 
 
 
GOEDE WENSEN VOOR HET NIEUWE JAAR                       
Terwijl ik de avond dat ik deze regels schrijf, op de drempel sta van de 
overgang naar het nieuwe jaar, wil ik ieder het allerbeste wensen voor 2019, 
vooral gezondheid en liefde! Daarnaast wil ik u danken voor de vele goede 
wensen die ik van u mocht ontvangen voor Kerstmis en Nieuwjaar. Het is 
hartverwarmend te ervaren dat er zo veel parochianen zijn die bij de 
voorbereidingen van de feestdagen in de decembermaand aan me denken. Ik 
hoop dat het u goed gaat en dat de vele wensen die we elkaar in deze eerste 
weken van het nieuwe jaar zullen  toespreken, ook uit mogen komen. Maar 
nogmaals: daarbij zijn gezondheid en liefde de allerbelangrijkste wensen. 
Moge het onze parochie en u allen goed gaan! 
Annemiek Blonk 
 
 
VREUGDE EN VERDRIET 
Op zaterdag 29 december is in onze kerk gedoopt: Marcel Jerzy Pudelko.  
Hij woont hier met zijn ouders, Tomasz en Ewa in de Einsteinstraat. 
Wij wensen dit gezin een mooi en vredig leven toe. 
 
* Op 12 december is na een kort ziekbed Riet Burgers – Donicie overleden en 
op 18 december na de sfeervolle afscheidsviering in een volle kerk op ons 
kerkhof begraven. Riet, een opgewekte, vrolijke vrouw die altijd klaar stond 
voor iedereen die daar behoefte aan had. Riet, die op 21 oktober gehuldigd 
werd omdat zij 40 jaar lid van het zangkoor “Cum Ecclesia” was. Dit was een 
geweldige verrassing, deze werd nog groter doordat de kinderen thuis een 
feestje georganiseerd hadden. Wat fijn dat dit nog gebeurd is. Riet was de 
laatste jaren wel kwakkelend maar iedere keer knapte ze toch weer op en 
kwam ze halve repetities meezingen. Ze keek uit naar haar 55 jarig 
huwelijksfeest met haar Koos. Helaas werd ze ineens weer niet goed en moest 
ze naar het ziekenhuis. De bruiloft afgezegd, jammer maar dan verschuiven 
we het wel, zo werd er gezegd. Toch krabbelde Riet weer een beetje op en 
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kwam ze op haar trouwdag naar huis. Hier werd toch een klein feestelijk 
samenzijn georganiseerd en hebben Riet en Koos hun 55-jarig huwelijk 
herdacht. Na een paar dagen bleek dat Riet toch zieker was dan iedereen 
dacht en ging ze vrij snel achteruit. Zaterdag 8 december heeft Riet nog de 
laatste sacramenten gekregen van Pastor Marco. Riet is in bijzijn van haar 
gezin vredig ingeslapen. Met de familie is het boekje voor de uitvaart 
samengesteld en het voltallige zangkoor heeft de afscheidsviering gezongen. 
De liederen die Riet mooi vond. Op het kerkhof heeft het zangkoor nog een 
Marialied voor Riet gezongen. Wij wensen Koos, de kinderen, kleinkinderen 
en familie heel veel kracht toe om het grote verdriet te dragen. Ook het 
zangkoor veel kracht toegewenst, want Riet zal daar ook zeker gemist worden. 
 
