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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.
Pastoor Marco Cavagnaro / Kapelaan Darek Karwowski
Tel.: 0297 – 56 46 38 E-mail: pastores@emmaus-uithoorn.nl
Iedere 2e en 4e woensdag van de maand zal Pastoor Marco
aanwezig zijn op het secretariaat van 10.30 uur tot 12.00 uur.
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,
Misschien hebben jullie gemerkt dat ik sinds 13 februari naar
Kudelstaart verhuisd ben! Nou, niet helemaal. Ik blijf natuurlijk wonen
in Uithoorn waar samen met Kapelaan Darek onze pastorie gevestigd
is. Toch heb ik met het parochieteam van Kudelstaart afgesproken dat
ik alle tweede en vierde woensdagen van de maand op het secretariaat
aanwezig zal zijn. Ik ben al een maand ermee begonnen en ik vind het
fantastisch. Ik vond het altijd leuk om even langs te komen, maar dat
was niet regelmatig en uiteindelijk kon ik daarmee niet alle gesprekken
en overleggen bijwonen die noodzakelijk zijn.
Bovendien, ik vind het mooi om ook even “thuis” te zijn in Kudelstaart.
Toen Annemiek Blonk is gestopt, was ik ook net tot Pastoor benoemd
van een cluster van vijf parochies. Als nieuwe Pastoor moest ik (en
moet ik nog steeds) langzamerhand de mensen en de dynamieken van
de parochies leren kennen. Dat heeft wat tijd gekost, en daardoor werd
misschien niet genoeg aandacht aan alle locaties gegeven, waaronder
Kudelstaart.
Leren van fouten! Nu hebben wij een vaste afspraak, en ik hoop jullie
binnenkort in Kudelstaart te zien.
Wij zijn nu onderweg naar Pasen. In zijn boodschap voor de
Veertigdagentijd spreekt Paus Franciscus over de destructieve kracht
van het egoïsme. Wat volgt is een tekst van de Paus: “Als we niet leven
als kinderen van God gedragen we ons vaak op een destructieve
manier tegenover onze naasten, de andere schepselen en ook
tegenover onszelf. Mateloosheid neemt dan de bovenhand. Als we niet
voortdurend streven naar Pasen, naar de horizon van de verrijzenis, zal
de mentaliteit van “Ik wil alles en wel meteen!” en “Teveel is nooit
genoeg” uiteindelijk overheersen.
Waar komt dit alles vandaan? De oorzaak van alle kwaad is de zonde.
Zonde drijft de mens ertoe zichzelf als de god van de schepping te
beschouwen, zichzelf te zien als de absolute heerser en de schepping
niet te gebruiken voor het doel waarvoor de Schepper haar heeft
bedoeld, maar voor zijn eigen belang. Dit gaat ten koste van de
anderen.
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Wat zal ons daarvan genezen? Bidden leert ons af te zien van afgoderij
en van onze zelfgenoegzaamheid, en te erkennen dat we nood hebben
aan de Heer en zijn barmhartigheid. We geven aalmoezen om onszelf
te bevrijden van de waanzin om alles voor onszelf op te potten in de
illusie dat we een toekomst kunnen veiligstellen die ons niet toebehoort.
Het komt dus erop aan de vreugde van Gods plan voor de schepping
en voor elk van ons te herontdekken. En dat betekent: “houden van
Hem, van onze broers en zussen en van de hele wereld, en in die liefde
het ware geluk vinden”.
Vrede en alle goeds
Pastoor Marco
LIEF EN LEED IN ONZE PAROCHIE
Op 20 februari is in het Hospice “Thamerhuis” in de Kwakel
Henk de Boer overleden. Hij woonde zijn leven lang aan de
Kudelstaartseweg in Vrouwentroost. Henk, een rustige onopvallende
man, met hart voor zijn vrouw en kinderen en voor zijn koeien en
groentetuin. Na een huwelijk van ruim 51 jaar, waarin veel liefde en
geluk was maar ook groot verdriet. Het verlies van zoon Jan en daarna
de ziekte van Henk.
Maar steeds krabbelde hij er weer bovenop tot helaas de ziekte de
overhand begon te krijgen. Op de rouwkaart van Henk stond de tekst:
Bezige handen, nu gevouwen en stil.
Een leven lang gegeven, dat was je wil
Je strijd is gestreden, vol zorg en moed.
Verbazingwekkend krachtig. ‘t is op.
Zo is ‘t goed!
Na een sfeervolle afscheidsviering op 26 februari hebben wij Henk op
onze begraafplaats begraven, in de omgeving van zoon Jan zodat ze
ook hier weer vlak bij elkaar zijn. Wij wensen Agatha, Mariska en Gerrit,
Martijn en Elisa heeft veel sterkte en kracht toe om weer verder te gaan
en het verlies van hun man en vader een plekje te geven. Henk, rust in
vrede.
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*Op 26 februari is in het Hospice “Thamerhuis” in de Kwakel Nico
Heeren overleden. Nico, een opgewekte en hardwerkende man, die tot
op hoge leeftijd nog regelmatig werkte, heeft dan toch uiteindelijk de
strijd tegen chronische leukemie verloren, ondanks de nieuwe
chemokuur. Hij wilde nog zo graag verder leven maar helaas dit was
