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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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SAMEN OP WEG NAAR PASEN!
De Raad van Kerken Aalsmeer organiseert in de tijd voor Pasen
(Veertigdagentijd) voor het vijftiende jaar een Passieronde langs
Aalsmeerse en Kudelstaartse kerken voor een wekelijks moment
van stilte, bezinning en inkeer ter voorbereiding op het Paasfeest.
Zes weken - op woensdagavond van 19.15 tot 19.45 uur - bent u
van harte welkom in één van de kerken. Elke deelnemende
geloofsgemeenschap geeft op eigen wijze inhoud aan het half uurtje
van samenkomst.
Zo gaan wij samen oecumenisch op weg naar Pasen!
DE 'HALTES' IN 2020 ZIJN:
4 maart: Karmelkerk (Stommeerweg)
11 maart: St Jan Geboorte Kudelstaart (Kudelstaartseweg)
18 maart: Open Hof Kerk (Ophelialaan)
25 maart: Doopsgezinde kerk (Zijstraat)
1 april: Hervormde Dorpskerk (Dorpsstraat)
8 april: Lijnbaankerk (Lijnbaan)
Kom in de Veertigdagentijd oecumenisch in beweging:
doe ook aan de Passieronde mee!
Tot ziens in de kerken.
WERELDWINKEL
Zoals elk jaar in de Vastentijd staat de wereldwinkel een zondag in de kerk,
met mooie eerlijke producten en artikelen.
Dit keer is het op zondag 22 Maart a.s.
VASTENACTIEPROJECT OP SCHOOL
Vanaf 6 maart hangen weer de posters in de kerk. Dan kunt U zien hoe de
groepen 7 van de Antoniusschool aan het vastenactie project hebben gewerkt
en hoe zij de toekomst zien. Geweldig dat onze school dit voor de parochie
doet. Heel veel dank!
Willy v. d. Geest.
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VASTENACTIE
De Vastenactie heeft dit jaar niet voor een bepaald land gekozen.
De opbrengst gaat naar diverse landen waar het onderwijs niet zo goed
geregeld is als in het rijke westen.
Wij vinden het heel gewoon als de kinderen na de basisschool doorgaan naar
het voortgezet onderwijs.
En als ze willen en kunnen gaan ze door in een bepaalde richting via een
goede opleiding. Zodat ze goed voorbereid aan hun toekomst kunnen
beginnen.
Helaas is dit voor een groot deel van de bevolking niet haalbaar.
De vastenactie wil dat heel veel jongeren en volwassenen in b.v.
Bangladesh, Kenia, Siërra Leone, Zambia enz. een goede opleiding krijgen
zodat ze een vak kunnen leren. Ook willen zij hen helpen bij het starten van
een bedrijfje.
Het begint klein maar door onze gift komt er meer scholing en
opleidingsplaatsen, veranderen hun levens in een beter bestaan en een
goede toekomst.
Deze actie bevelen wij van harte aan en hopen dat U geeft met gulle hand.
Missionaire werkgroep.

BEDANKJE
Namens de parochie kwam Saskia Appelman, het altaar bloemetje brengen.
Deze aandacht heeft ons beide goed gedaan. Waarvoor hartelijk dank.
Cees en Afra v. Nieuwburg
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KERKBALANS
De Aktie Kerkbalans is weer van start en van velen van u hebben we de
toezegging en of de betaling reeds ontvangen.
Hiervoor onze hartelijke dank. Ook nogmaals onze hartelijke dank voor uw
bijdrage aan Kerkbalans 2019.
Helaas hebben we ons doel niet kunnen bereiken. Dat was jammer!
2019 was nl.10% minder als 2018.
Wij hopen dat u dit jaar weer aan ons zult d(sch)enken.
Met de komende verbouwing, onderhoud van de kerk en het 150-jarig jubileum
in het vooruitzicht zullen de onkosten flink stijgen.
Mocht u nog niet hebben overgemaakt dan bent u van harte
uitgenodigd om dit alsnog te doen.
Ook de vele vrijwilligers hartelijk dank voor het
verzorgen van deze Aktie. – Het maken van de folder,
de pakketjes bij elkaar rapen en zeker de mensen die alles in weer en wind
rondbrengen en ook weer ophalen.
Nogmaals hartelijk dank.
Namens Parochieteam