* Na een leven van ruim 100 jaar is op 19 december jl. Gerrit Schijf 
onverwachts overleden. Hij werd dood gevonden, waarschijnlijk niet goed 
geworden en gevallen. Dochter Ria kreeg een telefoontje met dit nare bericht. 
Op 24 december was de afscheidsviering van Gerrit. De viering hebben wij 
met Ria samengesteld in de geest van Gerrit. Na de viering liep iedereen die 
aanwezig was mee naar de auto om hem vaarwel te zeggen, hij werd in stilte 
gecremeerd. Gerrit, een man, helder van geest met een lichaam dat minder 
werd wilde nog lang niet dood, maar ja, een mens heeft niets te willen. Hij 
leefde na de dood van zijn vrouw alleen in zijn appartement maar hij genoot 
wel van de uitjes die in Kudelstaart verzorgd worden. Zo was hij nog 2 weken 
voor zijn dood als gast van de Zonnebloem in het Dorpshuis. Hij vond het 
geweldig. Naast de onvermoeibare hulp van zijn dochter Ria, had hij fijne 
buurtjes: Fam. Dekker, die Gerrit af en toe verraste met een pannetje soep of 
lekker eten. Gerrit was niet altijd gemakkelijk in de omgang, waarschijnlijk 
heeft dit ook met zijn jeugd te maken gehad. Moeder Schijf overleed op jonge 
leeftijd en het grote gezin werd verdeeld over diverse gezinnen. Dit moet een 
enorme indruk op een jong kind gemaakt hebben, niet iedereen kan zoiets 
verwerken. Waarschijnlijk is dat ook de reden dat Gerrit geen liefde kon tonen 
of geven aan zijn gezin. Heel jammer voor Gerrit en zijn gezin. Wij wensen 
Ria en haar broers sterkte en hopen dat zij het onderlinge contact proberen te 
behouden en zelf te verbeteren. 
 
Uitvaartgroep:  
Anneke en Garry 
 



5 
 

10 FEBRUARI: SCHELPENVIERING 
Voor deze viering worden de dopelingen van 2018 met hun ouders 
uitgenodigd. Tijdens de viering worden de dopelingen aan de 
kerkgemeenschap voorgesteld en krijgen zij hun eigen doopschelp 
overhandigt. 
De schelpen zijn handgemaakt door mensen met niet aangeboren 
hersenletsel waardoor iedere schelp, net als de mens, uniek is.  
Het kinderkoor zal in deze viering met ons zingen. 
 
 
NIEUWS VAN PCI. 
Onze oudere parochianen en families, die vorig jaar een dierbare verloren 
hebben, kregen met kerstmis een prachtige witte azalea met een mooie 
kerstkaart. We willen iedereen die een of meer planten bezorgd heeft, 
bedanken voor zijn/haar inzet. Spontaan werden een of meer planten door 
bezoekers van de viering van die zondagochtend en na het bezoek aan het 
kerstconcert meegenomen. Dat deze manier van Samen Kerk zijn nog steeds 
aanslaat, bleek duidelijk uit de hartelijke reacties die de bezorg(st)ers 
ontvingen. 
 
Hulpvragen: van diverse kanten wordt er een beroep op ons gedaan voor - 
financiële - ondersteuning. Elke aanvraag wordt zorgvuldig besproken en 
daarna wordt er een beslissing genomen over het wel of niet honoreren van 
de aanvraag.  
Kent u iemand in uw buurt, of bent u het misschien zelf die het financieel zeer 
zwaar heeft en moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, neem dan 
contact op met een van de bestuursleden van PCI, zodat wij in 2019 wellicht 
een lichtpuntje voor u kunnen zijn. 
 
Namens het bestuur PCI, Wil Kraan  
 
 
 
 
 
 



6 
 

THE  PASSION   
in Kudelstaart 
Hè? De Passion? Nu al?  
Dat is toch pas in de Goede week?! 
Dat klopt helemaal!  
In de Goede week kunt u de Passion op de tv zien 
maar…nu voor het eerst ook in Kudelstaart. 
Natuurlijk niet dezelfde als op de tv., dat zou te kostbaar zijn, maar toch heel 
indrukwekkend. 
Leden van de DOP-groep en de dirigenten van het Kinderkoor en het 
Gelegenheidskoor hebben met elkaar een ‘Passion’ geschreven, passende 
muziek uitgezocht en een draaiboek gemaakt. 
 
Nu zoeken we nog mensen die willen zingen in deze Passion. Het is de 
bedoeling dat er ongeveer 6  repetities zijn, een doorloopzondag en een try 
out en dan… op Goede Vrijdag, 19 april 2019 om 19.30 uur, de uitvoering in 
onze eigen St. Jan. 
 