niet meer mogelijk en dit was zwaar voor hem.
Op zijn kaart stond de tekst:
Herinner mij maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.
Dit is ook zo belangrijk, de mooie dingen onthouden.
Op 4 maart was de afscheidsviering van Nico. Een sfeervolle, warme
viering met zang van het zangkoor waar hij lang lid van was. Met teksten
en liederen die hij zo mooi vond. Na de afscheidsviering is Nico op ons
kerkhof begraven. Het is de gewoonte van het zangkoor dat wanneer
er een koorlid wordt begraven, er een lied gezongen wordt op het
kerkhof. Ook nu werd dit gedaan. Dit was heel indrukwekkend en mooi.
Een waardig afscheid. Wij wensen zijn kinderen: Hans en Mariska, Frits
en Sylvia en kleinkinderen en achterkleinkinderen heel veel sterkte toe
in de komende tijd.
Nico, rust in vrede.
Uitvaartgroep: Anneke en Garry
PASSIERONDE 2019
De Raad van Kerken Aalsmeer wil u uitnodigen voor de inspirerende
Passieronde 2019. Dit jaar doet de Nederlands Hervormde Gemeente
wijk Dorp voor het eerst aan de Passieronde mee. De SOW/Gemeente
Kudelstaart moet dit jaar helaas verstek laten gaan.
De samenkomsten zijn van 19.15 uur tot 19.45 uur.
20 maart
St. Jan Geboorte Kudelstaart
27 maart
Doopsgezinde kerk (Zijdstraat)
03 april
Karmelkerk (Stommeerweg)
10 april
NH Dorpskerk (Dorpstraat)
17 april
Lijnbaankerk (Lijnbaan)
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PALMPASEN
Op woensdag 10 april van 13.30 uur -14.30 uur
kun je op de Antoniusschool een Palmpaas stok
versieren, aanmelden bij margriet77@kpnmail.nl
PALMZONDAG
De kinderen mogen hum palmpaasstok
meenemen naar de kerk. De palmtakjes worden
gewijd en tijdens de viering zullen we een processie door de kerk
houden met palmtakjes en palmpaasstokken. Na de viering gaan de
kinderen met het Show/Jachthoornkorps naar buiten en doen daar een
rondje terwijl er voor de volwassenen koffie klaarstaat in de kerk.
VASTENACTIE
Het thema van 2019 is: "WATER VERANDERT ALLES "
Water wat voor ons heel gewoon is; we doen de kraan
open en er is water. We komen er pas achter als er een
storing is. Dan grijp je mis en kan je niet de w.c.
doortrekken, niet douchen, geen koffie zetten, niet even een glas
water pakken. enz. enz. In heel veel landen over de wereld is water
een probleem. Veel ziektes door besmet water. Er gaan jaarlijks 443
miljoen schooldagen verloren doordat kinderen ziek thuis blijven door
het drinken van verontreinigd water. Vrouwen die elke dag ploeteren
en sjouwen om naar de dichts bij zijnde bron te lopen. Ze hebben er
haast een dagtaak aan. Tijd die ze anders aan hun gezin kunnen
besteden. Het is niet voor te stellen, 263 miljoen mensen moeten
langer dan een uur lopen voor water. Wat zou het fijn zijn als er in elk
dorp een waterput komt, dat zou voor
die mensen alles veranderen.
Het is goed om in deze tijd eens kritisch
stil te staan bij ons eigen waterverbruik.
Te beseffen dat het allemaal niet
normaal is. Wij als Mis. Werkgroep
bevelen deze actie van harte aan en
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hopen dat u royaal wilt geven. De bekende rode bussen staan de hele
vastentijd weer achter in de kerk. Ook kunt U het overmaken op ons
bankrek.nr. NL62 RABO 03801.067.28
Heel veel dank.
Namens de Missie Werkgroep
Willy v. d. Geest
OVERZICHTSTENTOONSTELLING HONGERDOEKEN:
‘Hongeren naar gerechtigheid’
Vastenactie heeft voor de vastentijd een hongerdoekententoonstelling
georganiseerd in de Dom van Utrecht. De doeken hebben een grote
zeggingskracht en vormen een brug naar de culturele en spirituele
rijkdom van landen in het Zuiden. Kunstenaars uit de hele wereld
houden de toeschouwer een spiegel voor: Hoe staan wij in deze
wereld? Hoe beleven wij ons geloof? Hoe solidair zijn wij met anderen?
Hun soms confronterende kunst draagt bij aan hoop op verandering! De
tentoonstelling is dagelijks geopend en de toegang is gratis. Voor meer
informatie verwijzen wij u naar de website van Vastenactie.
www.vastenactie.nl/hongerdoekententoonstelling
SENIORENPASTORAAT
Wij zijn een groepje dames, die mensen van 80 jaar en ouder bezoeken
als zij daar behoefte aan hebben. Bent u ook zo’n iemand die af en toe
een uurtje over heeft? Dan zijn wij naar u op zoek.
Van harte nodigen wij u uit, dames én heren om ons clubje te
versterken.
Ook zijn wij op zoek naar mensen die zelf kaarten voor ons willen
maken.
Wij komen 3x per jaar bij elkaar om te overleggen.
Wilt u meer weten neem dan contact op met;
Jannie v.d. Jagt. tel. 0297 328683
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GA JE MEE OP EEN WERELDSE REIS NAAR MALAWI?

