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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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60 JAAR KOORLID.
Op zondag 29 september was het een bijzondere D.0.P.- viering.
De viering had als thema: Je stem...is de ziel van je hart.
Een diepzinnig thema, want je kunt zo veel met je stem doen.
Je kunt lachen, huilen, iemand kwetsen, ruzie maken, het weer
goedmaken, geruststellen en aandacht geven.
Dit doe je met je stem maar ook met je hart. Je kunt op deze manier
iets voor een ander betekenen. Je kunt ook zingen met je stem en zo
andere mensen laten genieten of ontroeren. Dit thema hebben we niet
voor niets gekozen, want wij wisten dat er een groot jubileum kwam in
het zangkoor ‘Cum Ecclesia’. Nico de Jong is al ruim 60 jaar koorlid bij
dit zangkoor. Als jongeman van 18 kwam Nico op het zangkoor en na
een tijdje werd Nico als koorzanger erkend door de toenmalige Pastoor.
Nico is al jaren solist van het koor met zijn mooie, warme stem. En ja,
hij heeft al diverse onderscheidingen ontvangen, dus wat nu? Er is
contact met het Kerkbestuur gezocht want Nico is niet alleen een heel
trouw en goed koorlid, hij heeft ook heel lang in het koorbestuur gezeten
en daarbij is hij ook nog drager bij de dragers-vereniging en helpt hij
ook al heel lang op de begraafplaats een plaats graven als er iemand
overleden is. U ziet een echte bezige bij, die vroeger naast zijn eigen
boerderij altijd klaar stond voor een ander.
Het
Koorbestuur
en
Kerkbestuur hebben met
elkaar gesproken en het
resultaat is een prachtige
spiegel waarin gegrafeerd
staat 60 jaar koorlid en zijn
naam. Van het Zangkoor
nog een lied, gemaakt door
Nel de Boer – Verkley en
bloemen voor Greet, de vrouw van Nico en voor Nico nog een fles
Jägermeister. Dit alles was echt een grote verrassing voor Nico, dit had
hij niet verwacht. Hij was dan ook echt ontroerd. Na afloop van de
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viering was er bij de koffie/thee een heerlijke petitfour. Het was dus echt
feest en dat feestje werd bij Nico thuis nog even verder gevierd.
Echt geslaagd dus, en…Nico heeft aangegeven nog een hele tijd door
te willen zingen als zijn stem het toelaat.
Namens de D.O.P.- groep, Garry Scholte – Remmerswaal

OKTOBER: WERELD MISSIEMAAND !!
Dit jaar is de opbrengst voor het verre NOORD OOST INDIA.
Een bijzonder land met veel aparte gebieden waar de "TOURING
SISTERS" ontzettend veel goed werk doen op velerlei gebied.
Meer kunt U lezen in de interessante folder die in deze Stem zit.
De Missionaire Werkgroep beveelt deze collecte van harte bij U aan.
De rode bus staat de maand oktober achter in de kerk.
Ook kunt U het overmaken op rek.nr.: NL62 RABO 03801.067.28
Dank u wel!
De werkgroep.
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GEZINSVIERING WERELDMISSIEDAG 13 OKTOBER
Op zondag 13 oktober vieren we in de kerk Wereldmissiedag voor
kinderen.
Overal ter wereld helpen kinderen andere kinderen.
Door bijvoorbeeld wat geld te sparen.
Dit jaar willen we de kinderen in Noordoost- India helpen.
De kinderen hebben op school een spaarzakje gekregen om hier geld
in te sparen en zij mogen dit zakje in deze speciale viering inleveren.
Voor kinderen die niet op de Antoniusschool zitten zijn er zakjes in de
kerk.
U bent van harte uitgenodigd voor deze viering
Ook op zondag 10 november is er een gezinsviering.

50 JAAR KINDERKOOR DE KUDELKWETTERS
Na de gezinsviering op 13 oktober (Wereldmissiedag) zullen de
Kudelkwetters collecteren voor een uitje in november van het koor en
de acolieten.
Het is namelijk alweer een tijdje terug dat we een uitje hebben
georganiseerd. Vanwege het jubileum willen we er wat moois van
maken.
De feestelijke jubileumviering zal zijn op 8 december.
Dus zet ‘m alvast op uw kalender!
Paula Dogger
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VOOR U MAG IK ER GEWOON ZIJN!
Dit is het thema van onze D.O.P. – viering met het Gelegenheidskoor.
Na 3 repetities staat er weer een prachtig koor klaar om de viering
muzikaal te verzorgen met prachtige liedjes die u gerust mee mag
zingen. Het koor staat natuurlijk weer onder leiding van Fleur
Buskermolen en de muzikale begeleiding wordt weer door het trouwe
Combo gedaan.
Wij hebben heerlijk gerepeteerd en met veel plezier de liedjes
ingestudeerd. Het is iedere keer weer een soort reünie.
Meestal dezelfde zangers/zangeressen maar af en toe weer een nieuw
gezicht, dat is heel fijn.
Het thema: Voor u mag ik er gewoon zijn is niet zomaar gekozen.
Het Evangelie gaat in deze viering over de farizeeër en de tollenaar.
Een oud verhaal denkt u misschien maar… wie weet hoort u toch
Iets waarover u aan het denken gezet wordt.
Wij, de D.O.P. – groep hebben weer met veel plezier en aandacht een
mooie viering samengesteld en natuurlijk is het dan ook fijn als er
mensen in deze viering aanwezig willen zijn.
Een viering met ‘gewone’ woorden die u zeker zullen aanspreken.
Daarbij nog een prachtig koor met diverse mooie liedjes, teksten staan
in het boekje, dus kunt u alles goed volgen.
En…na afloop van de viering is er koffie/thee met wat lekkers om
met elkaar na te praten over de viering en misschien wilt u de volgende
keer ook meezingen. Wie weet?
Graag willen wij u van harte uitnodigen voor onze viering op
ZONDAG 27 OKTOBER 2019 OM 11.00 UUR.
Wij rekenen op u.
Vriendelijke groet namens de koorleden en de D.O.P. -groep,
Garry Scholte - Remmerswaal.
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SINT MAARTEN
Op maandag 11 november is het weer zover. Dan komen we met onze
lampionnen naar de RK kerk voor het feest van Sint Maarten.
Het verhaal van Sint Maarten wordt verteld en een koortje van kinderen
uit de groepen 1 en 2 zullen de liedjes zingen.
(De kinderen krijgen hiervoor na de vakantie een uitnodiging mee.)
Ook de bedelaar, Sint Maarten en zijn soldaten zullen er weer zijn.
Na afloop zal het Show en Jachthoornkorps door de kerk lopen en
daarna gaan wij in optocht naar het vuur van Sint Maarten.
De voorstelling begint om 18.30 uur en duurt max. 30 minuten.
Om deze activiteit te kunnen organiseren vragen wij een vrijwillige
bijdrage, hiervoor staan rode melkbussen bij de ingang.
Tot de 11e en vergeet je lampion niet!
PS. Houdt de gangpaden vrij. Wandelwagens en dergelijke zijn niet
toegestaan. Dat is tenslotte veel veiliger voor het Jachthoornkorps.

HULP GZOCHT BIJ SINT MAARTEN
De werkgroep is op zoek naar iemand die kan helpen bij de praktische
uitvoering op 11 november, zoals het tonen van de dia’s.
Lijkt je leuk om dit kinderfeest te helpen organiseren, stuur dan een
mailtje naar mirjamubink@hotmail.com
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EEN COMMUNICANTJE?
Zit uw kind in groep 4? Of is uw kind al
ouder en is er nog niet van gekomen?
Binnenkort starten we weer met het Eerste
Communie project. De eerste
informatieavond, waarop verteld wordt wat
dit project zoal inhoudt en wat de Eerste
Communie nou betekend, wordt gehouden
op dinsdag 5 november om 20.00 uur in de Antoniusschool
(lerarenkamer).
Graag willen wij als werkgroep een inventarisatie maken wie
(misschien) aan het project mee zullen doen. Daarom willen wij u
vragen om te reageren in een mail naar:
stjangeboortesecretariaat@live nl
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NIEUWS VAN WERKGROEP PCI
Op woensdag 13 november is er in de pastorie om 19.30 uur weer
een bijeenkomst van de werkgroepen die zich in onze parochie met
diaconie bezighouden. Dit wordt de derde keer dat we een jaarlijkse
bijeenkomst hebben. In de afgelopen maanden heeft elke werkgroep in
de Stem van zich laten horen. We kunnen trots zijn op het diaconale
werk dat vanuit onze parochie door de vele vrijwilligers gedaan wordt.
Het is goed dat we elkaar op zo’n diaconale avond weer extra kunnen
inspireren. De organisatie is in handen van de werkgroep PCI en Nanda
Noordhoek,
contactpersoon
diaconie.
Diaconale zondag 17 november. Deze dag is door de
paus uitgeroepen tot dag met speciale aandacht voor de
armoede onder de mensen. Dachten we op deze zondag
een eucharistieviering te hebben, is er op het laatste
moment in de Kwakel en bij ons toch een woord- en
communieviering gepland.
Dit geeft ons meer
mogelijkheden om aandacht aan de caritas te geven.
Onze DOP-groep zal deze viering in samenspraak met
Jeroen Hoekstra en de werkgroep in de Kwakel
voorbereiden. We hopen u de 17de om 11.00 uur te
ontmoeten.
Nieuwe leden bij de werkgroep. Op onze oproep voor nieuwe leden
voor onze werkgroep is nog geen reactie binnengekomen. Misschien is
het aan u voorbijgegaan? Daarom nogmaals uw aandacht hiervoor.
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 , ondergetekende of via
de mail :pci.stjankudelstaart@gmail.com
Wil Kraan
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VIERINGEN: OP ZONDAG 03 NOVEMBER IS ER GEEN VIERING
Zo. 13 okt. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. kinderkoor
Lector: werkgroep
Koster: Pieter
Zo. 20 okt. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Cantors
Lector: Willy v.d. Geest
Koster: Aad
Zo. 27 okt. 11.00 uur DOPviering mmv. Gelegenheidskoor
Lector: werkgroep
Koster: Ageeth
Za. 02 nov. 19.00 uur Allerzielen mmv. D/H-koor
Lector: werkgroep
Koster: Gerard /Aad
Zo. 10 nov. 11.00 uur Woord-Communieviering mmv. Kinderkoor
Lector: werkgroep
Koster: Jan
Ma. 11 nov. 18.30 uur St. Maarten viering mmv. gelegenheidskoor
groepen 1/2
Lector: werkgroep
Koster: Gerard / Aad
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GEBEDSINTENTIES
Zo. 13 okt.
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen

Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
Eef Masselink
Robbert van Leeuwen
Riet Burgers-Donicie
Huub van ’t Hart
Leen Buskermolen

Zo. 20 okt.

fam. de Boer-Boekhorst

Zo. 27 okt.

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns
Piet v.d. Geest
Jan de Zanger
Henk de Boer
Nico Heeren

Za. 02 nov.

Allerzielen

Zo. 10 nov.

Eef Masselink
het gezin Ostendorf
Gerrit Schijf
Piet du Pau (jaargetijde)
Wim Buskermolen
Riet van Wees-Bakker
Uit dankbaarheid

Kees Nieuwendijk, Theo van Weerdenburg
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
Yolanta v.Geijlswijk-Kazubska, Frans Kommers
Simone Raadschelders-v.d.Meer, Jaap Broers
Hein Zethof, Evert Zethof, Toos Buskermolen-de Boer
Robbert van Leeuwen, Eef Masselink
Joop Aarssen, Bep Burgers-Vink
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Eef Masselink
Huub van ’t Hart
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER AFRA VAN NIEUWBURG

Even voorstellen:
Afra is 73 en 51 jaar getrouwd met Cees. Ze hebben 2 dochters en een zoon,
2 schoonzoons en 5 kleinkinderen.
Ik ben geboren en opgegroeid op de Oosteinderweg, waar we een kwekerij
hadden. Als 6e van de 10 kinderen werd het van jongs af aan verwacht om
mee te helpen op de kwekerij en thuis.
Cees heb ik in Amsterdam ontmoet bij dansschool Liebregts, na ons trouwen
hebben we de eerste 18 jaar met veel plezier in Koog aan de Zaan gewoond.
Sinds 1985 wonen we in Kudelstaart.
Wat doe je voor vrijwilligerswerk voor onze kerk?
Ik had zin om te gaan zingen dus heb ik mezelf aangemeld! Stem inleggen en
rondbrengen en de kerk schoonmaken doe ik ook al een lange tijd.
En ik ben dus vrijwilliger bij de ouderen ontmoetingsdag, ook een dankbare
functie.
Hoe ben je vrijwilliger geworden?
Voor de Stem en het schoonmaken ben ik gevraagd.
Wat betekent de kerk voor je?
Ik zou niet buiten de kerk kunnen, moet er voor mijn gevoel gewoon regelmatig
zijn. Ik kan “Het” er vinden op mijn eigen manier.
Doe je nog ander vrijwilligerswerk?
Nee, we hebben een grote familie, dus ik ga vaak op bezoek.
Marijke Buskermolen vroeg in de vorige Stem: hoe lang zing je al bij het
Dames/Herenkoor?
Sinds 1998.
Heb je nog hobby’s?
Lezen, fietsen, kruiswoordpuzzels maken en wandelen.
Wil je nog iets zeggen?
Het koor draagt de gemeenschap, maar de gemeenschap ook het koor.
Ik hoop dat dat zijn vruchten blijft afwerpen.
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Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?
Afra opperde een paar namen waardoor deze rubriek een iets andere
wending gaat krijgen. Aangezien we al ruim 6 jaar met deze opzet bezig zijn
zou het leuk zijn als dat gaat lukken.
In onze volgende Stem ziet u of het gelukt is.
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KAART VERKOOP VOOR ZIEKENHUIS HELPING HANDS IN NIGERIA
Op de zondagen 24 november en 8 december gaan mijn zus Thea en ik weer
kerstkaarten verkopen achter in de kerk voor het ziekenhuis van onze
vrienden Gbemi en Dare Ogunlusi in Nigeria.
Het ziekenhuis is nu een jaar operationeel: de eerste kinderen zijn er geboren,
operaties uitgevoerd. De röntgen-afdeling is in gebruik genomen. Dit zijn
allemaal goede ontwikkelingen.
Maar hulp blijft nodig. We gaan een ambulance kopen en naar Nigeria
verschepen en voor het laboratorium zijn nog instrumenten nodig. Dat kost
natuurlijk best wel veel geld.
Mijn zussen Agnes, Ina, Thea en ik maken door het jaar prachtige originele
kerstkaarten, die we na de dopdienst van 24 november en na de
jubileumviering van het kinderkoor weer willen verkopen.
Vorig jaar heeft de totale kaartverkoop ongeveer €1000,- opgebracht. We
hopen er op dat we weer een fijn bedrag bij elkaar verkopen om onze vrienden
te kunnen helpen.
Willy Holling
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DE HEMEL OP STELTEN
Een musical project:
Een koor vol opgewonden engelen, een belangrijke taak en weinig tijd
om te repeteren… En dan is er ook nog verwarring want waarom zou
God de hemel verlaten en als mens op aarde gaan wonen? Voor dit
engelenkoor dat een heel bijzondere boodschap zal gaan brengen zijn
we op zoek naar :
ENGELEN
Zing en dans mee en verkondig samen met ons het goede nieuws!
WANNEER EN WAAR?: Op Zaterdag 23 november vanaf 10.00 uur
Potgieterplein 4, te Uithoorn gaan we de musical instuderen en om
19.00 uur is de uitvoering in de kerk samen met de KISI.
Lunchpakketje meenemen, wij zorgen voor de avondmaaltijd
AANMELDEN EN INFORMATIE
Om je op te geven kun je een mailtje sturen met je naam,
geboortedatum en adres naar: secretariaat@emmaus-uithoorn.nl. Meld
je zo snel mogelijk aan, graag vóór 9 november.
Informatie:

Marlies

van

der

Lelij

tel.

0297

567848

MUSICAL “De hemel op stelten” op zaterdag 23 november 19.00u in de
Burght te Uithoorn
Voor hen die actief mee willen doen is er voor deze dag een speciale
uitnodiging met alle informatie. Let dus op de posters en flyers om dit
door te geven aan uw eventuele kinderen of kleinkinderen. Het belooft
heel bijzonder te worden. Een leuke positieve manier om met kinderen
en geloof om te gaan. (Groot)ouders broertjes,zusjes: van harte welkom
op zaterdag 23 november om 19.00u in Uithoorn bij de uitvoering!
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Parochiebladen oktober-november 2019
Beste parochianen en belangstellenden van Aalsmeer, De Kwakel,
Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn.
Ik ben er zo één. Je kent ze vast wel. Mensen met grote plannen, een drukke
agenda en nog meer op de reserveplank in het hoofd. En dat zou ik graag
netjes willen inplannen en uitvoeren, maar eigenlijk dagelijks merk ik dat de
dag te kort is of dat er dingen tussendoor komen die vaak belangrijker zijn. Ik
kon nog wel eens gefrustreerd raken door waar ik niet aan toe kwam, maar
voel me beter als ik benoem wat ik wel heb kunnen doen. Zo neem ik me, als
bestuurder van de regio én uit mijn nieuwsgierigheid, steeds voor op
zondagmorgen eens in een andere kerk de dienst bij te wonen. Maar die 10
minuten benodigde reistijd verdwijnen vaak als sneeuw voor de zon, zodat ik
toch maar weer in een Kwakels bankje ga zitten.
En ik kijk dan altijd wel een paar keer naar het beeld dat achter het altaar
hangt. De Emmausgangers, twee mannen, met Jezus aan tafel. Het moment
uitgebeeld dat de verslagen en teleurgestelde mensen Jezus herkennen in
het breken van het brood. In mijn beleving hebben die mannen -na Jezus’
dood- hun grootste droom, dat van Jezus als liefdevolle Koning, in duigen zien
vallen. Daarom hebben ze Jeruzalem maar verlaten. Dus naast het feit dat ik
het een mooi beeld vind, zie ik er ook een verhaal in. Een verhaal dat voor
iedereen herkenbaar moet zijn.
Waarom heeft De Kwakel eigenlijk dát beeld hangen? De St Jan Geboorte
van Kudelstaart heeft een mooie afbeelding van Johannes de Doper. Ik kan
daar ook fijn naar kijken. En kan me indenken dat de Kudelstaartse
parochianen zich daarbij thuis voelen. In de Urbanuskerk in Nes aan de
Amstel is zoveel te zien dat als je bij alle schilderingen, beelden en ramen gaat
nadenken wat je ziet je wel de hele zondag kan blijven zitten. En toch is al dit
moois iets dat vele mensen naar de kerk trekt. Ook niet-Katholieken gaan
graag de uitbundige kerken en basilieken bezoeken/bekijken. Onze kleinste
parochie is dan ook heel actief om de kerkdeur zo vaak mogelijk open te zetten
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voor een breed publiek. Trots op deze rijkdom en het motto dienstbaar en
missionair te zijn. Zullen de Aalsmeerders zich als verslagen Emmausgangers
voelen, denk ik wel eens. Met het grote leegstaande klooster en de bijna
verdwenen Karmelleiding. Het was zo mooi en vertrouwd, maar nu ziet de
toekomst er heel anders uit. Maar ik zie deze parochie ook inventief zijn. In
plaats van te treuren juist heel actief zoeken naar manieren om de financiën
op orde te houden en te communiceren met diverse groepen om stappen
voorwaarts te maken. Dat lijkt eigenlijk meer op het logo van de
Emmausparochie in Uithoorn. Want daar zien we de twee op weg, in
beweging. En naast het breken van het brood en daarmee herkennen van
Jezus, is de afbeelding van het “op pad zijn” van de Emmausgangers zo veel
zeggend. Emmausgangers noemen we ze. Ze gaan naar Emmaus. Ze zijn in
beweging gekomen, ondanks de door hen ervaren tegenslag.
En zo zat ik te denken in mijn kerkbankje. Elke kerk is ander, elk
toekomstbeeld valt regelmatig in duigen. Persoonlijk heb ik geleerd niet
gefrustreerd te raken van plannen die ik heb moeten laten schieten.
En ook als lid in het Kerkbestuur zie ik regelmatig dromen in duigen vallen,
omdat de toekomst geen volle kerkbanken en collecteschalen meer
garandeert. Omdat de motivatie en betrokkenheid van “mijn generatie” zo
onder druk staat. Soms zou ik ook de moed verliezen. Mijn verlies nemen en
wonden likken. Maar in elk geval moet ik dan opstaan, in beweging komen.
En als ik dan onderweg de juiste reisgezel ontmoet….. Dan zie ik wat er
werkelijk mogelijk is. Dan merk ik wat er wel gebeurt is. Wat we bereikt hebben
en hoe de toekomst gevormd kan worden.
Hartelijke groet,
Namens het Kerkbestuur,
Miranda van Rijn,
secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com tel. 06-50 963 187
Secretaris van Samenwerkingsverband Aalsmeer-De
Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn
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LECTORI SALUTEM, Op adem komen in een klooster …
Zoekt u inspiratie voor uw persoonlijke ontwikkeling en/of heeft u behoefte aan
een adempauze? Vadere biedt met de kloostermeerdaagsen een verdiepend
programma aan rondom verschillende thema’s waarin u uzelf kunt verdiepen
in het kloosterleven én waarin thema’s uit het dagelijkse leven verdiept worden
door middel van leuke werkvormen, workshops en gesprekken. Door het ritme
van de dag kunt u aandacht geven aan datgene dat centraal staat in de
kloosters zoals stilte, rust, bezinning en ontmoeting…
Vadere biedt verschillende programma’s met uiteenlopende thema’s.
Vadere bestaat uit verschillende professionals die ieder een eigen
aandachtspunt hebben. Ons comité van aanbeveling bestaat uit mensen zoals
Annemiek Schrijver, Inez van Oort, broeder Thomas Quartier en broeder
Gerard Mathijsen. Zij onderschrijven het doel en de visie van Vadere.
Op dit moment worden er twee meerdaagsen aangeboden:
1. ‘Ruimte nemen in je eigen tijd’. Vrijdag 18 oktober vanaf 14.00 tot
zondag 20 oktober 14.00 uur, Abdij Koningshoeven te Tilburg
2. ‘Omgaan met eigen verlieservaringen’, dinsdag 12 november vanaf
11.00 tot donderdag 14 november 10.00 uur, Abdij Lilbosch te Echt

Zie voor meer informatie www.vadere.nl

En zie ook: https://www.raadvankerken.nl/pagina/4098/kloosterervaring

Jos van Remundt
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REGIOROOSTER
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer
Zo.
13-10 09.30 Eucharistieviering
Zo.
20-10 09.30 Eucharistieviering
Zo.
27-10 09.30 Woord-Gebedsviering
Za.
02-11 19.00 Woord-Communieviering, Allerzielen
Zo.
03-11 09.30 geen viering
Zo.
10-11 09.30 Eucharistieviering
Emmausparochie, Uithoorn
Elke zat. om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen
Zo.
13-10 11.00 Eucharistieviering
Zo.
20-10 11.00 Eucharistieviering
Zo.
27-10 11.00 Eucharistieviering
Vr.
01-11 09.30 Regionale Allerheiligenviering
Za.
02-11 19.00 Allerzielen
Zo.
03-11 11.00 Eucharistieviering
Zo.
10-11 11.00 Eucharistieviering
St.Jans Geboorte, de Kwakel
Zo.
13-10 09.30 Eucharistieviering
Zo.
20-10 09.30 Woord-Communieviering
Zo.
27-10 09.30 Woord-Communieviering
Za.
02-11 19.00 Woord-Gebedsviering, Allerzielen
Zo.
03-11 09.30 Eucharistieviering
Zo.
10-11 09.30 Woord-Communieviering
H.Urbanus, Nes aan de Amstel
Elke zat. Om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen
Zo.
13-10 09.30 Woord-Communieviering
Zo.
20-10 09.30 Woord-Communieviering
Zo.
27-10 09.30 Eucharistieviering
Vr.
01-11 19.30 Regionale Allerheiligenviering
Za.
02-11 19.00 Woord-Communieviering, Allerzielen
Zo.
03-11 09.30 Eucharistieviering
Zo.
10-11 09.30 Woord-Communieviering
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PAROCHIE-AGENDA 14-10-2019 / 15-11-2019
Ma.
Vr.

21 okt.
25 okt.

09.00 uur
13.30 uur

Kerk schoonmaak
Seniorenpastoraat

Vr.

01 nov.

09.00 uur

DOP

Vr.

08 nov.

09.00 uur
20.00 uur

DOP
voor medewerkers
Passion,film bij Garry

Woe.

13 nov.

10.30 uur
19.30 uur

Liturgisch overleg
Werkveldoverleg

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:
redactiestem@hotmail.com
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 08 nov.
Bij het secretariaat of op het e-mail adres:
redactiestem@hotmail.com / stjangeboortesecretariaat@live.nl

De volgende Stem is van 16 nov. t/m 20 dec.

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).