De ruimte op het priesterkoor is niet zo heel groot, daarom zou er een koor 
van ongeveer 40 – 45 mensen kunnen staan. 
Wilt u meezingen, leeftijd is niet belangrijk, bent u enthousiast en kunt u 
minimaal 5 avonden voorafgaande aan Goede Vrijdag repeteren 
(waarschijnlijk op de donderdag maar dat is nog niet helemaal zeker) houd u 
dan de volgende Stem goed in de gaten, want daarin wordt nog meer bekend 
gemaakt. 
Kinderen zijn zeker welkom, want  ook zij spelen een rol  
in onze Passion. 
 
Namens de organisatie 
‘Passion Kudelstaart’, 
 
Garry Scholte 
 
 
 
 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=QFDH9H8F&id=6E4E52934AF796C1BE2A952D236218B68549E178&thid=OIP.QFDH9H8FerOqn1oHnY-8qwAAAA&mediaurl=http://web.cbio.uct.ac.za/~yves/IMMACULATE_CONCEPTION/images/stations.gif&exph=113&expw=105&q=goede+vrijdag+2019&simid=608007272663352910&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0
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AKTIE KERKBALANS 2019.  
       
                            Januari 2019 – Kerkbalans 2019. 
                        Een aktie die jaarlijks weer terugkomt. 
Aller eerst willen wij iedereen bedanken voor de mooie giften die wij mochten 
ontvangen in 2018. Ook de vrijwilligers die zich inzetten om de formulieren 
weer bij u op de deurmat te krijgen en ook weer op te halen.  
Iedereen heel hartelijk dank hiervoor. 
Wij kunnen hierbij melden dat de opbrengsten van de Aktie Kerkbalans in onze 
kerk mooi en stabiel is. Zo houden wij met elkaar onze kerk goed in stand en 
is er mogelijkheid voor de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden, welke 
vaak niet eens zichtbaar zijn. 
Wij hopen dat u ook in 2019 onze kerk weer financieel zult blijven steunen. 
Wist u dat deze gift ook voor belastingaftrek aantrekkelijk kan zijn. Vroeger 
moest men hiervoor naar de notaris, tegenwoordig is er een soort 
overeenkomst waarbij u een nummer heeft en dat bij de belastingdienst kan 
opgeven. Dit kan dus best interessant worden. 
Voorwaarden hiervoor zijn:  
• De jaarlijkse gift dient vijf jaar achter elkaar te worden overgemaakt naar de 
parochie of diens rechtsopvolger. 
• De hoogte van de jaarlijkse gift dient te worden vastgelegd in een 
overeenkomst tussen gever en de ontvanger. 
• De gift stopt bij overlijden van de gever. 
• De gift mag stop gezet worden bij verlies van baan of arbeidsongeschiktheid. 
• De parochie (ANBI) levert geen tegenprestatie aan de gever voor deze gift. 
Heeft u interesse: op internet kunt u bij de belastingdienst de formulieren 
vinden (zoek op: overeenkomst voor periodieke gift) 
U vult een deel in en op het secretariaat kan men het andere deel invullen. Wij 
hopen met elkaar “Samen Kerk” ook de Aktie Kerkbalans voor 2019 weer tot 
een succes te maken. En wie weet kunnen wij onszelf ook nog overtreffen. 
 