Elk werelddeel kent zijn eigen cultuur en vele
varianten daarop. Afrika is een bijzonder
continent met een landschap van tropische
regenwouden tot een droge woestijn en alles
wat daar tussen ligt. Een van de landen is
Malawi, welke door de bevolking ook wel het
warme hart van Afrika genoemd wordt.
Wist u dat de Kudelstaartse parochie al meer
dan 10 jaar banden heeft met Malawi? Naast
de bezoeken van pastor Annemiek Blonk aan
Malawi en de bezoeken van Bisschop
Thomas uit Malawi aan Kudelstaart, is het dit
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.
In Nederland horen en zien we veel goede doelen en horen en zien we
veel van acties en projecten. Maar hoe werkt dat in zo’n land als
Malawi? En hoe is het om lokaal de cultuur te ervaren?
In 2020 willen we een reis organiseren met het doel om diverse
projecten te bezoeken, mee te werken 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?
Duur van de reis: 14 – 21 dagen, indien er voldoende animo is (6 – 16
personen), leeftijdscategorie: vanaf 18 jaar, tot dik boven de
pensioenleeftijd.
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Mocht je geïnteresseerd of nieuwsgierig zijn, stuur een mail naar Bob
Zwartendijk (bob.zwartendijk@live.nl).
Op woensdag 15 mei ben je om 20.00 uur van harte welkom in de
pastorie in Kudelstaart, waar we kennis maken met de reisgenoten en
de mogelijkheden voor de reis bespreken.
Interesse? Meld je aan bij Bob. Graag voor 1 mei 2019.

