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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 
Ik ben net terug van een hele mooie vakantie in de Verenigde Staten 
met mijn ouders. Mijn moeder komt immers uit Rhode Island, een heel 
mooi gebied aan de oostkust van Noord Amerika. Daar heb ik mijn 
familie mogen bezoeken en contact gemaakt met al mijn neefjes en 
nichtjes. Natuurlijk als priester, ben ik ook in de kerk voorgegaan en heb 
ik contact met Pastores gemaakt. Amerika is een heel controverse land, 
vooral nu met deze president; toch geeft de Amerikaanse bevolking mij 
altijd een positief gevoel. Ik denk dat de Amerikanen en de 
Nederlanders een aantal gemeenschappelijke trekken hebben – dat 
klopt natuurlijk, omdat de Nederlanders aan de geboorte van de VS 
bijgedragen hebben (New York heette niet voor niks New Amsterdam!). 
Een gemeenschappelijke karaktertrek – vind ik - is het 
gemeenschapsgevoel…. iets dat wij in Italië helaas totaal missen! In 
Italië werden wij altijd door een of ander Keizer of Heerser geregeerd, 
en dus denken wij altijd dat alles van buitenaf komt en ons opgelegd 
wordt… Wij zijn veeleisend en klagen altijd over de regering! In de 
Noord-Amerikanen – en de Nederlanders dus – erken ik integendeel 
een verantwoordelijkheids- en gemeenschapsgevoel die ik ontzettend 
erg waardeer. Dat heeft te maken met een sterke christelijke traditie, 
die door het volk niet als opgelegd wordt ervaren maar als zelf gekozen 
en gewild: het is de ruggengraat van de maatschappij. Toch is het 
gemeenschapsgevoel geen vanzelfsprekend gegeven, het is een 
waarde die wij moeten koesteren. Ik ben er sterk van overtuigd dat de 
enige manier om deze waarde in stand te houden en aan de volgende 
generaties door te geven is, zijn bron te herontdekken, namelijk de 
Liefde van God dat in Jezus Christus vlees geworden is. Hij zal ons 
gemeenschapsgevoel sterker maken! Met deze gedachte en vol van 
goede moed kom ik naar Nederland terug, en hoop ik om een mooie 
zomer hier met jullie mee te maken. 
Vrede  
Pastoor Marco 
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FIJNE VAKANTIE! 
Weer een heel werkjaar voorbij.  
Na een hele mooie en zonnige St.Jan viering komt de vakantie 
dichterbij. Als deze Stem in de bus komt heeft het kinderkoor al het 
traditionele tuinconcert gegeven. De communicanten hebben nog een 
slotviering en ook het Dames en Herenkoor sluit het werkjaar af. 
Als Parochieteam willen wij alle vrijwilligers die zich afgelopen jaar 
hebben ingezet voor onze parochie heel hartelijk 
bedanken! En voor iedereen die nog op pad gaat 
een hele fijne vakantie en een mooie zomer. 
Het Parochieteam  
 
 
 
VERLOTING PAASKAARS 
Bij de trekking van de lootjes tijdens de 
Pinksterviering is de Paaskaars en ook de 
Gezinspaaskaars bij de gelukkige winnaars terechtgekomen. Iedereen 
die lootjes kocht hartelijk dank. Van de opbrengst zal een headset 
worden aangeschaft. 
 
 
GEVONDEN OP DE BEGRAAFPLAATS 
Een gouden oorbel, rond en hoekig gevormd.  
Informatie op het secretariaat. 
 
 
HUWELIJK 
Op 14 Juni was de huwelijksinzegening van het bruidspaar: 
Vincent Wolterman en Diana Buskermolen door Pastoor Jongerden. 
Wij wensen Vincent en Diana een gelukkige toekomst toe!  
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DAT WAS WEER EENS LEKKER GENIETEN!! 
Zondag 16 juni, Vaderdag en een DOP-viering met Gelegenheidskoor 
bestaande uit oud leden van ‘Fiore”. In een goedgevulde kerk konden 
we genieten van heerlijke liedjes die ook door veel mensen 
meegezongen werden. Een feest van herkenning! En dan natuurlijk de 
viering zelf met prachtige teksten en een boeiende overweging. Voor 
zo’n viering gaat een mens graag naar de kerk. Het koor zong 
vanzelfsprekend onder leiding van Fleur Buskermolen en het Combo. 
Het enthousiasme kon je voelen en wat een flink koor, zoiets zou wel 
vaker mogen. Het is nog steeds jammer dat het Jongerenkoor ‘Fiore’ 
gestopt is, maar op deze manier kunnen we allemaal toch nog 
regelmatig van hun zang genieten. 
Dank jullie allemaal voor jullie inzet, het was grandioos! 
Garry Scholte 
 