Namens Parochie.                  
Werkgroep Aktie kerkbalans 
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WE HIELPEN OP KERSTMIS KINDEREN UIT MALAWI AAN TAFEL  
Het zal je toch gebeuren dat je kinderen hebt en je kunt ze geen eten geven, 
omdat je geen werk kunt vinden in de omgeving.  
Of omdat je man naar Zuid Afrika is gegaan om daar werk te zoeken, maar hij 
nooit meer wat laat horen.  
Hoe krijg je dan een bord op tafel gevuld voor je kind?         
Opnieuw was daarom het doel van de kerstactie van dit jaar: de kleuterschool 
in IBA in Malawi weer verzekeren van in ieder geval één maaltijd per dag: op 
school.  
We doen dit nu al heel wat jaren voor meer dan honderd kleuters. Omdat 
kleuterscholen nauwelijks ondersteuning krijgen.   
Ook deze Kerstavond was het de bedoeling dat de bussen bij alle 
kerstvieringen zouden staan bij de buitendeur. Helaas is dat bij de 
Gezinsvieringen niet gebeurd.  
Daarom stonden de bussen er nogmaals bij de viering van Driekoningen.  
Het totale bedrag van uw gift is geworden  €  1133,15.  
En als u daar niet was, maar toch door uw gave wilt meewerken om zo een 
kind eten te geven in dit jaar, dan kunt u dat doen door uw gift over te maken 
naar het banknummer van: 
Missie-werkgroep van onze parochie: NL62 RABO 03801.067.28  
Als in de loop van  januari het eindbedrag wordt doorgezonden aan 
Aartsbisschop Thomas Msusa, kan uw gift meegestuurd worden.   
Namens de kinderen van IBA:  
dank u wel! 
 
Missionaire werkgroep. 
 
 
 

OPROEP 
Heeft u de Kerststal bewonderd? 
Wij zijn op zoek naar iemand die de beelden voor ons zou kunnen 
opknappen. Een beetje herstellen en bijschilderen zodat de kerststal er 
volgend jaar weer mooi bijstaat. 
Namens de Kerststalbouwers, 
Joop van Leeuwen, tel. 326151 
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VIERINGEN: Let op 27 jan. Oecumenisch viering op 10 uur in de Spil 
 
Zon. 13 jan.  11 uur  Woord-Communieviering mmv. D/H-koor   

         Lector: Lucy Rekelhof  
        Koster: Jan Zethof 

 
 

 
Zon. 20 jan.  11 uur   Eucharistieviering mmv. Cantoren 

          Lector: Cees Hageman 
          Koster: Gerard v.d. Jagt. 
 

 
Zon. 27 jan.  10 uur   Oecumenisch viering mmv. D/H-koor 
          Deze viering is in De Spil  
 

 
Zon. 03 febr. 11 uur   Eucharistieviering mmv. D/H-koor 

          Lector: Willy v.d. Geest 
          Koster: Pieter Bruin 
 

 
Zon. 10 febr. 11 uur    woord en gebedsviering mmv. Kinderkoor 

           Schelpenviering 
           Lector: Werkgroep 
           Koster: Aad Buskermolen  

          13 uur   Doopviering: Niek Buskermolen 
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GEBEDSINTENTIES 
 
13 jan.:  Theo Maas en Riet Cocu-Maas, 
  Lien Versteeg-van der Linden, Eef Masselink, 
  Uit dankbaarheid, Jan de Zanger,  

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

Riet Burgers-Donicie, Gerrit Schijf, Bep Burgers-Vink, 
Toos Buskermolen-de Boer 

       
  
20 jan.:  Simone Raadschelders-v.d. Meer, 
  Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen, 
  Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot, 
  Piet en Theo Zethof, het gezin Ostendorf, 

Margriet Teuns van Zanten, Riet Cocu-Maas,  
Robbert van Leeuwen, 
Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns 
Riet Burgers-Donicie, Gerrit Schijf 

 
27 jan.:  Oecumenische viering in de Spil 
 
03 febr.:  Hein Zethof, Evert Zethof, Jaap Broers, 
  Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen, 

Toos Buskermolen-de Boer, Bep Burgers-Vink, 
Eef Masselink, Piet Schutter 

 
10 febr.:  Ina Brand-Keijzer, Eef Masselink 
  Lien Versteeg van der Linden (jaargetijde) 
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MISSIONAIRE WERKGROEP  
De Missionaire werkgroep bestaat uit een groep van vier leden die als doel 
heeft het stimuleren van de bewustwording van de noden die er zijn in de hele 
wereld. De Missionaire werkgroep organiseert daarvoor verschillende acties 
om gelden binnen te halen voor de diverse projecten. De volgende acties zijn 
onderdeel van de Missionaire werkgroep:  
Vastenaktie,  
Pinksteraktie,  
Miva,  
Wereldmissiemaand (Met Wereldmissiedag voor de kinderen),  
Adventsaktie en  
Kind aan tafel. 