OVERZICHT COLLECTES T/M FEBRUARI 2019
collectes

Uitv/huw

kaarsen

2018
jan
febr
maart
april
mei
juni

585,64
332,6
633,83
947,55
740,18
521,5

274,97
402,92
147,56
117,51
186,9

116,24
73,01
91,8
141,7
96,5
103,95

455,00
415,00

363,20
383,32

85,98
110,99

2019
jan
febr
maart
april
mei
juni
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VIERINGEN:
Zon. 17 mrt. 11 uur Eucharistieviering mmv. D/H-koor
Lector: Willy v. d. Geest
Koster: Aad Buskermolen
Zon. 24 mrt. 11 uur Eucharistieviering mmv. Cantoren
Lector: Lucy Rekelhof
Koster: Ageeth de Kuijer
Zon. 31 mrt. 11 uur Eucharistieviering mmv. D/H-koor
Lector: Cees Hageman
Koster:Jan Zethof
Zon. 07 apr. 11 uur DOP viering mmv. D/H-koor
Lector: werkgroep
Koster: Gerard v.d. Jagt
Zon. 14 apr. 11 uur Eucharistieviering mmv. Kinderkoor
Palmzondag
Lector: werkgroep
Koster: Pieter Bruin
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GEBEDSINTENTIES
17 mrt.

