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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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DE TWEE PAUSEN
Kerst is al voorbij, en Pasen is er nog niet. Wij zitten in een tussentijd,
tussen twee toonzettende kerkelijke vieringen die ons jaarlijks veel
bezighouden. Wij kijken met dankbaarheid terug op de afgelopen
kersttijd, waarin wij de bereidwilligheid en liefde van vele vrijwilligers
hebben gezien en een grote betrokkenheid van de mensen.
Nu wij op de komende paastijd wachten, komt de Kerk vaak in het
nieuws, en helaas is het niet altijd om leuke redenen. Soms zijn er
misbruikschandalen van het verleden die opduiken, maar nu is het
vaker de commotie over de “twee pausen”.
Kortgeleden ben ik op huisbezoek geweest bij een oudere parochiaan.
Zij ontvangt mij met een heleboel vragen, waaronder: “ik heb op de NOS
gehoord dat de Paus wil dat de priesters trouwen, maar de andere Paus
is er tegen… Hoe kan dat?”.
Toen ik in de priesteropleiding met mijn studies bezig was en iemand
mij had gezegd dat ik in de toekomst als priester met zo´n vraag
geconfronteerd zou worden…dan had ik het niet kunnen geloven!
Door de nieuwsberichten lijkt het erop dat er in Rome twee pausen zijn,
de een open en progressief, de andere gesloten en conservatief. De
ene staat voor alles wat goed en positief is, de andere remt dat af en
wil naar het verleden teruggaan.
Er is ook een filmpje op de bekende platform Netflix (waar men via
internet onbeperkt films en televisieseries kan kijken). Die film heet “The
two Popes”, de twee pausen: een soort drama/komedie waarin de
moderne en progressieve Paus de oudere conservatieve Paus helpt om
zich met de veranderende wereld te verzoenen.
Het is dus: Paus tegen Paus? Is dat werkelijk zo? Dan lees ik verder
het nieuws, en zie ik ook: Israël tegen Palestina, Trump tegen Iran,
Harry en Meghan tegen de Koningin van Engeland, boeren tegen
overheid, overheid tegen boeren. Wacht even, zou het soms een
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terugkerend patroon zijn? Zou het zo zijn dat “nieuws” alleen
interessant is als iemand iets tegen iemand anders inbrengt? Als er een
spanning is tussen twee partijen en mogelijk een escalatie? En zou het
misschien kunnen zijn dat het nieuws deze conflicten verergert en ze
gebruikt als “brandstof” om de spanning hoog te houden?
Dan wil ik toch wel graag terug naar de realiteit. Nieuws of geen nieuws.
We hebben natuurlijk maar één paus en dat is Paus Franciscus.
Gelijktijdig achten wij de emeritus Paus Benedictus hoog, die gekozen
heeft om aan de regerende Paus onderdanig te zijn, wie hij ook dan is.
De eenheid gaat boven de tegenstellingen.
Dan ga ik nu maar even rustig naar mijn parochianen in de gesloten
afdeling van enkele tehuizen. Daar is geen “nieuws”, geen dagelijkse
drama’s over escalerende conflicten. Daar is veel lijden, maar ook…
soms mensen die (voor zoveel mogelijk) bewust hun conditie
accepteren en, ondanks hun beperkingen, genieten van het beetje zon
dat door de gordijnen de kamer vult.
Ik geef de communie, “in de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige
Geest”. Eén liefde, één God, geen tweespalt, geen verwarring. Hier is
de Paus nog één. Dit komt vast niet in het nieuws.
Pastoor Marco
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VREUGDE EN VERDRIET
**Op 11 januari overleed Gerardus Maria Peters, voor ons bekend als
Gerrit. Gerrit is 89 jaar geworden, hij was een hard werkende man.
Naast zijn werk was het een zorgzame echtgenoot en vader. Zijn gezin
kwam altijd op de eerste plaats.
Gerrit is 17 januari na een mooie intieme uitvaart bij ons op het kerkhof
begraven.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en
alle kracht om dit verlies te dragen.
** Op 11 januari overleed Bets van 't Hart-van der Geest. Zij werd 87
jaar en woonde aan het Vrouwentroostpad.
Bets een geboren Kudelstaartse, heeft nadat ze getrouwd was
jarenlang in Den Haag en later in Maassluis gewoond waar ze samen
met haar man Huub een sigaren annex postkantoor runde. Toen hun
zoon de zaak overnam kwamen ze naar Kudelstaart.
Ze kochten de boerderij op de hoek van Vrouwentroost. De boerderij
werd gesloopt en er kwam een blok van vier huizen voor in de plaats.
Het huis waarin ze trokken had een paradijs van een tuin en dat was
hun lust en hun leven.
De laatste jaren met haar man Huub waren heel zwaar maar ze
onderging het gelaten en zorgde erg goed voor hem. Afgelopen April
stierf hij en al snel begon Bets te sukkelen met haar gezondheid.
Door afnemend functioneren van haar nieren moest ze 2 en later 3 maal
per week dialyseren en moest Bets steeds meer inleveren. Gelukkig is
zij in het bijzijn van haar kinderen, rustig en zonder pijn ingeslapen.
Kinderen en kleinkinderen zijn dankbaar dat het zo is gegaan. De
viering waarin Darek voor ging was sfeervol en daarna is Bets in het
familiegraf in Uithoorn begraven.
Namens de familie, Willy v.d. Geest
** Op 23 januari overleed Anna Röling-Blok, zij werd bijna 105 jaar oud
en woonde aan de Kudelstaartseweg. Al op jonge leeftijd wist ze van
aanpakken en startte zij met de verkoop van kleine modeartikelen in de
winkel van een familielid. Dat wist ze uit te bouwen tot 2 grote
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modezaken in Uithoorn en Buitenveldert. Klantvriendelijkheid en
service was altijd een speerpunt voor haar. Vol aandacht luisteren naar
wat de klanten haar vertelden, maakte dat men altijd graag terug kwam.
Anna was getrouwd met Gerard, die veehandelaar was. Samen kregen
zij vier zonen en drie dochters, Anna vond het fijn dat ‘de zaak Blok’
binnen de familie werd voortgezet. Ze was een vrouw die graag en veel
las, een goede krant en stapels boeken had zij en ze beval nog wel
eens een boek aan: “Ken je dat niet, moet je beslist eens lezen: de
moeite waard!” Niet alleen gewone boeken, maar ook verzamelde
dichtwerken, met diepzinnige gedachten, (vooral van Ida Gerhardt en
Versalis) waren voor Anna belangrijk. Haar leven is niet altijd over rozen
gegaan. Een groot verdriet, dat elke dag aanwezig bleef, was het verlies
van zoontje Arnold. Nolletjes dood was een dagelijks terugkerende pijn
die haar niet los liet. Anna’s thuis was aan de Kudelstaartseweg, eerst
met het gezin, later in een woning aan het huis van dochter Yvonne
gebouwd. Daar genoot ze van de Westeinder, die, zo zei ze altijd:
‘dagelijks anders was’ en van de vogeltjes in de bomen vlak voor haar
ramen. De laatste tijd werd het moeilijker voor haar: zij, die altijd alles
‘zelf’ wilde doen, had dag en nacht hulp nodig, vooral die laatste weken.
Ze werd thuis met liefde omringd door haar kinderen en hulp tot zij haar
leven terug legde in de handen van haar Schepper, op wie ze haar
vertrouwen stelde. Na de uitvaart hebben we haar op ons kerkhof
begraven.
Em. Pastor Annemiek Blonk

MALAWI
De Kerstcollecte "KIND AAN TAFEL" heeft €900,- opgebracht.
Wat zullen de kleutertjes in Malawi blij zijn nu zij door onze giften, met
een goed gevuld buikje naar school kunnen.
Namens de kinderen ontzettend veel dank!!
Willy v.d. Geest
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INLEVEREN OUDE PALMTAKJES.
Tot en met zondag 23 februari kunt u uw oude
palmtakje inleveren.
Achter in de kerk staat hiervoor een mand.
Op woensdag 26 februari is de verbranding van de
palmtakjes door de communicantjes en kapelaan Darek.
ASWOENSDAGVIERING.
’s Avonds om 19.00 uur is de eucharistie en kunt u een askruisje
halen.
Dit is een eucharistie met zang van het kinderkoor en het dames en
herenkoor.

1E COMMUNIEPROJECT. MET ELKAAR OP REIS.
Op 15 januari was de eerste kindermiddag voor de communicantjes in
de pastorie. 6 Jongens en 7 meisjes stelden zich keurig aan elkaar voor.
Voor het 1e communieproject krijgt ieder kind een mooi werkboek waar
tekeningen foto’s en persoonlijke dingen in opgeschreven kunnen
worden.
Inmiddels is de tweede middag geweest en het was mooi om te zien
hoe goed er al in de boeken is gewerkt.
Beide middagen hebben ze een kijkje genomen in de kerk en zijn er
kaarsjes gebrand voor een onlangs overleden opa en oma.
Ook het meezingen met het kinderkoor gaat al goed.
Zo kunnen ze het kinderkoor ondersteunen tijdens de gezinsvieringen.
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VIERINGEN: LET OP 09 FEBRUARI OEC. VIERING IN DE SPIL
Zo. 09 febr. 10.00 uur Oecumenischeviering in de Spil
Lector: werkgroep
Zo. 16 febr. 11.00 uur Woord-Communieviering mmv. D/H-koor
Lector: Willy
Koster: Jan
Zo. 23 febr. 11.00 uur Woord-Communieviering mmv. Cantors
Lector: Lucy
Koster: Ageeth
Wo. 26 febr.19.00 uur Eucharistieviering mmv. D/H en Kinderkoor
Aswoensdag
Lector: ?
Koster: Aad
Zo. 01 mrt. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Kinderkoor
Voorstelviering Communiekanten
Lector: werkgroep
Koster: Pieter
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GEBEDSINTENTIES
Zo. 16 febr.
Fam. de Boer-Boekhorst
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Ad Verschueren
Uit dankbaarheid
Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns
Piet v.d. Geest
Bep Burgers-Vink
Toos Buskermolen-de Boer
Leen Buskermolen
Piet Buskermolen
Het gezin Ostendorf
Gerrit Peters
Huub van ’t Hart en Elizabeth van ’t Hart-v.d.Geest
Anna Röling-Blok
Zo. 23 febr.

Uit dankbaarheid
Eef Masselink
Robbert van Leeuwen
Henk de Boer (jaargetijde)
Nico Heeren (jaargetijde)
Riet van Wees-Bakker
Gerrit Peters
Elizabeth van ’t Hart-v.d.Geest
Anna Röling-Blok

Zo. 01 mrt.

Jaap Broers
Eef Masselink
Hein Zethof
Evert Zethof
Anna Röling-Blok
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UITNODIGING VOOR HET GELEGENHEIDSKOOR 75 JAAR
BEVRIJDING KUDELSTAART
Thema: “VRIJ OM TE LEVEN”
Beste allemaal.
Eindelijk een berichtje over het Bevrijdingsconcert 2020.
Wij, de groep: Fleur, Tineke, Wil, Paula, Greet, Willy, Nanda en Garry,
zijn al verschillende keren bij elkaar geweest om te kijken en bespreken
wat en hoe of wij dit concert in willen vullen. Teksten, foto’s en natuurlijk
het belangrijkste voor een concert: de liedjes.
Fleur heeft haar kerstvakantie opgeofferd om alle muziek te
verzamelen, te veranderen, te componeren enz. maar…. volgens ons
is het gelukt.
Het Combo heeft ook haar muziek ontvangen, dus kunnen gaan
oefenen. Er zitten best pittige liedjes bij.
Wel moeten we nog veel puntjes op de i gaan zetten, dat komt wel goed.
Het Bevrijdingsconcert willen wij 2x uitvoeren:
Vrijdag 8 mei om 19.30 uur en zaterdagmiddag 9 mei 16.00 uur.
Het concert valt in de meivakantie, dat is misschien een beetje jammer
maar om het later te doen vinden wij niet zo geschikt. Hopelijk gaat u/jij
niet op vakantie in die tijd.
Ook willen wij graag 8 repetitieavonden op woensdag doen en
daarnaast nog een doorloopzondagmiddag op 26 april van 13.00 tot
15.30 uur om problemen te voorkomen of om ze op te lossen.
De repetitiedata: woensdag 18 maart - 25 maart - 1 april - 8 april 15 april - 22 april - 29 april - 6 mei. Let op! Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
in de kerk.
Natuurlijk is er ook weer een koffie/theepauze met wat lekkers erbij.
Om de kosten te dekken willen we u/je vragen € 5,00 te betalen voor
de muziek, koffie/thee enz. we hopen dat hier begrip voor is.
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Er kunnen ongeveer 60 zangers/zangeressen bij het koor. Kinderkoor
De Kudelkwetters doet ook mee.
Opgeven graag per mail naar Garry : garry@scholte-orchideeen.nl
met vermelding van uw naam en telefoonnummer.
Hopelijk tot ziens, wij hebben er veel zin in. Het wordt beslist weer iets
prachtigs.
Groetjes namens de hele organisatie,
Garry Scholte
0613409523

CELEBRATE FESTIVAL 2020
Georganiseerd door de Katholieke Charismatische Vernieuwing
Van 24 april – 1 mei 2020 op Camping “het Beloofde Land” te
Voorthuizen. Thema: Your Kingdom come
Combinatie van vakantie en samen je geloof vieren. Jong en oud zijn
van harte welkom!
Via www.kcv-net.nl>Celebrate kunt u de uitzending bekijken van
Roderick zoekt licht afl. 25 en krijg je een goede indruk van Celebrate.
Voor verder informatie zie: www.celebratefestival.nl of kijk naar de
brochures op de lektuurtafel.
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER: KAREN MOS
Even voorstellen:
Karen Kabout-Mos is 42 jaar, getrouwd met Bart en ze hebben 2 kinderen,
een dochter van 9 en een zoon van 7 jaar.
Karen vertelt: In 1986 ben ik met mijn ouders en broer in Kudelstaart komen
wonen. Bart en ik hebben eerst een aantal jaren in Amstelveen gewoond,
maar we vinden het fijn nu in Kudelstaart te wonen. Ik werk 2 dagen in de
week bij IBM als juriste en ben in mijn 2e jaar voor de opleiding yogadocente.
Ik heb een bijscholing voor ouderenyoga afgerond en geef nu 2 uur yogales
op maandagavond in Mijnsheerlijckheid: 1 uur stoelyoga waar ik Tine van ken
en 1 uur waarin we ook oefeningen op de yogamat op de grond doen.
Doe je vrijwilligerswerk voor onze kerk?
Ik zit in de werkgroep gezinsviering. We bereiden de viering voor, zoeken
teksten op en de liedjes maken het compleet. Het is leuk en fijn om te doen,
je voelt je betrokken bij de viering en de kerk.
Wat heeft je bewogen om dit te gaan doen?
Onze dochter deed vorig jaar mee met het 1e communie project, waarna ik
gevraagd ben of ik in de werkgroep gezinsvieringen wilde komen.
Wat betekent de kerk voor je?
Met elkaar stilstaan bij de belangrijke dingen in het leven, die je gauw uit het
oog verliest in de hectiek van de dag. De kerk is een moment van rust en
bezinning.
Heb je hobby’s?
Lezen en yoga.
In de vorige Stem vroeg Tine Masselink:

Karen, hoe ben je er toe gekomen om je te laten dopen, het is nogal
wat om in deze tijd als volwassene bewust katholiek te worden.
Mijn ouders waren wel gelovig maar hebben mij en mijn broer niet laten
dopen, ze vonden dat we daar later zelf een keuze in mochten maken.
Bij Bart thuis speelde het geloof een grotere rol. Desondanks hebben
Bart en ik onze kinderen ook niet direct bij hun geboorte laten dopen.
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Wij willen ze wel een basis meegeven en hun bekend maken met de
kerk en het christelijk geloof, zodat ze van daaruit later zelf hun keuzes
kunnen maken. Onze dochter heeft vorig jaar meegedaan met het 1e
communieproject. Dat was het moment waarop we onze kinderen
alsnog allebei hebben laten dopen. Omdat we deze basis voor onze
kinderen belangrijk vinden, voelde het gek om zelf niet ook die stap te
zetten. Ik heb vervolgens het doop/communie/vormsel-traject
doorlopen. Dit waren bijeenkomsten in Uithoorn en gesprekken met
Pastoor Marco. Dat waren mooie gesprekken. En ook de afsluitende
dienst was erg bijzonder.
Welke vrijwilliger of parochiaan wil je in de volgende Stem aan het woord
laten?

Ingrid van Rijn. Ik ben benieuwd hoe lang zij al bij de werkgroep
gezinsvieringen zit en hoe zij daar betrokken bij is geraakt.
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VOORSTELVIERING.
Deze gezellige groep kinderen zullen zich aan de parochianen
voorstellen op zondag 1 maart.
Wilt u weten wie deze kinderen zijn?
Kom dan om 11.00 uur naar de eucharistieviering.
Wij nodigen u van harte uit:
Duby, Imke, Jakub, Mateusz, Nicole, Nora, Olivia, Rens, Roxx, Silvijn,
Timo, Weronika, Yfke.
Kapelaan Darek, Corry, Ingrid, Mirjam en Paula.

MELD JE AAN EN ZING MEE IN DE REÜNIEVIERING VAN
KINDERKOOR DE KUDELKWETTERS
Het Kinderkoor bestaat 50 jaar. Het hele kerkelijke jaar zijn er
activiteiten om dat te vieren. In december was al de jubileumviering, op
zondag 15 maart wordt een reünie viering georganiseerd.
Iedereen die in deze 50 jaar sinds de oprichting van het koor bij de
Kudelkwetters heeft meegezongen wordt uitgenodigd om mee te doen.
Er wordt 3 x op donderdagavond gerepeteerd: 27 februari en 5 + 12
maart van 19.30 tot 21.00 uur. De repetities zijn in de Sint Jan Geboorte
Kerk in Kudelstaart. De reünieviering is op zondag 15 maart om 11 uur
in deze kerk.
Aanmelden kan via de mail: Kudelkwetters@hotmail.com
Je mag ook aangeven welk liedje graag zou willen zingen.
Tip: Hou ook de Facebooksite ‘Kinderkoor de Kudelkwetters’ in de
gaten.
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REGIOROOSTER
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer
Zo.
09-02 9.30
Eucharistieviering
Zo.
16-02 9.30
Eucharistieviering
Zo.
23-02 9.30
Woord-Gebedsviering
Zo.
01-03 9.30
Eucharistieviering
Emmausparochie, Uithoorn
Elke zaterdag om 19.00 uur woord en gebedsviering o.l.v. parochianen
Zo.
09-02 11.00 Eucharistieviering
Zo.
16-02 11.00 Eucharistieviering
Zo.
23-02 11.00 Eucharistieviering
Zo.
01-03 11.00 Eucharistieviering
St. Jan Geboorte, de Kwakel
Zo.
09-02 9.30
Woord en Communieviering
Zo.
16-02 9.30
Woord en Communieviering
Zo.
23-02 9.30
Eucharistieviering
Zo.
01-03 9.30
Eucharistieviering
H. Urbanus, Nes aan de Amstel
Elke zaterdag om 19.00 uur woord en gebedsviering o.l.v. parochianen
Zo.
09-02 9.30
Eucharistieviering
Zo.
16-02 9.30
Eucharistieviering
Zo.
23-02 9.30
Woord en Communieviering
Zo.
01-12 9.30
Woord en Communieviering

Aswoensdag viering:
Wo.26-02
10.00 Aalsmeer en de Kwakel
19.00 Uithoorn
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PAROCHIE-AGENDA 10-02-2020 / 06-03-2020
Ma.

10 febr.

09.00 uur

Voorber.Bevrijdingsc.

Do.

20 febr.

19.30 uur

Parochieteam

Ma.
Wo.

24 febr.
26 febr.

10.00 uur
??

Cursus uitvaart
Kindermiddag 1e Com.

Woe.
Do.
Vr.

12 febr.
13 febr..
14 febr.

??
20.00 uur
13.30 uur

Kindermiddag 1e Com.
Regiobijeenkomst PCI
Seniorenpastoraat

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

DE VOLGENDE STEM IS VAN 07 MAART T/M 03 APRIL
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 01352.064.64
(pci.stjankudelstaart@gmail.com).
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