OVERZICHT COLLECTES T/M FEBRUARI 2018

collectes Uitv/huw kaarsen

2017

juli 536,81

aug 333,72 107,45

sept 450,59 408,52 95,71

okt 407,94 66,90 47,35

nov 751,08

dec 344,82 191,85 83,55

Kerstmis 1855,69

2018

juli 265,61 160,70 99,60

augustus 346,97 936,23 111,75

sept 392,27 134,70

okt 601,80 550,71 56,50

nov 415,15 234,70 159,05

dec 493,85 700,65 222,92

Kerstmis 1830,88
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Ook proberen wij de kinderen van de Antoniusschool bij onze activiteiten te 
betrekken. Zo maken de kinderen van de groepen zeven elk jaar de posters 
voor de Vastenactie die overal in de kerk worden opgehangen. 
Tijdens de Wereldmissiemaand wordt er op de school in alle 
groepen aandacht besteed aan Wereldmissiedag voor de 
kinderen. De kinderen krijgen dan te zien en te horen over 
leeftijdsgenoten die het in veel landen een stuk minder hebben dan de 
kinderen hier in ons land. 
Wij zijn ook nog dringend op zoek naar mensen die onze groep willen komen 
versterken met hun inbreng en misschien nieuwe ideeën.  
U kunt ons bereiken via het secretariaat tel. 
0297-324735, stjangeboortesecretariaat@live.nl 
Missionaire werkgroep. 
 
 
EEN GRANDIOOS EN SFEERVOL KERSTCONCERT 
Zondag 16 december was een koude dag. ’s Nachts had het gesneeuwd en 
het was guur. De muziek en zangkoren waren op tijd in de lekkere warme kerk 
om in te spelen en in te zingen. Al vroeg zaten er bezoekers in de kerk, zij 
konden een mooi plaatsje uitzoeken. Terwijl wij nog aan het repeteren waren 
stroomde de kerk vol. Er werden extra stoelen van de koorzolder gehaald 
zodat zoveel mogelijk mensen konden zitten. Een overvolle kerk, geweldig! 
Muziekvereniging Flora speelde al geruime tijd vrolijke kerstliederen, de sfeer 
zat er al in. Klokslag 15.00 uur begon het jaarlijks Kerstconcert. De nieuwe 
voorzitter “Cum Ecclesia”: Corry van Lith opende met een welkom aan alle 
aanwezigen. Gastvrouw: Lucy Rekelhof vertelde wie er allemaal meededen 
aan het concert en gaf een korte beschrijving van de deelnemers.: 
Muziekvereniging Flora, Gastkoor De Brulboeien, Kinderkoor De 
Kudelkwetters en natuurlijk Zangkoor Cum Ecclesia. Er werd heerlijk 
meegezongen tijdens de samenzang. Het kinderkoor onder leiding van Paula 
Dogger en aan de piano Kim Snoek was een groot succes. Een kleine solist: 
Luna zong bijzonder mooi. Zangkoor “Cum Ecclesia” zong een aantal nieuwe 
stukken waaronder: ‘War is over’, dit lied was de herkansing van verleden jaar. 
Toen werd het niet gezongen omdat het toch niet goed genoeg was. Het koor 
staat onder leiding van Greetje de Haan en op de piano Jeroen Buskermolen. 
“Flora” speelde vrolijke en bekende muziek, die ook lekker meegezongen 
werden. Dick Jan Veerbeek is de dirigent van Flora en hij genoot met volle 

mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl
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teugen. Vrolijke noot van het concert was het Chanty en zeemansliederenkoor 
“De Brulboeien”, die vrolijke kerstliederen zongen. Zij kregen de bezoekers in 
beweging, een deinende massa bezoekers. Heel leuk en gezellig. Begeleiding 
door 3 accordeonisten: Gonnie Schellingerhout, Ben van Wandelen en Cor 
Trommel, die op een geweldige manier met elkaar samenspeelden. Na de 
bedankjes werd het concert afgesloten met een gezellig samenzijn op het 
kerkplein met warme chocolade - melk en glühwein, verzorgd door de Natuur-
ijsclub Kudelstaart.  
Kortom een geslaagd Kerstconcert.    
Garry Scholte 
 
