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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.  

Pastoor Marco Cavagnaro / Kapelaan Darek Karwowski 

Tel.:   0297 – 56 46 38 

E-mail:  pastores@emmaus-uithoorn.nl 

Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die tijdens de 

openingstijden van het secretariaat afgehandeld kunnen worden.  
 

Iedere 2e en 4e woensdag van de maand zal Pastoor Marco aanwezig 

zijn op het secretariaat van 10.30 uur tot 12.00 uur 
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BESTE PAROCHIANEN,  
Wij hebben vier geweldige communievieringen achter de rug en daar 
zijn wij ontzettend blij mee! Kapelaan Darek is in De Kwakel (14 
kinderen) en Kudelstaart (13 kinderen) voorgegaan; ik in Aalsmeer (9) 
en Uithoorn (18). Allen bij elkaar geteld hebben wij het Sacrament van 
de Eerste Communie aan meer dan 50 kinderen gegeven! Het gaat niet 
om de aantallen… maar wij vinden het een rijke oogst, en daar zijn wij 
God dankbaar voor! 
God heeft tot de harten van de vele ouders en vrijwilligers gesproken, 
en ons in beweging gezet. In het drukke voorjaarsleven, waarin 
iedereen bezig is met allerlei dingen en dan ook de meivakantie, 
hebben al deze families toch tijd voor de Kerk weten te vinden, dat is in 
feite… tijd voor God!  
Wij willen iedereen van harte bedanken voor deze mooie ervaringen. 
Nu het zaad gezaaid is, moet men voor het plantje blijven zorgen. 
Zonder water, licht, goede aarde en lucht zal het immers zeer moeilijk 
zijn voor het zaadje om te ontkiemen.  
Nadat de Maagd Maria de boodschap van de engel had gekregen, en 
het zaadje van de blijde boodschap – “U zal een Kind krijgen, de Zoon 
van God” – in haar hart werd geplant,  ging zij met spoed naar haar 
nicht Elisabeth, die ook zwanger was. Maria ging om haar te helpen met 
de laatste maanden van de zwangerschap – Elisabeth was immers op 
leeftijd – maar ook om haar steun te zoeken. Elisabeth was de enige 
die haar kon begrijpen: Maria moest met iemand haar vreugde delen, 
en een stuk van haar levensweg met haar samen bewandelen. Dat 
hebben wij ook nodig! Het geloof heeft een gemeenschap nodig om tot 
bloei te komen!  
Daarom vind ik de zomer de mooiste periode in Nederland… 
Uiteindelijk stopt men met vergaderen, en is er tijd voor de 
gemeenschap! Laten wij genieten van de vrijheid van de zomerperiode 
om dichter bij elkaar te komen en het zaadje dat in het afgelopen 
kerkelijk jaar werd gezaaid te laten groeien door de banden tussen ons 
te versterken.  
Veel zegen! Marco 
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WEEK VAN DE MISSIONARIS 
Zoals elk jaar is de Pinksterweek de Week van de Nederlandse 
Missionaris. 
Elke dag opnieuw zetten Nederlandse missionarissen en missionaire 
werkers zich wereldwijd in voor hun medemens. Zij gaan samen met de 
lokale bevolking  de strijd aan tegen onrecht en armoede. Zij steunen 
mensen op allerlei manieren. 
Cijferen hun eigen weg en hebben daarom wel een extraatje verdiend. 
De meeste van ons gaan op vakantie en geven hun geld makkelijk uit. 
Het zou fijn zijn om deze harde werkers ook een beetje vakantiegeld te 
geven.  
De rode bus staat achter in de kerk weer klaar. 
Ook kunt u het overmaken op Rek.nr.: NL62 RABO 03801.067.28 
Hartelijk dank! Willy v. d. Geest 
 

OVERZICHT COLLECTES T/M APRIL 2019 

    

  collectes Uitv/huw kaarsen 

2018      

jan 585,64 274,97 116,24 

febr             332,60 402,92 73,01 

maart 633,83 147,56            91,80 

april 947,55            141,70 

mei 740,18 117,51            96,50 

juni             521,50               186,90 103,95 
       

      

2019   
   

jan  455,00 363,20 85,98 

febr 415,00 383,32 110,99 

maart             473,07               133,72          103,00 

april             591,25               582,92            82,65 
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1e COMMUNIE  
Afgelopen zondag 26 mei was het zo ver! 
Door de onstuimige wind wapperde de vlaggen in 
de top van de kerk heel mooi. 
Onze communicanten straalden allemaal, twee 
jongens en elf meisjes mochten voor de eerste 
keer mee ter communie. 
Kapelaan Darek heeft de communie met plezier aan hen uitgereikt. En 
samen met de kinderen van het kinderkoor, die werkelijk weer prachtig 
zongen, hebben ze er een prachtige viering van gemaakt. 
De communicantjes hebben in de afgelopen periode hard gewerkt in 
hun werkmap en tijdens de kindermiddagen hebben we elkaar laten 
groeien. Vooral van elkaars ervaringen en het plezier met elkaar en de 
mooie levenslessen die we kunnen leren uit de bijbel. Het groeien stond 
centraal tijdens deze viering. En dat groeien ook soms tot prachtig 
bloeien kan leiden, bleek wel uit de prachtig versierde kerk! 
Een bloemenzee en prachtige boompjes omringde ons, het gaf een 
sterk en fijn gevoel.  
Na alle hartelijke felicitaties en mooie aandenkens aan deze bijzondere 
dag, ging iedereen huiswaarts. Daar is bij velen het feestje voortgezet 
en was het prettig dat ondanks de flinke wind, ook 
het zonnetje van zich heeft laten zien. 
Bedankt aan en ieder die deze dag voor onze 
kinderen zo mooi heeft gemaakt! 
Het was onvergetelijk!  

 

 

 

 

SLOTVIERING COMMUNICANTEN 

Zondag 7 juli sluiten we samen met de communicanten het 

communieproject feestelijk af in de slotviering.  

In deze viering zingt het kinderkoor.  
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            OP ZONDAG 16 JUNI OM 11 UUR 

Het belooft weer een mooie DOP viering te 

worden met een mooie teksten en liedjes. 

Het thema is Verbonden in Liefde. 

Natuurlijk besteden we ook aandacht aan de 

vaders op deze Vaderdag! 

Het koor van dit keer jongere en oudere jongeren 

staat weer onder leiding van Fleur Buskermolen. 

    Komt u deze viering ook met ons meevieren? 

We hopen op een gezellig volle kerk! 
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het    

jongerengelegenheidskoor 

gaat weer zingen 
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Op deze avond laat het kinderkoor  

de mooiste, leukste en meest favoriete liedjes horen. 

Na afloop is er koffie, thee, limonade en iets lekkers. 

Iedereen is van harte welkom in de tuin van de pastorie  

om te komen luisteren! 
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Tuinconcert 

donderdag  

4 juli 

19.00 uur 
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VIERINGEN: 
 

 
Zo. 09 juni     11.00 uur   Eucharistieviering mmv. D/H-koor 
         PINKSTEREN 
                     Lector: Lucy 
          Koster: Jan Zethof 
 

Zo. 16 juni    11.00 uur   DOPviering mmv. Jongeren  
      Gelegenheidskoor 
     Lector: werkgroep 
     Koster: Gerard v.d. Jagt 
 

Zo. 23 juni   11.00 uur    DOPviering mmv. D/H en kinderkoor 
     Sint Jan viering 

  Lector: werkgroep 
      Koster: Pieter Bruin 
     

Zo. 30 juni  11.00 uur    Woord - Communieviering mmv.D/H-koor 
    Lector: Cees Hageman 
    Koster: Aad Buskermolen 
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GEBEDSINTENTIES 
Zo. 09 juni Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 

Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot 
  Ad Verschueren 
  Eef Masselink 
  Cees van Wees 
  Alie de Boer-Spekman 
  Toos Buskermolen-de Boer 
  Bep Burgers-Vink 
  Uit dankbaarheid 
  Bruidspaar Vincent Wolterman en Diana Buskermolen 
 
Zo. 16 juni Fam. de Boer-Boekhorst 

Eef Masselink 
Het gezin Ostendorf 
Annie van der Does-Bon 
Gerrit Schijf 
Stien Berk-Slof 
Simone Raadschelders-van der Meer 
Piet du Pau, Riet Burgers-Donicie 
Nico Heeren, Henk de Boer 
Wim Buskermolen, Leen Buskermolen 

 
Zo. 23 juni Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 
  Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns 
  Robbert van Leeuwen 
  Goof Rijneker 
  Hanna van Hilst (jaargetijde) 
  Piet Schutter (jaargetijde) 
 
Zo. 30 juni Eef Masselink 

 Huub van ‘t Hart 
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NIEUWS VAN PCI 
Piet Donicie, al sinds 2001 lid van de werkgroep PCI, heeft op vrijdag 
26 april  uit handen van de burgemeester een koninklijke 
onderscheiding  gekregen voor zijn bijzondere verdiensten voor de 
samenleving. Degenen, die Piet kennen, weten hoe hij zich inzet, dan 
wel ingezet heeft  voor RKDES, de Zonnebloem, de IJsvereniging 
VZOD, hulpgoederen voor Roemenië, de PCI  en voor  het koor in 
Bovenkerk. Piet is voorgedragen en die voordracht is van harte 
ondersteund door de genoemde  organisaties. Wij zijn trots op Piet en 
feliciteren hem - ook hier in deze Stem-  met zijn lintje. 
 
Door het vertrek van Frank van Diepen kwam de functie van voorzitter 
vrij. Bob Zwartendijk heeft aangegeven deze taak het komende jaar op 
zich te nemen. We zijn nog steeds op zoek naar een opvolg(st)er voor 
Frank, die onze werkgroep wil versterken. 
 
Vanwege het feit dat het nieuwe DB  van de regio PCI zich nog in de 
oprichtingsfase bevindt, heeft Wil  Kraan besloten om nog een jaar, tot 
1 juni 2020, in het DB te blijven als secretaris. Sigrid Mulder blijft tot die 
tijd de vergaderingen van het DB notuleren.  
 

Kudelstaart opent verkooppunt St. Urbanus Chocolade.  
Dit kopje doet misschien vreemd aan en verdient  daarom uitleg.  
Zoals u weet is op 15 september  2018 een grote brand geweest in de 
St. Urbanuskerk in Bovenkerk. Hierbij werd het kerkgebouw met zijn 
unieke interieur grotendeels verwoest. Gelukkig is dit rijksmonument 
van architect Pierre Cuypers goed verzekerd en wordt het opnieuw 
opgebouwd. Daarbij ontstaat eenmalig de kans om verbeteringen aan 
te brengen, waarvan de kosten echter niet gedekt worden door de 
verzekeraar.  Er zijn 4 concrete doelen, die men wil realiseren en die 
tussen de 285.000 en 550.000 euro begroot worden. Best een groot 
bedrag, maar als de doelstellingen waargemaakt kunnen worden, is er 
een totaalpakket gerealiseerd om de vele activiteiten, ook buiten de 
    9  



erediensten om, comfortabel bij te wonen. Het gaat om minder 
energieverbruik, goede toegankelijkheid voor mindervaliden, een 
goede verstaanbaarheid in de kerk en een sfeervol uitgelichte toren. 
 
Door de aankoop van de – duurzame- St. Urbanus chocoladereep 
draagt u bij aan de herbouw van de kerk. De reep (Martinez) is 
verkrijgbaar in de smaken melk, puur en wit. De verkoopprijs is 5 euro 
per stuk waarvan 3 euro bestemd is voor de restauratie. 
 
Hoe kom ik aan de reep?  
Ons secretariaat is het verkooppunt in Kudelstaart. Tijdens de 
openingstijden kunt u binnenlopen om er een of meer aan te schaffen. 
Na de vieringen op 16  juni (jongerenviering en Vaderdag) en 23 juni 
(viering van St. Jan) staan leden van de PCI-werkgroep achter in de 
kerk om de repen te verkopen.  
 

De vier andere  katholieke kerken in 
onze regio doen ook mee aan deze 
actie. Zo willen we met elkaar – ook 
op deze manier- onze medezusters 
en -broeders in Bovenkerk  helpen om straks  weer van hun eigen kerk  
gebruik te  kunnen maken. 
 

Op het initiatief om met Bob Zwartendijk mee te gaan op de wereldse 
reis naar Malawi zijn geen aanmeldingen binnengekomen. Dat is 
jammer. Naar de redenen kunnen we alleen maar gissen. We hebben 
dit initiatief “geparkeerd” en komen er op een later moment zeker op 
terug. 
Wil Kraan 
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER  PIETER BRUIN 
Even voorstellen:  
Ik ben 64 jaar en bijna 40 jaar getrouwd met Anita. We hebben 4 dochters en 
2 kleinkinderen. Ik ben geboren in Alkmaar en kom uit een gezin van 6 
kinderen, mijn vader was biljartmaker en mijn  opa had een biljartfabriek.  
44 jaar geleden kwam ik door te gaan werken bij  Klaas Visser Int., in Aalsmeer 
te wonen. Sinds ons trouwen wonen we in Kudelstaart. Nu werk ik als verdeler 
bij Flora Holland. 
 
Wat doe je voor vrijwilligerswerk voor onze kerk?  
Sinds 2012 ben ik koster. En ik zing mee in het gelegenheidskoor, regelmatig 
speel ik dan ook bugel in het combo. 
 
Wat heeft je bewogen om vrijwilliger te worden? 
Ik ben iemand die zich verdienstelijk wil maken. 
 
Wat betekent de kerk voor je? 
Samenhorigheid, ik vind het fijn om in een groep mensen te zijn. Ik ben niet 
extreem katholiek maar geloof op mijn eigen manier. 
 
Doe je nog ander vrijwilligerswerk? 
Ik zit in het bestuur van Tavenu (muziekvereniging in de Kwakel) nu word het 
“Het Orkest van de Kwakel” genoemd, ik maak daar sinds 1987 ook het 
clubblad. 
 
Heb je nog hobby’s?       
Naast muziek maken (bugel) bij Tavenu, fotograferen, wandelen, fietsen en de 
natuur in. 
 
Trudy Wahlen vroeg in de vorige Stem: hoe gaat het met je gezondheid? 
Door het hartinfarct  moest ik helaas afhaken bij de Passion, ik ben gedotterd 
en er zijn 2 stands geplaatst. Nu  nog even rustig aandoen en conditie 
opbouwen o.a. bij de fysio maar het gaat vooruit!  

 
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?  
Koster Jan Zethof, hoe vind je het om als je zoon Arjan acoliet is, samen de 
Eucharistieviering te begeleiden? 
    11 



BEDEVAART 15 AUGUSTUS NAAR ZEVENHOVEN-NOORDEINDE 
Iedereen, jong en oud, is van harte welkom om in de openlucht de viering bij 
de Mariagrot mee te maken. Echt een belevenis!  
We zullen vanuit verschillende parochies komen: De Nes, De Kwakel, 
Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn. Daarnaast is natuurlijk iedereen welkom, 
waar u ook vandaan komt. 
Het is nog vakantietijd, dus we hopen dat ook gezinnen met kinderen zich bij 
ons aansluiten. 
 
Het programma ziet er ongeveer zo uit:  

- 11 uur eucharistieviering bij de grot waarin kapelaan Darek voorgaat  
- 12 uur lunch (zelf meebrengen) koffie/thee verkrijgbaar 
- 13.15 uur rozenkransgebed waarbij mensen vanuit de  5 parochies 

De Kwakel, De Nes, Kudelstaart, Aalsmeer en Uithoorn om beurten 
zullen voorbidden. 

 
Vertrek per fiets vanaf: 
- de Burght 10.00 uur   
- de Kwakel 10.15 uur 
Zo rond 10.20u arriveren we dan bij de brug van Vrouwenakker, daar kunnen 
de eventuele fietsers vanuit de Nes, Kudelstaart en Aalsmeer zich aansluiten, 
zodat we als één groep naar de grot kunnen gaan. 
 
Diegenen die niet op de fiets komen, kunnen misschien zelf onderling vervoer 
regelen. 
 
Voor de automobilisten, het adres is:  
Parochie Joh. Geboorte, Noordeinde 28, 2435AG Zevenhoven. 
 
Er rijdt ook een bus 147 naar Alphen, die stopt vlakbij de kerk. 
 
Het zou toch geweldig zijn als er vanuit alle 5 parochies mensen deelnemen 
aan deze bedevaart. 
 
Hopelijk tot ziens op 15 augustus bij de Mariagrot! 
 
Marlies van der Lelij tel. 0297 5678 
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REGIOROOSTER 

 

O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer 

Zo. 09-06 09.30 Eucharistieviering 

Zo. 16-06 09.30 Woord-Communieviering 

Zo. 23-06 09.30 Woord-gebedsviering 

Zo. 30-06 09.30 Woord-Communieviering 

 

Emmausparochie, Uithoorn 

Elke zat. om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 

Zo. 09-06 11.00 Eucharistieviering 

Zo. 16-06 11.00 Eucharistieviering 

Zo. 23-06 11.00 Eucharistieviering 

Zo. 30-06 11.00 Eucharistieviering 

 

St.Jans Geboorte, de Kwakel 

Zo. 09-06 09.30 Eucharistieviering 

Zo. 16-06 09.30 Woord-Communieviering 

Zo. 23-06 09.30 Eucharistieviering 

Zo. 30-06 09.30 Woord-Communieviering 

 

H.Urbanus, Nes aan de Amstel 

Elke zat. Om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 

Zo. 09-06 09.30 Woord-Communieviering 

Zo. 16-06 09.30 Eucharistieviering  

Zo. 23-06 09.30 Woord-Communieviering  

Zo. 30-06 09.30 Eucharistieviering 
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PAROCHIE-AGENDA  10-06-2019 / 04-07-2019 

Wo.  12 juni  19.30 uur  Zonnebloem 
 
Vr.  21 juni  09.00 uur DOP 
 
Vr.  28 juni  13.30 uur Sen.pastoraat 
 
        

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

 
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 28 juni 
 
 
Bij het secretariaat of op het e-mail adres: 
redactiestem@hotmail.com  / stjangeboortesecretariaat@live.nl  
 
 

De volgende Stem is van 05 juli t/m 09 augustus 
 
 
 
 
Pastorie          : Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart   tel. 324735 
Redactie Stem  : Ingrid Wegbrands, tel.329342 / Marga v.d 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 
Werkgroep PCI Sint Jan Kudelstaart : Rek. nr.: NL35 RABO 0135 2064 64 

(pci.stjankudelstaart@gmail.com). 
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