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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.
1

15 AUGUSTUS: MARIA TEN HEMEL OPNEMING
Tegen het eind van de zomer mogen wij het feest van de ten hemel
opneming van Maria vieren. Dat doen wij met een gezamenlijke
bedevaart van alle vijf parochies naar Zevenhoven.
De Tenhemelopneming van Maria is een groot mysterie dat over ieder
van ons gaat, over onze toekomst. Het feest van deze dag doet ons
naar de hemel kijken, het voorspelt de “nieuwe hemelen en de nieuwe
aarde”, door de overwinning van de verrezen Christus op de dood en
de definitieve nederlaag van de boze. Daarom wordt de jubel van het
nederige meisje Maria het lied van heel de mensheid, die zich verheugt
bij het zien dat de Heer zich buigt over alle mannen en alle vrouwen,
nederige schepselen, om hen op te nemen in de hemel.
Maria gelooft en verkondigt dat God zijn kinderen, de nederige en
armen niet verlaat maar ze met barmhartigheid en spoed ter hulp komt
door de machtigen van hun troon te stoten en de hoogmoedige te
verwarren in de intriges van hun hart. Dit is het geloof van onze Moeder,
dit is het geloof van Maria!
Ons leven, bekeken vanuit Maria ten hemel opgenomen, is geen
ronddolen zonder zin maar een pelgrimstocht die, ondanks alle
onzekerheden en lijden, een zeker einddoel heeft: het huis van onze
Vader die met liefde ons verwacht. Het is mooi dit te bedenken: dat we
een Vader hebben die ons met liefde verwacht en dat ook onze Moeder
Maria daarboven is en ons met liefde verwacht.
Vol vertrouwen richten we ons nu tot Maria, de zoete koningin van de
hemel en vragen haar: “Schenk ons dagen van vrede, waak over onze
tocht, maak dat wij uw Zoon zien, vol vreugde in de hemel”.
Pastoor Marco
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15 AUGUSTUS: BEDEVAART NAAR ZEVENHOVEN
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 pastoor Marco voorgaat
12 uur lunch (zelf meebrengen) koffie/thee verkrijgbaar
15 uur rozenkransgebed waarbij mensen vanuit de 5 parochies De
Kwakel, De Nes, Kudelstaart, Aalsmeer en Uithoorn om beurten zullen
voorbidden.
Met de fiets:
– vertrek vanuit de Burght 10.00 uur
– vertrek vanuit 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.
Met de auto:
Diegenen die niet op de fiets komen, kunnen misschien zelf onderling
vervoer regelen.
Voor de automobilisten, het adres is:
Parochie Joh. Geboorte, Noordeinde 28, 2435 AG Zevenhoven.
Met OV:
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!
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OVERZICHT COLLECTES T/M JUNI 2019.
collectes
2018