HET ECHTE KERSTGEVOEL !! 
Kerstmorgen 25 december 2018. Om 9 uur stonden de leden van het 
Gelegenheidskoor al te trappelen in hun feestelijke kleding. Iedereen had er 
duidelijk zin in. Na 3 gezellige en inspannende repetities met Fleur als 
stuwende kracht zaten de liedjes er goed in. Om in te zingen toch nog even 
alles doorgenomen terwijl de kerkgangers binnendruppelden. Na met elkaar 
het lied: Wij komen tezamen gezongen te hebben, begonnen we aan het 
Kerstsamenzijn. De DOP-groep had mooie teksten gezocht en Fleur daarbij 
de passende liederen en… toen was er een mooie Kerstsamenzijn. De 
mensen in de kerk konden echt genieten en meezingen met de liederen. Zelfs 
‘Jouw Kerstcadeau’, een pittig ding om in te studeren ging heel goed. Ook het 
lied: ‘When a child’ is born’ ging als vanzelf. Het Onze Vader werd uit volle 
borst meegezongen. Na het lied: ‘Away in a manger’, een mooi gevoelig lied 
kwam al snel het einde in zicht. De mededelingen en de bedankjes voor Fleur 
en het Combo, want wat zouden we zonder hen moeten 
doen. Maar ook het koor en de mensen in de kerk werden 
bedankt. Zonder elkaar kunnen we niet en is er geen 
Kerstsamenzijn. Het slotlied: ‘Mary’s boychild’, lekker 
ritmisch, ging geweldig en na een groot applaus was dat lied 
dan ook de toegift. Wij kunnen terug zien op een bijzonder geslaagd 
Kerstsamenzijn en hopen volgend jaar weer zo’n mooie, zinvolle, vrolijk 
Kerstsamenzijn te mogen doen. Maar eerst komt er een “Passion”, zoals u in 
deze Stem kunt lezen. Als u dit dan weer samen met ons wilt meemaken, dan 
graag. 
Namens het Gelegenheidskoor,  
Garry Scholte 
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER  ARNO BON 
Even voorstellen:  
Arno woont samen met Marjolein en is al 25 jaar muskusrattenbestrijder bij 
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Dochter Lisa verzorgt 
politiepaarden in Groningen en zoon Danny is boswachter bij 
natuurmonumenten in Nieuwkoop. 
 
Wat doe je voor vrijwilligerswerk voor onze kerk? 
Ik ben drager sinds 2002.   
 
Wat heeft je bewogen om vrijwilliger te worden? 
Ik wilde wat voor de kerk doen, de aanleiding was het overlijden van mijn vader 
in 2002. Na de begrafenis zei ik tegen Hans Raadschelders, als je iemand 
nodig hebt dan mag je bij me langskomen. 2 maanden later kwam Hans. Dus 
sindsdien ben ik drager, we zijn totaal met 8 dragers. 
 
 
Wat betekent de kerk voor jou? 
Vroeger kwamen we wel vaker in de kerk als nu, zeker toen Lisa misdienaar 
was en zong bij de Kudelkwetters en Fiore. 
 
Doe je nog ander vrijwilligerswerk? 
Nee 
 
Heb je nog hobby's? 
Jagen, ik jaag op klein wild: haas, konijn, fazant en eend. En straks begint 
volop de schadebestrijding bij de boeren op ganzen. In opdracht van de 
boeren in ons eigen jachtveld. En bij dezelfde boeren doen we ook aan 
mollenvangen. 
 