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahle
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
Eef Masselink, Robbert van Leeuwen
Stien Berk-Slof, Hanna van Hilst, Jan de Zanger
Joop van Winsen uit dankbaarheid
Henk de Boer, Wim Buskermolen, Nico Heeren

24 mrt.

Eef Masselink en overleden familie Masselink en Berns

het gezin Ostendorf
Alie de Boer-Spekman
Piet du Pau
Henk de Boer
Wim Buskermolen
Nico Heeren
31 mrt.

Simone Raadschelders v.d. Meer
Eef Masselink
Henk en Marie-Buskermolen-Wesselman
Bep Burgers-Vink, Toos Buskermolen-de Boer
Ina Brand-Keijzer, Riet Burgers-Donicie,
Gerrit Schijf, Wim Buskermolen,
Henk de Boer, Nico Heeren,
Riet Cocu-Maas (jaargetijde)

07 apr.

Jaap Broers
Hein Zethof
Evert Zethof
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Bep Burgers-Vink, Eef Masselink
Piet Schutter
Annie van der Does-Bon
Nico Heren
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER THEO HOMAN
Even voorstellen: Theo is 84 jaar, komt uit een
gezin van 14 kinderen en is bijna 60 jaar
getrouwd met Mien. Vanaf hun huwelijk wonen ze
op een prachtige plek aan de Amstel. Theo was
eerst melkrijder maar door de werktijden ging hij
2 maanden na het trouwen op een
bloementuinderij werken op de dijk, 800 meter
verder waar Mien ook werkte.
5 jaar later begonnen ze zelf een tuinderij, Na 18 jaar werd de olie te
duur dus ben ik gestopt. Voor de VUT ben ik nog 13 jaar chauffeur
geweest bij Braam. We hebben 1 zoon, 3 dochters en 2 kleinkinderen.
Wat doet u voor vrijwilligerswerk voor onze kerk?
Mien begon ongeveer 10 jaar geleden met een klein wijkje ‘de Stem‘
rond te brengen en dat heb ik later overgenomen. Ze weten dat als het
nodig is dan ben ik bereikbaar. Ruud belde laatst en toen heb ik
geholpen met een graf delven.
Wat heeft u bewogen om vrijwilliger te worden?
Als de één uitvalt moet de ander het oppakken.
Wat betekent de kerk voor u?
Vroeger liep je mee, maar de tijd veranderd en ieder zoekt zijn eigen
plekje en dat moet je niet tegenwerken, dat moet je stil laten gaan.
Als ik tijd heb ga ik naar de kerk, zo zijn we bij het carnaval geweest
dus ga ik net als de Raad van Elf het askruisje halen.
Doet u nog ander vrijwilligerswerk?
Nee, alleen thuis, mantelzorg, thuiszorg en mijn eigen werk! We hebben
nog een paar beestjes (schaapjes). Vroeger hebben we kippen,
konijnen, geiten, koeien, kalfjes, paarden en varkens gehad.
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Heeft u nog hobby's?
Die had ik; vroeger was het hard werken en was nergens tijd voor, na
40 jaar kwam er een racefiets in de schuur te staan, die mocht ik
gebruiken dus dat doe ik nog steeds. Ik heb 35 jaar de Elfstedentocht
gereden op 2e pinksterdag. En de Roei-ligfiets, na 6 jaar die sport
gekeken te hebben heb ik 4 jaar meegedaan aan WK’s in Zeeland.
En Kaarten in het Dorpshuis, elke maandagavond al 50 jaar!
Wilt u nog iets zeggen?
Alles gaat verder goed, ik maak me niet druk, gezondheid is alles en
verder moet je alles stil over laten waaien, dan kom je het verste!
Welke vrijwilliger wilt u in de volgende Stem aan het woord laten?
Henk van Leeuwen van de kaartclub, hij komt wel in de kerk maar of
hij vrijwilliger is? Hij is druk, hij mag wel eens vertellen waar hij
overdag mee bezig is als hij niet kaart!
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WE ZIJN BEGONNEN.
Donderdag 7 maart jl. was de eerste
repetitieavond voor het Gelegenheidskoor van De
Passion. Een flink koor met een prachtig geluid,
dat belooft wat voor De Passion.
Wij zijn niet alleen begonnen met de repetities
maar ook met de zaken die erom heen zitten.
Bijvoorbeeld kaartverkoop, de posters maar ook
zaken als EHBO in de kerk, kaartcontrole, geluid,
noem maar op….
Alles staat op papier of is al geregeld, dus dat hoeft geen probleem op
te leveren.
Zoals u misschien wel weet is De Passion op Goede Vrijdagavond 19
april om 19.30 uur in onze kerk. Nu hopen dat u allemaal komt kijken,
want het is best uniek wat wij hier in onze Parochie gaan doen.
Een groot Gelegenheidskoor met mensen uit Kudelstaart dat is toch
geweldig mooi.
Om de kosten te dekken en om zeker te weten dat iedereen een plaats
heeft worden er toegangskaarten verkocht.
Vanaf 21 maart zijn de kaarten te koop. De toegangskaarten zijn
verkrijgbaar bij: Gall en Gall en natuurlijk op het secretariaat van
maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur tot 12.00 uur.
De toegangskaarten kosten € 6,-- per stuk en € 3,-- voor kinderen tot
en met 12 jaar.
Mochten de kaarten snel verkocht worden dan hebben wij nog een
tweede voorstelling in gedachte. Maar dan Goede Vrijdag in de
namiddag om 16.30 uur, maar…..eerste de avondvoorstelling vol.
Wij houden u op de hoogte, zodat u beslist naar De Passion toe wilt
komen om te kijken.
Tot de volgende Stem,
groeten namens de groep van De Passion.
Garry Scholte
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THE MISSIONARY SCHOOL
Weet jij al wat voor rol je wilt gaan vervullen in de
samenleving? Hoe gaat de toekomst van de kerk
er uit zien? En wat hebben deze twee vragen met
elkaar te maken?
Dat ga je ontdekken in The Missionary School,
waar ontwikkeling van vaardigheden voor je professionele leven en je
geloofsverdieping samenkomen. Een kans voor jou om te werken aan
jouw missie!
Een traject voor jou
Ben jij een jongere en 18 jaar of ouder? Dan willen wij jou de kans en
ruimte bieden om je te verdiepen in je geloof en je te ontwikkelen als
leider. De verdieping biedt jou een diepere vorming voor een serieuze
groei in het katholieke geloof. Je leert de Heilige Schrift begrijpen in de
context van de sacramenten en traditie.
Met andere woorden, je krijgt inzicht vanuit het Oude en Nieuwe
testament waarom we als Katholieke kerk de dingen doen zoals we ze
doen. Je begrijpt in de kern wat en hoe we geloven, vieren en hoe je in
de dagelijkse praktijk je geloof kunt toepassen en doorgeven. Tijdens
de training bespreek je lastige thema’s in het licht van Jezus’ Evangelie.
Daarnaast leer je wat missie is en wat de essentiële kenmerken
daarvan zijn.
Als leider ben je na deze training in staat om proactief te handelen en
op een respectvolle wijze je omgeving mee te nemen.
Verder weet je hoe je een project opzet, structureert en beheert om
samen met een team de gewenste resultaten te bereiken.
Gaandeweg de training zal de focus meer verschuiven naar de missie
en ga je aan de slag in een lokale parochie om daar het tiener- en
jongerenwerk te ondersteunen.
Wie zoeken wij? The Missionary School is voor jongeren die hun relatie
met God willen versterken en zich willen inzetten voor de kerk en haar
toekomst. Als je openstaat voor wat de kerk ons meegeeft,
14