jan
febr
maart
april
mei
juni
juli

2019
jan
febr
maart
april
mei
juni
juli
aug

uitv. / huw

585,64
332,6
633,83
947,55
740,18
521,5
536,81

274,97
402,92
147,56

455,00
415,00
473,07
591,25
524,66
601,36

363,20
383,32
133,72
582,92

117,51
186,9

106,72

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

85,98
110,99
103,00
82,65
67,70
84,52

OUDEREN OMTMOETINGSDAG
Op 19 september is weer de Ouderen-Ontmoetingsdag in de
Karmelkerk in Aalsmeer. Dit jaar is het ook mogelijk de ziekenzalving te
ontvangen. Bij de ziekenzalving kunnen ook een paar familieleden
aanwezig zijn. Degene die dit wil moet dit ook even aangeven op het
inschrijfformulier.
Er komt een vrijwilliger bij u langs zoals u dit gewend bent.
Deze dag is vanaf 9.30 uur tot 16.00 uur volledig verzorgd voor een
kleine bijdrage. Ik zie u hopelijk op 19 september.
Weet u niet wat de Ouderen-Ontmoetingsdag precies inhoud…belt u
mij dan gerust dan leg ik uit wat deze gezellige dag inhoud.
Marijke Buskermolen, tel. 0297 328757.
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VIERINGEN:
Zon. 11 aug. 11 uur Woord-Communieviering
Lector: Cees Hageman
Koster: Aad Buskermolen
Zon. 18 aug. 11 uur Woord-Communieviering
Lector: Willy v.d. Geest
Koster: Ageeth de Kuijer
Zon. 25 aug. 11 uur Eucharistieviering mmv. Cantors
Lector: Lucy Rekelhof
Koster: Jan Zethof
Zon. 01 sept. 11 uur Eucharistieviering mmv. D/H-koor
Lector: Cees Hageman
Koster: Gerard v.d. Jagt.
Zon. 08 sept. 11 uur Eucharistieviering mmv. Cantors
Lector: Willy v.d. Geest
Koster: Pieter Bruin
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GEBEDSINTENTIES
Zo. 11 aug. Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen,
Eef Masselink, Theo Rekelhof, Jaap Broers, Hein Zethof,
Evert Zethof, Bep Burgers-Vink,
Toos Buskermolen-de Boer, Eef Masselink,
Alie de Boer-Spekman, Cees van Wees, Jan de Zanger
Zo. 18 aug. Fam. de Boer-Boekhorst,
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot,
Eef Masselink, Uit dankbaarheid,
Het gezin Ostendorf, Wim Buskermolen,
Leen Buskermolen, Piet du Pau, Piet Maas,
Riet Burgers-Donicie,
Bruidspaar Huub van Schaik en Marieke Jongkind,
Simone Raadschelders-van der Meer (jaargetijde)
André van Weerdenburg, Nico Heeren
Zo. 25 aug. Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen,
Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Berns,
Kees Heemskerk, Uit dankbaarheid,
Robbert van Leeuwen, Het gezin Ostendorf,
Gerrit Schijf, Henk de Boer, Huub van ’t Hart,
Bruidspaar Huub van Schaik en Marieke Jongkind
Zo. 1 sept. Jaap Broers, Hein Zethof, Evert Zethof, Bep Burgers-Vink,
Toos Buskermolen-de Boer, Eef Masselink,
Theo Rekelhof, Alie de Boer-Spekman,
Bruidspaar Huub van Schaik en Marieke Jongkind
Zo. 8 sept. Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Eef Masselink
Uit dankbaarheid 40 jarig huwelijk
Overleden fam. Bruin-van Rooijen
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER JENNY HOGENBOOM
Even voorstellen:
Jenny is getrouwd met Martin, ze hebben 3 kinderen en 6
kleinkinderen.
Wat doe je voor vrijwilligerswerk voor onze kerk?
Ik maak sinds ongeveer 10 jaar met een groepje de kerk een aantal
keer per jaar schoon.
Hoe ben jij vrijwilliger geworden?
Truus Zethof heeft me gevraagd en aangezien ik net gestopt was met
mijn baan bij Blokker had ik er tijd voor.
Wat betekent de kerk voor je?
Ik kom nu niet zo vaak als vroeger meer in de kerk maar bij
gelegenheden als Pasen, Kerst en als er gelegenheidskoren zingen
wel.
Doe je nog ander vrijwilligerswerk?
Rolstoelwandelen met cliënten van Zorgcentrum Aelsmeer en
Kloosterhof, om de 2 weken. Met de cliënten van Kloosterhof drinken
we koffie/thee in het Zorgcentrum en met die van het Zorgcentrum
wandelen we voor de koffie/thee naar het Kloosterhof. Het is dankbaar
werk maar het wandelen met een rolstoel is best zwaar mede doordat
de bestrating niet overal even perfect is.
Jan Zethof vroeg in de vorige Stem hoe je daartoe gekomen bent?
In de Nieuwe Meerbode stond zo’n 14 jaar geleden een oproep voor
vrijwilligers om te wandelen en daar heb ik toen op gereageerd.
Heb je nog hobby’s?
Fietsen en in de tuin rommelen, legpuzzels en woordzoekers maken.
En ik zit op het zangkoor “Denk aan de Buren”, we bestaan bijna 20
jaar.
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Wil je nog iets zeggen?
Ik heb net een mooie reis gemaakt naar
Lourdes
en
omgeving,
de
lichtprocessie die eindigde op het plein
Heiligdom was indrukwekkend en de
kerkdienst met 6 kardinalen en zo’n 50
priesters was heel erg mooi. We
hebben ook nog mooie dagtochten in
de omgeving gemaakt.
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?
Marijke Buskermolen, hoe ben je in de organisatie van de zieken-dag
gekomen?
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BEDANKJE
De Pinkstercollecte voor de Nederlandse Missionarissen heeft
€ 110,-- opgebracht.
Mocht U nog wat over hebben van uw vakantiegeld ?
U kunt het overmaken op ons banknummer:
NL 62 RABO 03801.067.28 t.n.v. Missie Werkgroep
Dank U wel!
Willy v.d. Geest
BEDANKJE
Nu Jannie weer thuis is willen wij iedereen bedanken voor alle steun die
wij mochten ontvangen, dat heeft ons erg goed gedaan.
Jannie is nu thuis weer verder aan het aansterken.
Nogmaals bedankt,
groeten, Gerard en Jannie van der Jagt
50 JAAR KINDERKOOR ‘DE KUDELKWETTERS’

Bericht van de Kudelkwetters:
Dit jaar vieren we dat het kinderkoor al 50 jaar bestaat.
We maken er een feestelijk jaar van.
Kinderen vanaf groep 4, vooral de kinderen die hun 1e Heilige
communie gaan doen zijn welkom om dit jaar met ons mee te vieren.
Op donderdag 29 augustus is de 1e repetitie van het kinderkoor in de
kerk van 18.45 uur tot 19.30 uur. Kom je ook?
Tot ziens!
Namens de Kudelkwetters
Paula.
9

REGIOROOSTER
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer
Zo.
11-08 9.30
Woord en Communieviering Jeroen Hoekstra
Zo.
18-08 9.30
Eucharistieviering
Zo.
25-08 9.30
Eucharistieviering
Zo.
01-09 9.30
Eucharistieviering
Zo.
8-09 9.30
Eucharistieviering
Emmausparochie, Uithoorn
Elke zaterdag om 19.00 uur woord en gebedsviering o.l.v. parochianen
Zo.
11-08 11.00 Eucharistieviering
Zo.
18-08 11.00 Eucharistieviering
Zo.
25-08 11.00 Eucharistieviering
Zo.
01-09 11.00 Eucharistieviering
Zo
08-09 11.00 Eucharistieviering
St. Jan Geboorte, de Kwakel
Zo.
11-08 9.30
Woord en Communieviering Elly van Rooden
Zo.
18-08 9.30
Woord en Communieviering Jeroen Hoekstra
Zo.
25-08 9.30
Woord en Communieviering Elly van Rooden
Zo.
01-09 9.30
Eucharistieviering
Zo
08-09 9.30
Woord en Communieviering Elly van Rooden
H. Urbanus, Nes aan de Amstel
Elke zaterdag om 19.00 uur woord en gebedsviering o.l.v. parochianen
Zo.
11-08 9.30
Eucharistieviering
Zo.
18-08 9.30
Woord en Communieviering Elly van Rooden
Zo.
25-08 9.30
Eucharistieviering
Zo.
01-09 9.30
Woord en Communieviering Elly van Rooden
Zo
08-09 9.30
Eucharistieviering
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PAROCHIE-AGENDA 12-08-2019 / 13-09-2019
Ma.

12 aug.

09.00 uur

Kerkschoonmaak

Don.

22 aug.

19.30 uur

Parochieteam

Ma.
Woe.
Vrij.

02 sept.
04 sept.
06 sept.

09.00 uur
19.30 uur
09.00 uur

Projectgroep
Zonnebloem
DOP

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:
redactiestem@hotmail.com
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 6 september
Bij het secretariaat of op het e-mail adres:
redactiestem@hotmail.com / stjangeboortesecretariaat@live.nl

De volgende Stem is van 14 sept. t/m 11 okt.
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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