 
U KOMT TOCH OOK MEEVIEREN? 
Op zondag 14 juli is er weer een DOP-viering. De laatste voor de 
vakantie. 
Wij, de DOP-groep hebben weer ons best gedaan om een mooie en 
zinvolle viering te maken met een verrassend element erin. Bent u al 
een beetje nieuwsgierig geworden wat of dat dan wel zou zijn? 
Ja…?  Dan willen wij u van harte uitnodigen voor deze 
mooie DOP-viering die over de Barmhartige 
Samaritaan gaat. Met mooie teksten en liedjes wordt 
het beslist weer genieten voor u maar ook voor ons. 
Wij hopen dat de kerk weer lekker gevuld is, dat zingt 
fijn maar ook voor de saamhorigheid is dit zo belangrijk. 
En.. een mooi begin voor de vakantietijd. 
Daarom…. Tot ziens in de kerk op 14 juli om 11.00 uur.  
Namens de DOP-groep en Zangkoor, 
Garry Scholte 
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OUDEREN ONTMOETINGSDAG. 
Het is nog wel een paar weken weg maar hier is alvast een bericht voor 
de Ouderen-Ontmoetingsdag op 19 september in de Karmelkerk te 
Aalsmeer. Dit jaar is het ook mogelijk om de ziekenzalving te 
ontvangen. Degene die dit wil moet dat ook even aangeven op het 
inschrijfformulier. 
Er komt een vrijwilliger bij u langs zoals u dat gewend bent.  
We melden het nu alvast zodat u in de gelegenheid bent om er even 
over na te kunnen denken om eventueel ook een paar familieleden uit 
te nodigen die dan bij de zalving mogen zijn.  
Zet dus deze datum alvast in uw agenda. 
En weet u niet wat de Ouderen-Ontmoetingsdag precies inhoud…belt 
u mij dan gerust dan leg ik u uit wat deze gezellige dag inhoud. 
Deze dag is vanaf 9.30 uur tot 16.00 uur volledig verzorgd voor een 
kleine bijdrage. Ik zie u hopelijk op 19 september. 
Marijke Buskermolen, tel. 0297 328757. 
 
 
NIEUWS VAN PCI 
De verkoop van de chocoladerepen  voor de  mentale ondersteuning 
van de parochianen en andere gebruikers  van de St. Urbanus in 
Bovenkerk en ter ondersteuning van de  herbouw van de kerk  is een 
groot succes geworden. We hebben er  na de vieringen van 16 en 23 
juni ruim 120 verkocht.  In de afgelopen periode zijn er in onze regio 
meer dan 5000 verkocht. Een felicitatie waard voor de initiatiefnemers. 
Wij weten in  Kudelstaart hoe het is om steun te krijgen. Toen we een 
paar jaar geleden met de actie voor de toren bezig waren, kregen we 
niet alleen financiële hulp vanuit Kudelstaart , maar ook vanuit de 
omgeving. Dat noemen we saamhorigheid. De toren werd 
gerestaureerd en daardoor kunnen we nu met een veilig gevoel gebruik 
maken van onze eigen kerk.  
Dank voor uw enthousiaste medewerking en hopelijk hebt u al genoten 
van de chocola of gaat u dat nog doen. 
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Om de PCI nog meer bekendheid te geven heeft de werkgroep een 
zogenaamde banner aangeschaft. Deze was te zien in de laatste twee 
vieringen. We hebben gekozen waar we voor staan: een helpende hand 
voor noden en behoeften voor degenen die dat nodig hebben. En geven 
doe je eigenlijk met je hele lichaam en….. met elkaar. 
Voor hulp, vragen of andere informatie: stuur een mail naar 
pci.stjankudelstaart@gmail.com 
Wij zoeken voor onze werkgroep nog een persoon die mee wil denken 
en werken aan de caritas in onze parochie en in de regio. We 
vergaderen totaal 6 keer per jaar, zowel in parochieel als in 
regioverband. De acties die we ondersteunen en werkzaamheden die 
we doen, vragen gemiddeld 2 uur per maand. Misschien wat voor jou/u? 
 