Acoliet Arjan Zethof heeft de volgende vraag aan je gesteld: 
Als drager doe je belangrijk werk voor de nabestaanden.  Is het niet lastig om 
om te gaan met emoties bij een uitvaart? Want daar wordt je toch elke keer 
mee geconfronteerd. 
Mijn emoties kan ik goed parkeren, maar jonge mensen of een directe naaste 
is natuurlijk moeilijk. 
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Wil je nog iets zeggen? 
Een idee, Wijnand Oostveen vroeg me of ik misschien zo nodig als graver zou 
kunnen inspringen maar je word ouder en de knieën en rug zijn iets minder 
dus misschien zou een klein graafmachinetje een optie zijn??? Wie weet heeft 
iemand die nog ergens staan of te huur? 
 
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?  
Wijnand Oostveen; wat doe jij allemaal voor de kerk? 
 
 
VAN DE BESTUURSTAFEL  Parochiebladen jan.2019 
Beste parochianen en belangstellenden van Aalsmeer, De Kwakel, 
Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn ,Namens het regionale 
Kerkbestuur wil ik u allemaal een heel gelukkig en waardevol Nieuwjaar 
toewensen. Voor iedereen zal dit iets anders betekenen. Want waar de één 
gelukkig van wordt, ziet de ander misschien niet zo zitten. Maar iedereen wil 
zich op zijn of haar manier gelukkig voelen en hecht waarde aan een aantal 
zaken. Vaak gaat dit om gezondheid en aandacht van en voor mensen van 
wie je houdt. Maar het kan ook heel waardevol zijn als je rust kan ervaren of 
vertrouwen. Sommigen zullen gelukkig worden als het nieuwe jaar met nieuwe 
uitdagingen komt. Anderen willen graag dat zekerheden en gewoonten blijven 
zoals ze zijn. Ik zou iedereen al datgene gunnen dat voor hun waardevol is. 
Maar ik geloof dat naast mijn gelukwens een gebed aan de Hemelse Vader 
nog meer kan betekenen. Het samenkomen in eucharistie of gebedsdienst is 
voor velen van u ook waardevol. Het zingen in of voorbereiden van een 
kerkdienst kan mensen gelukkig maken. Er zijn zelfs wetenschappelijke 
onderzoeken die aangeven dat mensen die zich betrokken voelen bij een 
kerkgemeenschap zich gelukkiger voelen. 
Eind 2018 hebben we de begrotingen van 2019 kunnen opstellen. 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. Wij letten goed op onze geldstromen 
en bespaaropties. Daarom willen wij ook u als schenkende parochiaan 
aanmoedigen te kiezen voor belastingaftrek middels een overeenkomst 
periodieke schenking. Meer informatie kunt u krijgen bij de secretariaten of via 
onderstaande contactgegevens. 
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Volgende maand zullen we wederom bij het bisdom op gesprek gaan. Dit 
gesprek zal voornamelijk dienen om de toekomstverwachtingen en vitaliteit 
van onze regio te bespreken. De vlaggen staan er nog positief bij. En we zullen 
continue stappen blijven zetten om onszelf niet klem te zetten. Wij hebben een 
hoopvolle blik naar de toekomst. 
Hartelijke groet, namens het Kerkbestuur, 
Miranda van Rijn secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com 06-50 963 187 
Secretaris van Samenwerkingsverband 
Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn 
 