hier meer over wilt ontdekken en een hart
voor jongeren hebt, dan ben jij degene die
bij The Missionary School past.
Heb je interesse gekregen of wil je meer
informatie? Neem contact op met ons via.
info@jongbisdomhaarlem.nl
of bel naar 023-5112635
JOUW MISSIE = ONZE MISSIE
BANNEUX 2019
Die mooie warme plek in de Ardennen waar Maria, de maagd der
armen, op ons wacht. Wacht om ons te troosten en moed te geven.
Waar we onze zorgen en verdriet even in vertrouwde handen kunnen
leggen en even weg zijn uit de snelle wereld waarin we leven.
Om even op adem te komen en de normen en waarden weer te
koesteren. De bedevaart duurt vijf dagen van vrijdag tot en met
dinsdag.
Wij halen u met de bus op bij opstapplaatsen om naar de eerste stop
in Utrecht te gaan en daar koffie of thee te drinken. Dit is het
verzamelpunt van alle bussen en hier ontmoet u uw medegasten en
alle vrijwilligers van Bisdom Haarlem-Amsterdam.
Daarna gaat de reis richting Soerendonk waar een broodmaaltijd
wordt aangeboden om dan voldaan naar Banneux te vertrekken waar
wij vijf volledig verzorgde dagen voor u klaar staan.
Priesters, verpleegkundigen, arts en verzorgenden staan voor u klaar
om u (daar waar nodig) te begeleiden en u vijf prachtige dagen te
laten beleven en weer een beetje rust te vinden in dit hectische
bestaan. Rolstoelen en rollators zijn aanwezig om een wandeling of
uitstapje mogelijk te maken. De reis is ook geschikt voor minder
validen en zieken. Een rolstoelbus is aanwezig.
Bent u gezegend met een goede gezondheid dan bent u natuurlijk ook
van harte welkom om de warmte van Banneux te ervaren.
Op de terugweg stoppen wij wederom in Soerendonk om daar een
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heerlijke warme maaltijd te nuttigen en dat is ook de plaats waar wij
afscheid van elkaar nemen en de reis naar huis verder gaat om u
veilig en wel weer bij de opstapplaats te brengen.
De kosten bedragen € 295,-- hierbij is alles inbegrepen
Data 2019
3 tot en met 7 mei
inschrijven tot eind maart
23 tot en met 27 aug. inschrijven tot eind juni
Eva Onderwater tel. 0297-222208 of
banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
i.v.m. wisseldiensten van Eva kunt u ook contact opnemen met:
Ellen van der Laan mobiel: 06-30918592
Mijn collega-vrijwilligers en ik hopen u te mogen verwelkomen.
Els Rong
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KINDERPAGINA
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REGIOROOSTER
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer
Zo.
17-03 9.30 Woord en Communieviering
Zo.
24-03 9.30 Eucharistieviering
Zo.
31-03 9.30 Eucharistieviering
Zo.
07-04 9.30 Woord en gebedsviering
Emmausparochie, Uithoorn
Elke zaterdag om 19.00 uur woord en gebedsviering o.l.v. parochianen
Zo.
17-03 11.00 Eucharistieviering
Zo.
24-03 11.00 Eucharistieviering
Zo.
31-03 11.00 Eucharistieviering
Zo.
07-04 11.00 Eucharistieviering
St. Jan Geboorte, de Kwakel
Zo.
17-03 9.30 Eucharistieviering
Zo.
24-03 9.30 Woord en Communieviering
Zo.
31-03 9.30 Eucharistieviering
Zo.
07-04 9.30 Eucharistieviering
H. Urbanus, Nes aan de Amstel
Elke zaterdag om 19.00 uur woord en gebedsviering o.l.v. parochianen
Zo.
17-03 9.30 Eucharistieviering
Zo.
24-03 9.30 Eucharistieviering
Zo.
31-03 9.30 Woord en Communieviering
Zo.
07-04 9.30 Eucharistieviering
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PAROCHIE-AGENDA 18-03-2019 / 12-04-2019
Ma.
18 mrt. 09.00 uur
Passion Kudelstaart
Woe.
Woe.
Vr.

20 mrt. 13.15 uur
20 mrt. 20.00 uur
22 mrt 09.00 uur

1e communiegroep
Parochie team
DOP

Ma.
Di.
Woe.

25 mrt. 09.00 uur
26 mrt. 19.45 uur
27 mrt. 13.15 uur

Kerkschoonmaak
DB PCI Wil Kraan
1e communiegroep

Woe.

03 apr. 10.30 uur

Liturgieoverleg

Woe.

10 apr. 13.15 uur
19.30 uur

1e communiegroep
Zonnebloem

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:
redactiestem@hotmail.com
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 5 april.
Bij het secretariaat of op het e-mail adres:
redactiestem@hotmail.com / stjangeboortesecretariaat@live.nl
De volgende Stem is van 13 april t/m 10 mei
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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