Reacties graag via een van de leden van  de werkgroep, Sigrid Mulder, 
Anneke Stokkel,                
Bob Zwartendijk, Piet Donicie 
of ondergetekende of via de 
mail.  
Namens de werkgroep PCI,  
Wil Kraan 
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VIERINGEN: 
 

 
Zo. 07 juli  11.00 uur  Eucharistieviering mmv. kinderkoor 
      Slotviering 1e Communie 
                  Lector: werkgroep 
       Koster: Ageeth de Kuijer 
 

Zo. 14 juli  11.00 uur  DOPviering mmv. D/H-koor 
   Slot (vakantie)viering 
   Lector: werkgroep 
   Koster: Jan Zethof 
 

Zo. 21 juli  11.00 uur  Woord-Communieviering 
   Lector: Willy v.d. Geest 
    Koster: Gerard v.d. Jagt 
     

Zo. 28 juli  11.00 uur  Woord-Communieviering  
   Lector: Lucy Rekelhof 
   Koster: Pieter Bruin 
 

Zo. 04 aug. 11.00 uur Geen viering wegens vakantietijd 
U kunt een euch.viering bijwonen in Aalsmeer 
of Uithoorn, zie regiorooster pag.14 
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GEBEDSINTENTIES 
Zo. 07 juli Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 
  Eef Masselink 
  Theo Rekelhof 

Jaap Broers 
  Hein Zethof 
  Evert Zethof 

Joop van Winsen  
Het gezin Ostendorf 
Alie de Boer-Spekman 

  Toos Buskermolen-de Boer 
  Bep Burgers-Vink 
   

Zo. 14 juli Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot 
Joop Aarssen 
Eef Masselink 
Rudolf de Bok 
Stien Berk-Slof (jaargetijde) 
Piet du Pau 
Riet Burgers-Donicie 
Henk de Boer 
Wim Buskermolen 

  Nico Heeren 
Leen Buskermolen 

 
Zo. 21 juli Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen  

Ad Verschueren 
Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns 
Gerrit Schijf 
Robbert van Leeuwen 
Huub van ’t Hart 
Uit dankbaarheid 

 
Zo. 28 juli Eef Masselink 

Annie van der Does-Bon (jaargetijde) 
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER  JAN TH. ZETHOF 
Even voorstellen:  
Jan is 81 jaar en 54 jaar getrouwd met Truus,  ze hebben 2 kinderen, 
schoonkinderen en 5 kleinkinderen. 
Ik ben mede eigenaar geweest van Orchideeënkwekerij L.v.d.Weijden BV. 
Sinds 1993 ben ik uitgetreden. Nu tuinier ik veel. 
 
 
Wat doe je voor vrijwilligerswerk voor onze kerk?  
Ik ben ± 35 jaar koster en haal en breng de was iedere week. 
En ik koop de kaarsen, hosties, wijn, doopkaarsen, overlijdenskaarsen in, al 
ongeveer 25 jaar. 
 
 
Hoe ben jij vrijwilliger geworden? 
Mijn zus Suus, die als “bellenmeisje” werkte bij pastoor van Kessel, die hier 
pastoor was rond 1940, vroeg in opdracht van de pastoor of ik misdienaar 
wilde worden. Dat was een erebaan! Na een half jaar Latijns studeren werd ik 
bevoegd tot misdienaar. Dit was 73 jaar geleden!! Om de week dienen, iedere 
dag waren er 2 vieringen. 1 om 7 uur en 1 om 8 uur en omdat ik dicht bij de 
kerk woonde moest ik elke ochtend dienen om 7 uur. En op zaterdag en 
zondag. Bij pastoor Trouborst kregen we acolieten (oudere misdienaars) en 
dan diende je met 3 acolieten de hoogmis en de jubilea en trouwtjes, dat heb 
ik gedaan tot ik 25 was en daar moest ik dus regelmatig vrije uren voor 
opnemen op mijn werk! Na die tijd zijn mijn kerkwerkzaamheden op een lager 
pitje gekomen. Tussentijds heb ik me nog wel bezig gehouden met 
slootschieten, een houten altaar maken van een boom en een Mariagrot 
gemaakt van sintels/slakken/kiezels. En toen vroeg Kees Nieuwendijk, omdat 
koster Vink wegging doordat hij 80 werd, of ik me op wilde geven als vrijwilliger 
om te kosteren met een aantal. Samen met Hans Raadschelders, Gerard v.d 
Jagt en Henk Ostendorf. Ik deed de trouwtjes en de rouwtjes, vooral de 
rouwplechtigheden waren zeer dankbaar werk. Sinds 2013 ben ik 1 keer per 
5 weken koster.  
 
 
Wat betekent de kerk voor je? 
Een plaats van rust en  bezinning.  
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Doe je nog ander vrijwilligerswerk? 
Bij RKDES. Daar ben ik sinds 59 jaar 2e penningmeester en zit ik nog in het  
hoofdbestuur, de rest heb ik afgebouwd. Van de red.: Jan heeft zich tientallen 
jaren ingezet voor toto/lotto, bazar, bestuursdienst, entree, hoofd onderhoud 
en stratentoernooi!  
En bij de Toneelvereniging is Jan erelid, na daar vroeger 35 jaar 
penningmeester en decorbouwer geweest te zijn. 
 
 

Heb je nog hobby’s?       
Puzzelen, lezen, tuinieren en de kleinkinderen. 
 
 

Wil je nog iets zeggen? 
Ik hoop alles nog vele jaren te doen als mijn gezondheid het toelaat! 
 
 

Pieter Bruin vroeg in de vorige Stem: 
Hoe vind je het om als je zoon Arjan acoliet is, samen de Eucharistieviering te 
begeleiden? 
Ik vind het mooi dat Arjan het nog doet en zo stijlvol; nog mooier vind ik het, 
als ik samen met hem de mis dien. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?  
Jenny Hogenboom, hoe lang doe jij al vrijwilligerswerk bij onze kerk en hoe 
ben je ertoe gekomen om met ouderen in een rolstoel uit het Kloosterhof en 
het Zorgcentrum te gaan wandelen? 
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ZORG OM KOSTBAAR ERFGOED  
De vrees dat een prachtig stuk cultureel 
erfgoed verloren zou gaan, was groot toen 
er maandagavond 15 april een grote 
uitslaande brand uitbrak in de Notre Dame 
van Parijs. Miljoenen mensen van over de 
hele wereld volgden het nieuws op de voet. Gelukkig kwam nog geen dag later 
het bericht, dat de structuur en de façade van het iconische gebouw gered 
zijn, alsook ook een deel van de kunstwerken, relikwieën en de schatkamer. 
Er zal nog wel enige tijd overheen gaan, voordat duidelijk is hoe groot de 
schade aan de kerk is, wanneer er met de heropbouw begonnen kan worden 
en wie dat werk het beste kan doen. Intussen hebben wij allemaal de zorg 
voor een ander prachtig stuk erfgoed - het mooiste, zo zegt paus Franciscus 
- dat we kunnen nalaten: het geloof. Het helpen van kinderen, van jongeren 
en volwassenen om de Heer meer en meer te kennen en lief te hebben, is het 
mooiste educatieve avontuur dat we kunnen aangaan, dat is de Kerk 
opbouwen. Zoals er voor de Notre Dame naast de vele weldoeners, ook 
aannemers, zinkwerkers, glazeniers en metselaars nodig zijn, zo zijn er voor 
het mooiste stuk erfgoed, naast de vele gelovigen, catechisten nodig. Paus 
Franciscus heeft het dikwijls over hen. En wat mij opvalt is dat hij niet spreekt 
over mensen die als catechist werken, maar allereerst over mensen die 
catechist zíjn. Naast een grote kennis van het christelijk geloof en tal van 
vaardigheden, benadrukt hij het belang van het leven van en zorg voor een 
kostbaar erfgoed catechist. Het gaat bovenal, zo zegt hij, om ‘het zijn’. Mensen 
moeten in het leven van de catechist het Evangelie kunnen zien, de Blijde 
Boodschap kunnen lezen. Een catechist legt getuigenis af van het geloof, 
dient coherent te zijn in zijn eigen leven om zo anderen te kunnen leiden naar 
de ontmoeting met Christus. Catechist zijn is niet eenvoudig. Het vraagt om 
groei in verbondenheid met Christus, om moed en doorzettingsvermogen om 
Hem steeds weer na te volgen in die beweging van uit jezelf treden en naar 
anderen toe gaan, om creativiteit en souplesse om in steeds wisselende 
omstandigheden het Evangelie te verkondigen. Er zal veel geïnvesteerd 
moeten worden om de Notre Dame enigszins in haar oude glorie te doen 
herrijzen. Om het mooiste erfgoed - het geloof - zo’n gruwelijke verwoesting 
te besparen, investeert ons bisdom in de opleiding van catechisten.  
Wordt u één van hen? Voor vragen kunt u terecht bij:  
Elly van Rooden, catechiste regio Aalsmeer – Uithoorn, email: 
pmmvanrooden@hetnet.nl 11 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

Parochiebladen zomer 2019 
Beste parochianen en belangstellenden  
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn. 
 

U heeft geruime tijd niets vanuit ons regio bestuur gelezen. Maar dit betekent 
niet dat wij stil hebben gezeten. Op diverse vlakken zijn wij als bestuur met de 
parochieteams aan het werk geweest.  
Op lokaal niveau zijn alle ingeschreven parochianen benaderd voor de 
jaarlijkse actie Kerkbalans. En zoals u kunt verwachten moet er hierna nog 
veel (administratief) verwerkt worden. Mutaties in gezinssamenstellingen en 
bijvoorbeeld verhuizingen die aan het licht komen. Maar natuurlijk ook de 
giften, toezeggingen, incasso’s. Hiervoor hebben de parochies allen hun eigen 
werkwijze en computersystemen. Namens het bestuur bedankt voor alle 
bijdragen. In (toegezegd) geld, maar ook voor de hulp van de vele vrijwilligers. 
De penningmeesters hebben daarnaast ook een topprestatie neergezet door 
vroeger dan voorgaande jaren de cijfers van 2018 af te ronden en laten 
controleren. Het enige oponthoud was vanuit het bisdom afkomstig. Voor wat 
betreft een correcte afrekening en verdeling van kosten van ons pastorale 
team. Al onze parochies zijn rond nul uitgekomen met het resultaat over 2018. 
Alleen Kudelstaart had daarnaast nog onvoorziene kosten voor het 
verhuurbaar maken van De Paardenstal. Dit heeft er echter in geresulteerd 
dat het leegstaande gebouw naast de kerk nu in gebruik is als 
dierenartspraktijk. Het is ons streven om de kosten voor het onroerend goed 
zo veel mogelijk te dekken met directe inkomsten. Met de kerkzalen is dat niet 
zo direct mogelijk, maar gekeken naar alle onroerend goed (en 
begraafplaatsten) lukt dat veelal wel. En waar de opbrengst uit gebouwen 
achterblijft zijn er winstgevende beleggingen.  
Afgelopen jaar zijn alle parochies voor de ledenadministratie (verplicht) 
overgestapt naar een programma dat DocBase heet. Landelijke overstap was 
een grotere klus dan men aanvankelijk dacht. Er waren vele “bugs and errors” 
en helaas heeft de landelijke coördinatie en helpdesk niet voldoende 
capaciteit om problemen snel te verhelpen. Van de vrijwilligers op onze 
secretariaten is veel extra tijd, inzet en geduld nodig geweest. Door vele 
administraties dubbel bij te houden in het oude en nieuwe systeem is er zo 
secuur mogelijk gewerkt. Hoewel iedere parochie zelfstandig haar 
administraties op orde houdt is er wel veel onderling contact geweest.   12  



Om elkaar te helpen en van elkaar te leren. We kunnen trots zijn op deze club 
dames en heren. 
De overgang naar DocBase moet een betrouwbare en controleerbare 
administratie garanderen. Mede wegens de regels die sinds vorig jaar van 
kracht zijn rond de privacywetgeving waren er wat aanpassingen noodzakelijk. 
Het laat nog even op zich wachten vanwege die eerder genoemde 
onvoorziene grote klus die het voor het softwarebedrijf blijkt te zijn, maar er 
wordt gewerkt aan een app waarbij u onder andere kunt inzien welke 
gegevens er van u zijn vastgelegd. Maar wanneer dit gereed zou moeten zijn 
is nog niet bekend. Wij houden u op de hoogte. 
Bijzonder eigenlijk. Dat wij binnen onze parochies met vrijwilligers zoveel 
gedaan krijgen. En wanneer iets, zoals een automatiseringsproject, 
professioneel wordt aangepakt, lijkt het veel moeizamer te verlopen. Dan is er 
niet voldoende arbeid beschikbaar. Dus vinden wij het heel belangrijk 
zorgzaam te zijn voor onze vrijwilligers. In de vakantietijd die nu aanbreekt 
zien we dat er ook rust is voor koren, secretariaten en vele andere groepen. 
Men heeft een paar weken vrij of draait slechts op een laag pitje. Wij hebben 
dat nodig en mensen verdienen dat ook. 

Maar omdat ook ons pastoresteam bestaat uit mensen 😊 die graag van een 

paar weken vakantie genieten ontstaat er een roosterprobleem in juli en 
augustus. En wel te weten op 7 juli en 4 augustus. Er is op die zondagen maar 
1 priester beschikbaar en Diaken Jeroen Hoekstra die voor 50% bij ons werkt, 
heeft dan dienst in zijn andere regio. Wij hebben gemeend deze weekenden 
vieringen te plannen op de locaties waar een zo aantrekkelijk mogelijke viering 
kan worden aangeboden. In elk geval met koor. Dus als u niet op vakantie 
bent op 1 van deze zondagen, zullen er in onze regio in elk geval 2 
eucharistievieringen zijn (om half 10 en 11 uur) waar u van harte welkom bent. 
Verder kan ik u, vanuit de pastorale hoek, melden dat er in de zomermaanden 
gewerkt wordt aan de voorbereidingen voor een nieuw vormselproject. Vanuit 
de parochies worden jongeren van circa 12-13 jaar aangeschreven. Mocht 
u/je geen brief hebben ontvangen of alvast willen aanmelden om 
geïnformeerd te worden over het vormsel kan dat door te reageren naar 
onderstaand emailadres. En als er niet direct een reactie komt……. dan ben 
ik met vakantie. Ik wens u allen een fijne zomer. Met voldoende rust om te 
genieten van de dagelijkse zaken of een vakantie. 
Hartelijke groet, Namens het Kerkbestuur, Miranda van Rijn,  06-50 963 187 
secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com Secretaris van Samenwerkingsverband 
Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn                  13              
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REGIOROOSTER 
 

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

Zo. 07-07 09.30 Geen viering, zomersluiting 

Zo. 14-07 09.30 Woord-Gebedsviering 

Zo. 21-07 09.30 Eucharistieviering 

Zo. 28-07 09.30 Woord-Communieviering 

Zo. 04-08 09.30 Regionale Eucharistieviering 

 

Emmausparochie, Uithoorn 

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

Zo. 07-07 11.00 Regionale Eucharistieviering 

Zo. 14-07 11.00 Eucharistieviering 

Zo. 21-07 11.00 Eucharistieviering 

Zo. 28-07 11.00 Eucharistieviering 

Zo. 04-08 11.00 Regionale Eucharistieviering 

 

St.Jans Geboorte, de Kwakel 

Zo. 07-07 09.30 Regionale Eucharistieviering 

Zo. 14-07 09.30 Woord-Communieviering 

Zo. 21-07 09.30 Woord-Communieviering 

Zo. 28-07 09.30 Eucharistieviering 

Zo. 04-08 09.30 Geen viering, zomersluiting 

 

H.Urbanus, Nes aan de Amstel 

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

Zo. 07-07 09.30 Geen viering, zomersluiting 

Zo. 14-07 09.30 Eucharistieviering  

Zo. 21-07 09.30 Woord-Communieviering  

Zo. 28-07 09.30 Woord-Communieviering 

Zo. 04-08 09.30 Geen viering, zomersluiting 
    14 



PAROCHIE-AGENDA  07-07-2019 / 09-08-2019 

Ma.  08 juli  09.00 uur  Kerk schoonmaak 
 
Do.  18 juli  19.30 uur Parochieteam 
 
 
 
        

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

 
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 02 aug. 
 
 
Bij het secretariaat of op het e-mail adres: 
redactiestem@hotmail.com  / stjangeboortesecretariaat@live.nl  
 
 

De volgende Stem is van 10 aug. t/m 13 sept. 
 
 
 
 
 
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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