 
BEDEVAART NAAR LOURDES 
Het aanbod voor dit jaar bestaat uit: 
29 mei – 6 juni 2019, busreis naar Lourdes. Een prachtige reis door het mooie 
Frankrijk. Onderweg worden plaatsen aangedaan als Banneux, een 
bedevaartplaats in België. Het Hospice in Beaune, en een prachtig museum.   
Op de terugreis een bezoek aan het klooster in Nevers, waar Bernadette ligt 
opgebaard in haar schrijn.  
Indien U liever vliegt is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de vliegreis 
van 31 mei – 5 juni 2019 en aan te sluiten in Lourdes bij de buspelgrims. 
Vliegreis van 6-11 september 2019. Vertrek vanaf vliegveld Maastricht. Bij 
voldoende deelname gaat een bus vanuit Haarlem naar het vliegveld. 
Informatiebijeenkomsten: Als U, uw familie, kennissen en vrienden 
belangstelling hebben deze reis naar Lourdes, dan bent U van harte welkom 
op de informatiebijeenkomst waar u van alles te weten kan komen over de 2 
bedevaart reizen. Er wordt een presentatie gegeven over de reis en de 
bedevaart zelf, het leven van Bernadette en het heiligdom van Lourdes. 
De bijeenkomst wordt gehouden op: Zondag  20-01-2019.  Locatie: Moeder 
van de Verlosserkerk  Adres: Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB in Haarlem. 
Aanvang:13.00 uur. De duur van elke bijeenkomst is + 90 min. Voor verdere 
inlichtingen kunt U terecht bij: Joke Hoekman tel.013-5216701/06-42347729. 
Wilma Caiffa 06-12157507(na 18.00 uur) Diaken Philip Weijers06- 53887641 
Tip: Bent u client bij Zorgverzekeraar CZ! Dan kunt u onder bepaalde 
voorwaarden in aanmerking komen voor een flinke korting op de reissom. 
Meer informatie hier over bij Joke Hoekman.  
Veel informatie kunt U vinden op onze website: www.lourdes-groep.nl en 
Facebook: Lourdesgroep 

mailto:secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com
http://www.lourdes-groep.nl/
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REGIOROOSTER 
 
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer 
Zo. 13-01 9.30 Eucharistieviering 
Zo. 20-01 9.30 Eucharistieviering 
Zo. 27-01 9.30 Oecumenische viering 
Zo.   3-02 9.30 Eucharistieviering 
Zo.  10-02 9.30 Eucharistieviering 
 
Emmausparochie, Uithoorn 
Elke zaterdag om 19.00 uur woord en gebedsviering o.l.v. parochianen 
Zo. 13-01 11.00 Eucharistieviering 
Zo. 20-01 11.00 Eucharistieviering 
Zo. 27-01 11.00 Eucharistieviering 
Zo.   3-02 11.00 Eucharistieviering 
Zo 10-02 11.00 Eucharistieviering 
 
St. Jan Geboorte, de Kwakel 
Zo. 13-01 9.30 Woord en Communieviering Jeroen Hoekstra 
Zo. 20-01 9.30 Oecumenische viering o.l.v. Jeroen en Florisca 
Zo. 27-01 9.30 Eucharistieviering   
Zo.   3-12 9.30 Woord en Communieviering Elly van Rooden 
Zo 10-02 9.30 Eucharistieviering Voorstelviering 1e comm  
 
H. Urbanus, Nes aan de Amstel 
Elke zaterdag om 19.00 uur woord en gebedsviering o.l.v. parochianen 
Zo. 13-01 9.30 Woord en Communieviering Elly van Rooden 
Zo. 20-11 9.30 Eucharistieviering 
Zo. 27-01 9.30 Eucharistieviering  
Zo.   3-12 9.30 Eucharistieviering 
Zo 10-02 9.30 Woord en Communieviering Elly van Rooden  
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PAROCHIE-AGENDA  13-01-2019 / 15-02-2019 
Wo.  14 jan.  19.30 20.00 uur Koorbestuur 
Di.  15 jan.  09.00 uur Kerkschoonmaak 
Do.  17 jan.  19.30 uur Parochieteam 
 
Di.  22 jan.  19.30 uur Werkgroep PCI 
 
Di.  29 jan.  19.45 uur DB PCI Wil Kraan 
Woe.  30 jan.  19.30 uur Zonnebloem 
 
Do.  07 feb.  20.00 uur Regiovergadering PCI 
 
 
        

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

 
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 8 februari. 
 
Bij het secretariaat of op het e-mail adres:  
redactiestem@hotmail.com  / stjangeboortesecretariaat@live.nl  
 
De volgende Stem is van 16 februari t/m 15 maart 
 
Pastorie         : Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart    tel. 324735 
Redac. 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 0325104573 
t.n.v. Interparochiële Caritasinstelling Aalsmeer-Uithoorn  
 

mailto:Redactiestem@hotmail.com
mailto:redactiestem@hotmail.com
mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl

