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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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HUISWERK VAN HET LEVEN
Als pastor kom ik graag bij de mensen thuis, want juist op bezoek bij
mensen is er werkelijk tijd voor gesprek. Ook wel het pastorale gesprek
genoemd: Een bijzonder gesprek dat uitstijgt boven het alledaagse.
Het is een gesprek waarin men de diepte ingaat en tot de kern, jouw
kern én mijn kern, probeert te komen. Een gesprek waarmee je niet
hoeft te wachten tot de komst van de pastor.
Ieder tweegesprek kan afdalen in de diepte van de ziel en gaan over
wezenlijke dingen. Zolang de gesprekspartners maar proberen eerlijk
en open te zijn en samen durven afdalen. Het zijn die gesprekken
waarin mensen stilstaan bij wat het leven draagkracht en glans geeft.
Een tweegesprek waarin God doorbreekt. Idealiter dan, want het is
helemaal niet gemakkelijk om in een gesprek deze diepte van de ziel
op te zoeken.
Want dit goede gesprek begint steeds meer te verdwijnen. Denkt u zelf
maar eens na: Wanneer durfde u zich te openen voor een ander?
Wanneer had u onverwijlde aandacht voor wie er tegenover u zat?
Hoe lang is het geleden dat u openhartig en eerlijk van mens tot mens
durfde te spreken? Echte aandacht is schaars. Echt delen van wat je
denkt en voelt ook. Facebook showt alleen maar de mooie momenten.
WhatsApp en Twitter zijn maar korte en vaak loze kreten tekst.
Het zijn veelal werelden van de schone schijn. Of neem de vluchtig
geschreven e-mails die vaak zo weinig toevoegen aan wie we zijn en
waar het echt om gaat. En dat is jammer, want het betekent dat we stil
staan als mens.
Ieder mens heeft behoefte aan een goed gesprek op z’n tijd. Het is net
zo nodig als eten en ademen.
Het tweegesprek dat werkelijk tot de kern gaat, is noodzakelijke
geestelijke voeding. Immers tijdens een mensenleven zijn er momenten
waarop een mens geestelijk stil kan komen te staan. Of geblokkeerd
kan raken door onverwerkte ervaringen, verhard en afgestompt raakt
door weggestopte of onderdrukte emoties. Momenten waarop de een
en de ander hard nodig zijn om weer in beweging te komen, geheeld te
worden of verzoend. En zelfs al is een mens in harmonie met zichzelf,
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de wereld en God: Wij krijgen als mens pas betekenis in relatie tot een
ander. Een relatie die al woorden delende tot stand komt.
Ik zie het zelf graag als het huiswerk van het leven: Om te proberen met
een ander af te dalen in je ziel om geheeld te worden, verzoend te
worden, te groeien als mens of tot bloei te komen. Dit is ook de plek
waar we God ontmoeten in de ander, want ‘ waar er twee of drie
verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.’ Zo zal Gods
Geest in het tweegesprek in ons midden zijn en ons tot nieuwe mensen
maken en ons kracht geven.
Daarvoor moet je wel eerst het gesprek aandurven. En dan ook nog de
diepte in willen gaan. Gemakkelijk is het niet, maar wel de meeste
waardevolle reis die twee mensen samen kunnen maken.
Met de donkere en koude avonden voor de deur, nodig ik u uit: Denk
aan uw levenshuiswerk! Zoek elkaar op en spreek zonder oordelen in
openheid en vertrouwen. Daal samen af naar bron, naar de plek waar
God met je zal zijn. Om als mens te blijven groeien in liefde, vreugde
en vrede naar zijn beeld en gelijkenis!
Diaken Jeroen Hoekstra
MISSIECOLLECTE BEDANKJE
De Missiecollecte voor Noord-Indië in onze parochie was weer een
succes. In de rode bussen die tijdens de wereldmissiemaand achter in
de kerk stonden, was het bedrag verzameld van € 184,95.
De kinderen van de Antoniusschool hebben 212 zakjes ingeleverd met
daarin het prachtige bedrag van € 481.67 !!!!
Veel dank daarvoor. Wat moeten wij als parochie blij zijn met deze
samenwerking. Dank je wel juffen en meesters voor jullie inzet.
Wij hopen dat jullie dit nog vele jaren willen doen.
Willy v. d. Geest - Mis. Werkgroep
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LIEF EN LEED IN ONZE PAROCHIE.
Op 18 oktober is Piet Buskermolen na een kort ziekbed overleden.
Piet, een harde werker. Als kleine jongen was hij al volop aan werk
bij zijn vader en later op zijn eigen bedrijf aan de Bilderdammerweg.
Later aan de Mijnsherenweg totdat Piet de kwekerij verkocht, toen kon
hij van andere dingen gaan genieten. Vaak zag je hem op de fiets
voorbij rijden naar het kaarten, jeu de boules of gewoon een blokje rond.
Piet hield van mensen en was een gezellig persoon. Actief in het
vrijwilligerswerk. Hij bracht ook de Stem rond en als je hulp nodig had,
kon je op hem rekenen. Op 24 oktober was de afscheidsviering van Piet
in onze kerk.
Een goedgevulde kerk voor Piet maar zeker ook voor zijn vrouw Nel,
kinderen en kleinkinderen die hier zeker steun door gekregen hebben.
Na de sfeervolle viering, waarin naast mooie teksten en liederen, een
prachtig in memoriam verteld werd is Piet naar het crematorium
gebracht.
Het zal voor Nel, de kinderen en kleinkinderen niet meevallen om verder
te gaan zonder hem. Wij gedenken Piet met een lach en wensen de
familie heel veel sterkte toe nu maar zeker in de komende moeilijke tijd.
Uitvaartgroep: Anneke en Garry
BEDANKJE
Het was voor mij een volslagen verrassing, zeker omdat het zo lang
geheim kon blijven, mijn 60 jaar lidmaatschap van het dames en
herenkoor.
Ik wil iedereen die hier aan heeft meegewerkt, heel hartelijk danken!!!
Ik hoop er nog heel wat jaren aan vast te plakken!!
Niek de Jong.
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NIEUWS VAN PCI
*De diaconale zondag van 17 november ( dag van de armoede) heeft
dit keer als thema “Vieren, denken, delen, doen. Niet alleen in onze
kerk, maar ook in De Kwakel, Uithoorn en Nes aan de Amstel staat dit
thema dit weekend centraal. De voorbereiding en uitvoering is in
handen van een werkgroep, die gevormd werd door
vertegenwoordigers van de PCI van de betrokken parochies en de
DOP-groep. Diaken Jeroen Hoekstra gaat in deze woord- en
communieviering voor. De rode bussen achter in de kerk staan klaar
voor uw financiële bijdrage voor de voedselbank. De feestdagen
komen er aan en wij willen de kinderen van minder bedeelde gezinnen
dit keer extra aandacht geven. Vorig jaar gingen de bezoekers met een
bloem naar huis. Dit jaar is er ook hard gewerkt aan een passende
attentie, die u mee naar huis kunt nemen. U bent van harte uitgenodigd
deze viering bij te wonen.
*Kerstplantenactie: In het weekend van 21 en 22 december zullen de
ouderen (75+) van onze parochie, en familie waarvan in het afgelopen
jaar een dierbare is overleden, een mooie plant en een
kerstkaart ontvangen. Van jonge en oudere parochianen wordt
medewerking gevraagd om na de viering van zondag om 11.00 uur of
na het concert die middag een (of meer) planten mee te nemen en af
te geven bij het betreffende adres. Helpt u ons ook mee?
*Op woensdagavond 13 november zijn de werkgroepen, die zich in
onze parochie met de diaconie bezighouden, bij
elkaar (geweest) voor de jaarlijkse bijeenkomst.
Dan hebben we het over het ouderenpastoraat,
de koffiegroep, de missiewerkgroep en de PCI. Ook
aanwezig een afvaardiging van het parochieteam.
Gezien de sluitingstijd van de kopij voor deze Stem,
leest u in de volgende Stem hier meer over.
*Website: Informatie over de werkgroepen is terug te
vinden op de website van onze kerk. Leden van het
secretariaat en Bob Zwartendijk verzorgen dit.
Namens de werkgroep PCI, Wil Kraan
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UITNODIGING VOOR HET GELEGENHEIDSKOOR
De tijd gaat snel, voordat we het weten is het al weer Kerst.
Met de Kerst willen wij altijd weer graag een viering met het
Gelegenheidskoor.
Gelukkig is het dit jaar weer gelukt om een D.O.P.- viering te krijgen op
Kerstavond 24 december om 22.00 uur.
De D.O.P.-groep heeft de viering al samengesteld en Fleur is in de
herfstvakantie hard bezig geweest om de bijpassende liedjes te zoeken.
Dat komt dus allemaal wel dik in orde.
Het Combo wil ook weer graag begeleiden, dus muzikaal is alles
geregeld.
Maar nu het Gelegenheidskoor nog! In overleg met Fleur zijn de
repetitieavonden: Woensdag 4, 11 en 18 december, om 20.00 uur in de
kerk.
Natuurlijk is er ook een pauze met koffie/thee en lekkere koek.
De ruimte voor het Zangkoor is beperkt, dus kan het koor niet te groot
zijn. Meld je daarom zo snel mogelijk aan, want VOL IS VOL, helaas.
Mailadres: garry@scholte-orchideeen.nl of tel: 0613409523
We gaan er met elkaar weer een geweldig mooie Kerstviering van
maken.
Groetjes namens de werkgroep, Garry Scholte.
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OVERZICHT COLLECTES 2019
collectes

Uitv/huw

kaarsen

2018
juli
aug
sept
okt
nov
dec
kerstmis

536,81
333,72
450,59
407,94
751,08
344,82
1855,69

408,52
66,9

107,45
95,71
47,35

191,85

83,55

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

85,98
110,99
103,00
82,65
67,70
84,52
106,15
61,74
112,83
65,40

2019
jan
febr
maart
april
mei
juni
juli
aug
sept
okt
nov
dec
kerstmis

455,00
415,00
473,07
591,25
524,66
601,36
418,88
299,49
505,73
381,12

106,72
296,35
340,82
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AKTIE KERKBALANS.
Als u deze Stem in de bus krijgt zijn er dit jaar nog maar een aantal
weken te gaan. Uit onze administratie is gebleken dat er nog wat
achterstand is met de Aktie Kerkbalans.
Tot op heden is er € 50.000,-- binnen waarvoor hartelijk dank.
Maar graag willen wij op ons streefbedrag van € 55.000,-- uitkomen
zodat wij alle onderhoudskosten van onze mooie kerk kunnen blijven
bekostigen.
Misschien staat uw betaling al klaar zodat alles toch nog goed gaat
komen.
Mocht u het door omstandigheden vergeten zijn, wilt u dan nog een en
ander nakijken en alsnog aan ons overmaken.
Wat u vandaag nog doet, kunt u morgen niet meer vergeten.
“ST. JAN GEBOORTE KUDELSTAART”
“SAMEN KERK”
Kerkbestuur Parochie St. Jan Geboorte:
Rek. nr. NL42 INGB 0000 0858 85
Werkgroep Kerkbalans
Trees Rijneker
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INFORMATIE VAN HET DAMES EN HERENKOOR CUM ECCLESIA.

Op zondag 17 november zingen we tijdens een diaconale viering.
Ook tijdens de DOP viering van 24 nov. kunt u weer luisteren en
meezingen.
Op zondag 22 december om 14.30 uur is ons jaarlijks kerstconcert.
Het kinderkoor ”De Kudelkwetters", kinderkoor “Akkoord” uit
Leimuiden, middenkoor “Resonans” uit Leimuiden en het dames en
herenkoor “Cum Ecclesia” treden dan op. Muziekvereniging “Flora”
begeleidt de samenzangen en heeft ook een eigen optreden.
Kortom: het wordt weer genieten en u kunt veel meezingen.
Goed om zo alvast in de kerstsfeer te komen.
Na afloop staan de vrijwilligers van de natuurijscommissie weer klaar
op het kerkplein met warme chocolademelk en glühwein.
Op kerstochtend 25 december om 11.00 uur zingen we tijdens de
eucharistieviering. Er zijn mooie kerstliederen uitgezocht en ook door
de samenzang hopen we iedereen met een fijn kerst gevoel naar huis
te sturen.
Tot ziens tijdens de vieringen en het concert!
En heeft u misschien interesse om mee te zingen? Dat kan: wij zijn nog
op zoek naar leden bij de sopranen, alten, tenoren en bassen.
Probeer gewoon een keer een repetitie mee te maken, dan kunt u kijken
of het iets voor u is.
Wij repeteren elke maandagavond om 20.00 uur in de kerk Sint Jan
Geboorte.
Corry van Lith
Dames en herenkoor ‘Cum
Ecclesia’.
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JUBILEUM KUDELKWETTERS.
50 jaar geleden kwam Elly van de pastoor (van Dijk) in de klas om te vragen
wie in een kinderkoortje van de kerk wilde zingen. Dat wilde ik wel en met mij
nog meer klasgenootjes. Het oefenen met meester Hoogenboom was
beneden in de kerk, maar zondags zongen we boven bij het grote orgel.
In die tijd zongen wij uit de Randstadbundel.
Ook was er een uitje met koor en misdienaars. Naar ‘Holliday On Ice’.
Heel bijzonder. Wanneer u dit leest hebben de kinderen van het kinderkoor
ook net hun uitje achter de rug op 10 november. We hopen dat ook dit een
bijzonder uitje was.
Paula.
Hartelijk dank aan iedereen die dit uitje mogelijk heeft gemaakt !
JUBILEUMVIERING KUDELKWETTERS!

Tevens nodigen wij u uit voor onze feestelijke jubileumviering op 8 dec.
om 11 uur. Op deze 2e zondag van de Advent zal het koor zich van zijn beste
kant laten horen. Na de viering is er koffie met wat lekkers.
Wij willen graag foto’s laten zien, dus wie nog leuke foto’s van het koor heeft
mag ze meenemen of sturen naar Margaret Otto margaret.otto@caiway.net
Uit je Google-contacten
OUD LEDEN KUDELKWETTERS OPGELET!
Op 15 maart 2020 willen we een viering met een gelegenheidskoor van oud
leden. Noteer deze alvast in je agenda. In de volgende Stem komt meer
informatie.
Bestuur kinderkoor.
Werkgroep gezinsvieringen.
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VIERINGEN:
Zon. 17 nov. 11 uur Woord-Communievieringviering
mmv. D/H-koor
Lector: Lucy Rekelhof
Koster: Gerard v.d. Jagt
Zon. 24 nov. 11 uur Dopviering mmv. D/H-koor
Lector: Werkgroep
Koster: Pieter Bruin
Zon. 01 dec. 11 uur Eucharistieviering mmv. Cantors
Lector: Cees Hageman
Koster: Aad Buskermolen
Zon. 08 dec. 11 uur Eucharistieviering mmv. Kudelkwetters
Jubileum 50 jaar Kinderkoor
Lector: Werkgroep
Koster: Ageeth de Kuijer
Zon. 15 dec. 11 uur Eucharistieviering mmv. D/H-koor
Lector: Willy v.d. Geest
Koster: Jan Zethof
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GEBEDSINTENTIES
Zo. 17 nov.
Eef Masselink
Riet Burgers-Donicie, Riet van Wees-Bakker
Piet Zethof, Theo Zethof
Wim Buskermolen, Leen Buskermolen
Henk de Boer, Piet Buskermolen
Zo. 24 nov.

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns
Henk en Marie Buskermolen-Wesselman
Uit dankbaarheid, Ad Verschueren
Simone Raadschelders v.d. Meer, Gerrit Schijf
Trudy Baars-van Kleef, Piet Buskermolen
Nico Heeren

Zo. 01 dec.

Jaap Broers, Hein Zethof, Evert Zethof
Eef Masselink, Kees en Wil Schijf-Klijn
Joop van Winsen

Zo. 08 dec.

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Bep Burgers-Vink, Toos Buskermolen-de Boer
Eef Masselink
Uit dankbaarheid

Zo. 15 dec.

Eef Masselink
Nico en Tiny BuskermolenPieterse
Uit dankbaarheid
Het gezin Ostendorf
Huub van ’t Hart
Leen Buskermolen
Riet van Wees-Bakker
Riet Burgers-Donicie (jaargetijde)
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WAT HEBBEN WE WEER HEERLIJK GEZONGEN…
Zondag 27 oktober was er weer een D.O.P.-viering met
Gelegenheidskoor. Een koor bestaande uit 40 personen, natuurlijk
onder leiding van Fleur en de muzikale begeleiding van het Combo.
Na 3 gezellige repetitieavonden, waarin iedereen ontzettend zijn of haar
best deed waren we zover dat we mochten ‘optreden’.
Een redelijk volle kerk met enthousiaste kerkgangers. Er werd goed
meegezongen en gebeden. Een hele fijne sfeer hing er in onze kerk.
Wat is dat fijn! De viering ging over de Farizeeër en de Tollenaar.
Het bekende verhaal maar had voor ons de opdracht, niet te zijn zoals
de Farizeeër, die zichzelf zo ontzettend goed vond. We hebben
allemaal iets van de tollenaar in ons, doen allemaal weleens dingen die
niet helemaal goed zijn maar wij kunnen daar iets aan doen.
Door meer begrip voor een ander te hebben, niet de ander de schuld
geven terwijl het eigenlijk jouw schuld was. Aandacht geven aan een
ander, maar dan ‘moet’ de ander daar wel voor open staan, anders kom
je ook nergens echter geef niet te snel de moed op.
Lach iemand niet uit maar probeer zelfvertrouwen te geven door op een
fijne manier te helpen. Fouten maken mogen we ook, daar leren we
van. Vult u verder zelf maar in, u weet zelf wel wat u goed doet en wat
beter kan. Want wij mogen er allemaal zijn van God.
Dat was eigenlijk de inhoud van de hele viering, die heel mooi op elkaar
aansloot. Met een goed gevoel gingen we na afloop de kerk in voor een
kopje koffie en om even na te praten.
De reacties waren heel fijn. ‘Men’ vindt de ‘gewone’ en begrijpelijke taal
ontzettend prettig. Kortom het was weer een geslaagde viering met een
prachtig Gelegenheidskoor.
En…… weet u….. Kerstavond 24 december om 22.00 uur dan is er
weer een viering met Gelegenheidskoor. Wilt u weer genieten?
Dan bent u van harte welkom.
Garry Scholte
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HET UITJE VAN HET KINDERKOOR..
Op zondag 10 november was het eindelijk zover: het kinderkoor ging
uit ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan!
Na de gezinsviering gingen we eerst lunchen in de pastorie.
Daar werd ook bekend gemaakt waar we heen gingen:
“Turf” op de Oosteinderweg. Daar waren een aantal spellen te doen:
In de escape room moesten we een cijferslotcode en 4 goudstaven
vinden, die moest je op een weegschaal leggen en als die ging piepen
ging er een deurtje open en daar lag een sleutel om het cijferslot te
openen. Dan ging de deur open. Daarna moest je nog een vragenlijst
invullen.
Lasergamen met goud zoeken: we moesten het andere team
afschieten. En ondertussen moesten we goudstaven zoeken. Je had
allemaal gebouwen, daar lagen de goudstaven allemaal op en in. Als
er iemand op je geschoten had moest je eerst terug om weer een nieuw
leven te krijgen. Als laatste gingen we nog een keer lasergamen. Nu
moest je proberen om op zoveel mogelijk kinderen van de andere partij
te schieten. Ook gingen we Jenga spelen, sjoelen en een puzzel
maken. Sommige kinderen vonden de escape room het leukst maar ook
het lasergamen viel goed in de smaak. We hebben veel genoten van al
de leuke dingen. Maar vooral was het heel leuk en gezellig. Het was
een hele leuke dag met vooral veel leuke spelletjes.
Na Turf gingen we naar de Strooppot, dat is een pannenkoekenhuis.
Daar hebben we lekker gesmuld van de pannenkoeken. We mochten
allemaal zelf een lekkere pannenkoek uitkiezen. De meeste hadden
een verrassingspannenkoek gekozen. Bij de verrassingspannenkoek
kregen ze ook een cadeautje. Iedereen had ook nog een eigen
kleurplaat gemaakt. We willen alle mensen die afgelopen vieringen iets
in de collectedoos hebben gedaan voor het kooruitje heel hartelijk
bedanken! BEDANKT!
We hebben een Superleuke dag gehad!
Groetjes van Cas, Isa, Anouk, Yara, Sophie, Arie, Pien, Jet, Martijn,
Dionne, Luna, Lotte, Anne, Lotte, Alissa, Tara, Juliët, Imke.
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INTERVIEW MET TROUWE PAROCHIANEN: PIET EN RIET LAMMERS

Even voorstellen:
Piet, een echte Kudelstaarter, wordt bijna 89 en Riet, op de Uiterweg
opgegroeid, is 81 jaar. Ze hebben elkaar leren kennen in 1957 tijdens
een dansavond met de Vrolijke Vrijbuiters in het Parochiehuis.
In 1960 zijn ze getrouwd.
Piet z’n ouders hadden een kleine boerderij van 10 ha. met 16
melkkoeien en wat jong-vee op de Herenweg. Het land was te klein om
uit te breiden en er was een betere boterham te verdienen in de
bloemen. Na hun trouwen zijn ze op de Herenweg bij hun rozen (eerst
anjer)bedrijf gaan wonen. Riet werkte mee op de kwekerij.
Sinds 7 jaar wonen ze op de Zwanenbloemweg in een fijn appartement
met een prachtig uitzicht over de Poel en de omgeving.
Heeft u vrijwilligerswerk voor onze kerk gedaan?
Ik (Riet) ben 18 jaar vrijwilliger geweest bij de Ouderen
Ontmoetingsdag. Annie Buskermolen-v.d. Knaap heeft me daar toen
voor gevraagd. Het was erg leuk en dankbaar werk, helaas mag ik dat
niet meer doen, de leeftijdsgrens is 80 jaar daarom was ik nu dus gast.
Afra van Nieuwburg vroeg in de vorige Stem of u het mist en hoe
u de dag hebt ervaren?
Ik mis het vrijwilligerswerk niet, al waren de huisbezoekjes ook altijd
leuk om te doen.
De Ouderen Ontmoetingsdag was een fijne en mooie dag.
Wat betekent de kerk voor jullie?
We gaan (bijna) wekelijks naar de kerk omdat we ontzettend dankbaar
zijn voor alle goede dingen en ons leven samen.
De eucharistievieringen vinden we wel vaak zware teksten bevatten die
helaas niet altijd begrijpelijk zijn.
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Hebben jullie hobby’s?
Fietsen, kaarten en spelletjes doen. Riet heeft van haar 12e-75e jaar
veel gesport en nu bridget ze 2x per week. Piet heeft ook nog zijn
“Praathuis” op de Herenweg waar bekenden langskomen voor een
praatje, koffie en een neut.
Bent u vaak op reis geweest?
We hebben mooie en grote reizen gemaakt naar o.a. Nieuw-Zeeland,
Afrika, Indonesië, Rusland, Israël, Noorwegen en ook nog 13 jaar
geskied. We hebben er erg van genoten.
Wilt u nog iets zeggen?
Afra zei: het koor draagt de gemeenschap maar de gemeenschap ook
het koor. Het koor zingt mooi en levendig, ze doen het goed, al hoeven
ze van Piet niet zo heel hoog te zingen!!
En een compliment voor de DOP groep, zondag 27-10 was het weer
een prachtige viering met begrijpelijke pakkende teksten en hele mooie
liedjes!
Welke vrijwilliger of Parochiaan willen jullie in de volgende Stem
aan het woord laten?
Co en Riet Bijlemeer, jullie woonden eerst zo vrijstaand met veel grond
en ruimte om het huis, bevalt het jullie hier in ons
appartementencomplex?

16

KERSTNACHT VIEREN MET KINDEREN IN DE KERK
Rond het uitkomen van deze stem zullen de meeste kinderen nog vol
verwachting zijn van Sinterklaas, maar wij denken alweer aan kerst.
Op dinsdagavond 24 december zijn er 2 vieringen voor kinderen:
17.00 uur: Kindje wiegen. In deze vieringen voor de allerkleinsten wordt
een kersttoneelstuk gespeeld door kinderen en worden bekende
kerstliedjes gezongen. In deze viering is geen liturgie en duurt ongeveer
30 minuten.
19.00 uur: Kerstnacht Gezinsviering. In deze kindvriendelijke viering
wordt ook het kersttoneelstuk gespeeld. Verder is in deze viering wel
liturgie. Het kinderkoor zingt in deze viering en duurt 60 minuten.
Aan alle kinderen die met kerst met het koor mee willen zingen!
Voor de kerstvieringen zijn wij op zoek naar kinderen
die mee willen zingen in het koor. De repetitie is op
donderdag 12 december van 18.45 tot 19.30 uur en
een extra repetitie op maandag 23 december. (overdag) Wil jij mee
zingen, kom dan gewoon eens meedoen/naar de repetitie.
Kinderen voor kersttoneelstuk gezocht!
Op dinsdag 24 december, kerstavond spelen we bij het
kindje wiegen en in de gezinsviering een kersttoneelstuk.
Daarvoor zoeken we kinderen uit groep 5-6-7-8 die mee willen doen.
Je krijgt van te voren je tekst om thuis te oefenen en we oefenen
2x in de kerk: vrijdag 13 december na schooltijd
maandag 23 december tijd in overleg
Lijkt je het leuk om in het toneelstuk mee te doen, stuur dan een mailtje
naar Mirjam Snoek : mirjamubink@hotmail.com
Gezocht! “Kindje Jezus”
Voor onze kerstvieringen op 24 december zijn wij op
zoek naar 2 baby’s die de rol van kindje Jezus willen
spelen. Heeft u een baby of kent u een baby, neem dan contact op met
het secretariaat of mirjamubink@hotmail.com
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BERICHT VAN SINTERKLAAS
Lieve kinderen, Sinterklaas komt ook dit jaar weer naar Kudelstaart toe,
en zal op zaterdag 23 november om 14.15 uur voet aan wal zetten op
de Loswal.
Sinterklaas heeft wel even moeten zoeken naar een plekje om zijn
werkkamer in te richten en dat is dan ook zeker gelukt.
Dit mooie plekje is op het winkelcentrum tussen de apotheek en de
slager in. Deze locatie is een mooi plekje waar iedereen Sinterklaas
goed kan vinden.
Er komt weer een grote ton te staan bij Albert Heijn waar al jullie post
in gedaan mag worden, alle tekeningen voor de kleurwetstrijd en
tekeningen voor mijn werkkamer, werkstukjes, verlanglijstjes, gezellige
brieven alles wat jullie mij willen vertellen.
Post Piet zal regelmatig de ton leegmaken en bij mij op mijn bureau
neerleggen of ophangen.
Op zaterdag 30 november van 10:30 t/m 12:30 uur is er een weer een
gezellige ochtend op het winkelcentrum met spelletjes, en een foto
moment met Sinterklaas en de Hoofd Piet. Natuurlijk zullen er nog vele
andere pieten zijn! Deze ochtend kan je ook gezellig langskomen bij
mijn werkkamer.
Voor verdere informatie neem gerust een kijkje op onze website
www.sinterklaasinkudelstaart.nl
of op onze Facebook pagina Sinterklaas in Kudelstaart.
Groet, Sinterklaas & de Pieten.
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OM IN UW AGENDA TE NOTEREN !

22 dec. 14.30 uur
m.m.v.

Kerstconcert
Dames en Herenkoor “Cum Ecclesia”
Kinderkoor “De Kudelkwetters”
Kinderkoor “Akkoord” uit Leimuiden
Middenkoor “Resonans” uit Leimuiden
Muziekvereniging “Flora”

24 dec. 17.00 uur
19.00 uur
m.m.v.
22.00 uur
m.m.v.

Kindje Wiegen
Eucharistieviering
Kinderkoor “De Kudelkwetters”
Kerst Woordviering
Gelegenheidskoor

25 dec. 11.00 uur
m.m.v.

Eucharistieviering
Dames en Herenkoor “Cum Ecclesia”

25/26 dec. 10.00 uur 16.00 uur
Kerststal bewonderen
29 dec. 15.00 uur

“Neva Ensemble” uit Sint Petersburg
In de volgende Stem leest u meer hierover.
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ROUWGROEP
Verlies maakt deel uit van ons leven.
Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de dood van
iemand die je lief is.
Wie met zo’n groot verlies geconfronteerd wordt staat
voor de moeilijke taak daarmee verder te leven. Of je wilt of niet, je moet
op weg in het ‘land van het verlies’, waar je de weg niet kent en waar
alle oriëntatiepunten ontbreken.
Van januari tot en met mei 2020 organiseert de Raad van Kerken
Uithoorn – De Kwakel vijf bijeenkomsten voor mensen, die het
afgelopen jaar een dierbare verloren hebben. Het kan hierbij gaan om
een partner, ouder of kind. Het doel van de Rouwgroep is om ervaringen
te delen en herkenning te vinden bij lotgenoten.
Binnen de groep is ruimte om alles wat je tegenkomt bij het verdergaan
na het verlies van je dierbare te bespreken. Veel mensen ervaren het
meedoen aan zo’n Rouwgroep als helend: ‘Het is fijn om te ervaren hoe
anderen met hun verdriet omgaan. Dit geeft steun, inzicht en soms ook
richting aan mijn eigen rouwproces’.
Of u gelovig bent of lid van een kerkgenootschap maakt hierbij niet uit.
Interesse? Dan bent u van harte welkom op onze informatie middag:
Dinsdag 10 december 2019 om 14.00 uur
in de Burght, Potgieterplein 4 te Uithoorn.
De bijeenkomsten staan onder leiding van dominee Joep Dubbink van
de Protestantse Gemeente te Uithoorn en Elly van Rooden, catechiste
van de Rooms Katholieke parochies Uithoorn, De Kwakel, Kudelstaart,
Nes aan de Amstel en Aalsmeer.
Voor vragen en meer informatie:
Joep Dubbink
0297 – 26 82 12
j.dubbink@pkn-uithoorn.nl
Elly van Rooden 0252 – 51 75 92
pmmvanrooden@hetnet.nl
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BERICHT VAN:
Edwin Barentsen en Chris van den Helder
Aan alle productie- en verkooppunten van de St. Urbanus Chocolade
Toen de St. Urbanuskerk in Bovenkerk op 15 september 2018 in de brand had
gestaan, kwamen er allerlei sponsoracties op gang. De tompoezen actie van
Albert Heijn inspireerde mij persoonlijk om iets met chocolade te gaan doen.
Ik kon dat niet alleen en vond een maatje in Chris van den Helder.
Samen hebben we bedrijven uitgezocht die ons zeer voordelig aan het product
konden helpen en vonden ongeveer 30 locaties bereidt om belangeloos de St.
Urbanus Chocoladerepen te verkopen.
De actie is een groot succes gebleken, want terwijl ik dit schrijf zijn er 7.500
repen verkocht. We hebben een belofte gedaan dat er meer dan € 3,00 per
reep wordt gedoneerd voor het herstel van de St. Urbanuskerk en dat hebben
we helemaal waargemaakt. Dat betekent dat we op dit moment meer
dan € 22.500,00 bij elkaar hebben gespaard.
We zijn per 1 mei 2019 begonnen met de verkoop in de pastorie van de
St. Urbanuskerk. Korte tijd later kwamen daar een veelheid aan
verkooppunten bij. We willen echter geen verbruiksartikel worden, dus het is
ook goed om een keer te stoppen. Dat doen we als we de 10.000 repen
hebben bereikt. Zetten we gezamenlijk nog even door?
Vanwege het grote succes willen we u nu al bedanken voor uw medewerking,
want zonder u was dit resultaat niet mogelijk geweest. In bijgaande chocolade
verpakking zit voor u een plaquette met een houder. U kunt dit een mooi plekje
geven en oprecht trots zijn op het met elkaar behaalde resultaat.
Bij 10.000 repen stoppen we en dan kloppen we volgend jaar na de
Paasdagen (half april 2020) graag weer bij u aan.
We hopen dat u dan opnieuw mee wilt doen aan deze actie.
Nogmaals hartelijk dank,
namens de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus,
Het Chocolade team
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REGIOROOSTER
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer
Zo.
17-11 9.30 Geen viering
Zo.
24-11 9.30 Eucharistieviering
Zo.
01-12 9.30 Eucharistieviering
Zo.
08-12 9.30 Woord en gebedsviering o.l.v. parochianen
Zo.
15-12 9.30 Eucharistieviering
Emmausparochie, Uithoorn
Elke zaterdag om 19.00 uur woord en gebedsviering o.l.v. parochianen
Zo.
17-11 11.00 Eucharistieviering Kennismaken 1e H. Comm.
Zo.
24-11 11.00 Eucharistieviering
Zo.
01-12 11.00 Eucharistieviering
Zo.
08-12 11.00 Eucharistieviering
Zo
15-12 11.00 Eucharistieviering
St. Jan Geboorte, de Kwakel
Zo.
17-11 9.30 Woord en Communieviering Jeroen Hoekstra
Zo.
24-11 9.30 Eucharistieviering
Zo.
01-12 9.30 Woord en Communieviering Jeroen Hoekstra
Zo.
08-12 9.30 Eucharistieviering
Zo
15-12 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.
17-11 9.30 Eucharistieviering
Zo.
24-11 9.30 Woord en Communieviering Elly van Rooden
Zo.
Zo.
Zo

01-12
08-12
15-12

9.30
9.30
9.30

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
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PAROCHIE-AGENDA 18-11 -2019 / 20-12 -2019
Ma.

18 nov
19 nov

09.00 uur
09.00 uur
19.00 uur

Nieuwjaarsviering DOP
Kerkschoonmaak
DB PCI Wil Kraan

Di.
Do.

21 nov.

19.30 uur

Parochie team.

Di.
Wo.

26 nov.
27 nov.

09.00 uur
19.30 uur

Werkgroep 50 j. jub. Kinderkoor
Zonnebloem

Ma.

02 dec.

09.00 uur

Gezinsvieringen

Ma.

09 dec.

09.00 uur

Bevrijdingscommissie DOP

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:
redactiestem@hotmail.com
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 13 december
Bij het secretariaat of op het e-mail adres:
redactiestem@hotmail.com / stjangeboortesecretariaat@live.nl

De volgende Stem is van 21 december t/m 10 januari
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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