Werkgroep Kerkbalans

REUNIE VIERING KUDELKWETTERS GAAT NIET DOOR.
Helaas moeten we u laten weten, dat we de reünie viering niet kunnen laten
doorgaan op zondag 15 maart.
Na onze oproep in de krant en in de Stem aan oud-leden om mee te zingen,
hebben maar een paar mensen zich enthousiast opgegeven, te weinig om een
koor van te vormen.
Wij vinden dit uiteraard erg jammer.
Op 15 maart gaan we er toch een speciale DOP
viering van maken met het kinderkoor, met de
favoriete liedjes van onze huidige Kudelkwetters en
liedjes om lekker mee te zingen.
We nodigen u van harte uit om deze viering mee te
vieren en zingen.
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OVERZICHT COLLECTES 2018
collectes

Uitv/huw

kaarsen

2019
jan
febr
maart
april
mei
juni
2020
jan
febr
maart
april
mei
juni

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

363,20
383,32
133,72
582,92
106,72

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

591,72

291,42

126,85

Tijdens het maken van deze Stem waren de bedragen van de maand februari
nog niet bekend. U houdt deze van ons te goed.
----------------------------------------------------

150 JAAR SINT JAN GEBOORTE
Dit jubileum zal in het weekend van

Zaterdag 13 zondag 14 juni 2020
Feestelijk worden gevierd
Noteer dit alvast in uw agenda
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PALMZONDAG, PALMPASEN Zondag 5 april 11.00 uur
Op Palmzondag wordt de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem gevierd.
Je mag met je zelfgemaakte Palmpaasstok naar de kerk komen. Je stok mag
je voor in de kerk in de standaards of in het gangpad tegen de muur zetten en
dan mag je zelf bij je ouders in de bank gaan zitten. Tijdens de viering lopen
we een rondje met onze Palmpaasstok door de kerk.
We hopen dat veel kinderen met hun Palmpasen stok naar de kerk komen,
dan hebben we een echte optocht!
Ook zijn er weer adressen van bejaarde of zieke mensen waar jij, als je wilt,
je palmpaasstok naar toe kunt brengen.
De spaardoosjes voor de vastenactie kunnen op deze ochtend ingeleverd
worden. In deze viering zingt het kinderkoor.
KOM JE OOK EEN PALMPASENSTOK MAKEN?
Op woensdagmiddag 1 april om 13.30 uur
gaan we met de communicanten en andere kinderen
die dat leuk vinden een Palmpasen stok maken. We
doen dit op de Antonius school, in een groep 3 lokaal
Geef je hiervoor op bij: Kudelkwetters@hotmail.com
dan weten we op hoeveel kinderen we moeten rekenen
Wat neem je mee:
Een houten kruis (zie onder) en versiersels om de stok te versieren.
Wij zorgen voor crêpepapier en pinda’s.
Wie weet tot dan!
Hoe maak je een Palmpasen stok?
Laat een ouder iemand een kruis maken van 2 stokken of latten.
(Een stok is ongeveer 70 cm. en de andere 40 cm.)
Het kruis kun je nu omwikkelen met stroken gekleurd crêpepapier.
Versier de palmpasenstok nu met zelfgemaakte papieren bloemen, kuikentjes,
slingers, paaseitjes, zakjes thee, of andere lekkere dingen. Je kunt ook aan een
touwtje pinda's krenten nootjes rijgen en dat als slinger gebruiken.
Als laatste steek je een broodhaantje boven op de Palmpasen stok.
In de kerk worden buxustakjes gewijd,(door de pastor gezegend met wijwater) en
uitgedeeld. Dit takje kun je op je Palmpasenstok steken.
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HARTELIJK DANK VOOR DE GIFT “KIND AAN TAFEL”

NIEUWS VAN PCI
Welkom: We zijn heel blij dat Arjan Buskermolen bereid is om deel te gaan
uitmaken van onze werkgroep. Welkom aan Arjan.
Aanvragen voor ondersteuning: als er een aanvraag bij het PCI
binnenkomt, hanteren wij een kader waarbinnen we de aanvraag zorgvuldig
beoordelen. Samen met de aanvrager gaan we op zoek naar een gewenste
oplossing.
Buurtverbinder en Humanitas. De ervaring is dat mensen het lastig vinden
om hun nood aan te geven, maar wel geholpen zouden moeten worden.
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Daarom hebben we contacten met de buurtverbinder en Humanitas.
Gemeente Aalsmeer: achterin de kerk hangt informatie van het “Infopunt
Aalsmeer”. Het infopunt is er om mensen gratis te helpen met allerlei vragen
over financiën, zorgen, vrijwilligerswerk en activiteiten. Het infopunt is elke
donderdag van 15.30 – 17.30 uur te bezoeken in de bibliotheek.
Bloemenrooster. Ook dit jaar zullen we weer bloemen brengen bij het
detentiecentrum bij Schiphol. Samen met 22 andere kerken in onze regio
zorgen we voor fleurige momenten voor personen die daar “in detentie”
zitten.
Dankjewel : we kregen bedankjes voor het krijgen van het altaar- bloemetje
en diverse hartelijke reacties op de kerstactie.
Cursus: Gezien de positieve ervaringen van andere PCI leden in de regio
gaan enkele leden van onze werkgroep in juni een cursus doen om nog
beter te leren signalen in de maatschappij op te vangen van mensen die hulp
nodig hebben. De gemeente Aalsmeer biedt deze cursus gratis aan.
Evaluatie Kerstactie: ruim 200 prachtige, witte azalea’s zijn er door vele
vrijwilligers bezorgd. Daarvoor onze dank.
Afdracht bisdom: Elke PCI doet van het geld, dat beheerd wordt, jaarlijks
een afdracht naar het bisdom. De binnengekomen bedragen worden
gebruikt voor personeel en activiteiten binnen de diaconie in het bisdom.
AVG: (privacywetgeving): het bisdom heeft een AVG functionaris
aangesteld. We hebben het bisdom gevraagd of die functionaris op een
besturen dag ons meer informatie kan geven over zijn werkzaamheden en
wat hij verder voor ons kan betekenen (waarschuwingen, tips, tops). Dit
wordt opgepakt.
Ondersteuning: werkgroepen in onze parochie, die
diaconie in hun activiteiten hebben, krijgen van ons
financiële ondersteuning. Van de opbrengst van de
collecte na afloop van de diaconale zondag ten
behoeve van de voedselbank, zijn HEMA
cadeaubonnen gekocht, die in de dure
decembermaand vast goed van pas zijn gekomen bij
de gezinnen die het wat minder hebben.
Namens de werkgroep PCI, Wil Kraan
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VIERINGEN:
Zon. 08 mrt. 11 uur

Eucharistieviering mmv. Cantors
Lector: Cees Hageman
Koster: Pieter Bruin

Wo. 11 mrt. 19.15 u Passieronde mmv. Cantors

Zon. 15 mrt. 11 uur

DOP- viering mmv.
Kinderkoor De Kudelkwetters
Lector: werkgroep
Koster: Jan Zethof

Zon. 22 mrt. 11 uur

Eucharistieviering mmv. D/H-koor
Lector: Willy v. d. Geest
Koster: Ageeth de Kuijer

Zon. 29 mrt. 11 uur

Eucharistieviering mmv. Cantors
Lector: Lucy Rekelhof
Koster: Aad Buskermolen
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GEBEDSINTENTIES:
Zo. 08 mrt.

Simon de Boer-Cristina de Boer-Wahlen
Eef Masselink
Nico Buskermolen en Tiny Buskermolen-Pieterse
Gerrit Peters
Anna Röling-Blok
Margriet Teuns-van Zanten

Zo. 15 mrt.

Uit dankbaarheid
Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
Huub van ’t Hart
Elizabeth van ’t Hart-van der Geest
Leen Buskermolen
Piet Buskermolen

Zo. 22 mrt.

Simon de Boer-Cristina de Boer-Wahlen
Eef Masselink
Riet van Wees-Bakker
Het gezin Ostendorf
Robbert van Leeuwen
Bep Burgers-Vink
Toos Buskermolen-de Boer

Zo. 29 mrt.

Eef Masselink
Trudy Baars-van Kleef

10

INTERVIEW MET VRIJWILLIGER: INGRID VAN RIJN
Even voorstellen:
Ingrid is 17 jaar getrouwd met John, ze hebben 3 kinderen, Eva, Roy en Tara.
Ingrid vertelt: ik ben een geboren Kudelstaartse maar we hebben 20 jaar in
Aalsmeer gewoond waar we, toen ons eerste kind de eerste communie ging
doen, naar de Karmelkerk gingen.
In 2016 zijn we in Kudelstaart komen wonen. Sinds 21 jaar ben ik leerkracht
op de Antoniusschool.
Doe je vrijwilligerswerk voor onze kerk?
Ik zit in de werkgroep gezinsvieringen sinds 2018, zoals voor die tijd ook in de
Karmelkerk. En ik help bij de Communie werkgroep.
Lang geleden, toen ik op de pabo zat, heb ik een aantal jaar de
kindernevendienst gedaan, daarna een paar jaar PCI en me bijvoorbeeld met
de Roemeniëreis beziggehouden. En héél lang geleden ben ik zelfs tot mijn
15e misdienaar geweest en ik heb ook nog in het kinderkoor gezongen.
Wat heeft je bewogen om dit te gaan doen?
Je betekent iets voor een ander en het wordt gewaardeerd wat je doet en dat
doet me goed.
De gezinsvieringen werkgroep bestaat uit Mirjam, Karen, Paula, ik en Darek.
Wat betekent de kerk voor je?
Het is een vertrouwde plek om tot rust te komen, te ontmoeten, je denkt er na
over andere dingen, over dagelijkse dingen of over diepere bedoelingen.
Heb je hobby’s?
Eigenlijk heb ik daar iets te weinig tijd voor. Lezen, zwemmen, Pilatus, ik geniet
graag van de zon. Ook ben ik thuis bezig met mijn werk voorbereiden. En ik
ben supporter bij de kinderen hun sporten.
Wil je nog iets zeggen?
Ik vind dat mensen wel wat meer voor een ander mogen betekenen, we zijn
steeds meer met onszelf bezig in deze tijden, hopelijk komt er langzaam weer
een tijd dat ook jongere mensen wat meer voor een ander willen doen. Maar
ik snap het ook wel hoor; veel mensen hebben het druk met hun werk en
voelen geen ruimte voor vrijwilligerswerk.
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In de vorige Stem vroeg Karen Mos:
Ik ben benieuwd hoe lang zij al bij de werkgroep gezinsvieringen zit en hoe zij
daar betrokken bij is geraakt.
Sinds 2018 begon ik hier in Kudelstaart, doordat ik zag dat Mirjam (ook een
collega van de Antoniusschool) veel werk had bij de kerk en ik weer tijd had
na onze verhuizing, sloot ik me hier aan.
Welke vrijwilliger of parochiaan wil je in de volgende Stem aan het woord
laten?
Misdienaar Cas. Ik vind het zo knap van Cas dat hij al jaren misdienaar is
terwijl dat tegenwoordig vast niet cool is bij vriendjes.
Hij is ook de enige nu! Ook heeft hij vaak meegedaan met het
kersttoneelstuk. Hoe komt het dat je dit ‘kerkwerk’ toch wil blijven doen Cas?
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KENNISMAKING
Na het ziek zijn en overlijden van pastor Nico Kuiper die hier voor ging in de
diverse vieringen in het Kloosterhof, heeft pastor Mien van Zoelen al die tijd
als vervangster dit op zich genomen om voor te gaan. Daar zijn wij haar zeer
dankbaar voor. Zij blijft de pastoraalwerker in de Meerwende in
Badhoevedorp.
Op zaterdag 15 februari zal zij voor de laatste keer voorgaan. Zij gaf aan dit
een gewone viering te laten zijn. De nieuw pastoraalwerker zal deze taak op
zich gaan nemen, zie hieronder haar kennismaking naar u toe. Wij wensen
Bernadette een fijne samenwerking en inspirerende vieringen toe.
Namens de pastoraatsgroep van ‘t Kloosterhof
Lia Pieterse
Sinds 1 februari ben ik geestelijk verzorger van ‘t
Kloosterhof. Mijn naam is Bernadette Dullens.
Ik heb theologie gestudeerd in Utrecht. Naast mijn
functie hier in ’t Kloosterhof, ben ik ook geestelijk
verzorger in De Meerstede te Hoofddorp.
Mijn achtergrond is wiskunde, informatica en fotografie.
Daarnaast ben ik moeder van een volwassen zoon, hij is
onlangs het huis uitgegaan.
Met ons gezin zijn we, voor de baan van mijn man bij de KLM, naar Hoofddorp
verhuisd. Inmiddels zijn wij 17 jaar Hoofddorpers. In de parochie, de H.
Joannes de Doper, voelden wij ons snel thuis.
Daar heb ik vrijwilligerswerk gedaan met kinderen en als koster.
In mijn vrije tijd bak ik regelmatig een taart en kijk en praat ik graag over
voetbal.
Ik ben wekelijks aanwezig op vrijdag, van 09:00 uur tot 17:00 uur en te vinden
op de kamer naast de verpleging op de begane grond.
Heeft u behoefte aan een gesprek, dan bent u van harte welkom.
Daarnaast zal ik voorgaan in de vieringen in de kapel van ‘t Kloosterhof.
Na een warm welkom in Aalsmeer, ga ik met plezier aan de slag.
Ik hoop u te mogen ontmoeten,
Bernadette Dullens
b.dullens@zorgcentra-meerlanden.nl
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Parochiebladen mrt.2020
Beste parochianen en belangstellenden van Aalsmeer, De Kwakel,
Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn.
Rekening houdend met 5 uiterste kopij inleverdata schrijf ik dit stukje op
Aswoensdag. Het is nog februari, nat en stormachtig.
Uithoorn geeft naast een wekelijkse nieuwsbrief 4 keer per jaar een luxe
parochieblad uit. Hiervoor wil ik dan ook graag de kopij op tijd inleveren.
Aalsmeer verdeelt de 10 uitgaven per jaar van het Kontakt aan de hand van
een duidelijk schema rekening houdend met feestdagen en vakanties.
Kudelstaart geeft 4-wekelijks De Stem uit. Het Lopend Vuurtje (De Kwakel)
en de Urbanusklanken (Nes), ten slotte, komen per maand uit.
Voor het Paasfeest zult u deze tekst dus in het april/Paasnummer van “uw
parochieblad” in handen hebben.
Hoewel, “in handen”….. steeds meer mensen ontvangen de parochiebladen
digitaal in hun email of lezen deze vanaf de website.
Op deze manier is het ook goed te doen de parochiebladen van uw
buurtparochies te lezen. Als bestuurder van al onze 5 parochies doe ik dat al
een tijdje (Ik ontvang ze netjes in mijn mailbox) en ik kan vertellen dat het
best verrassend is te lezen wat er aan verschillende informatie in de
parochiebladen staat.
De Urbanusparochie in Nes is de afgelopen maanden flink bezig geweest
met het verzamelen van email adressen van parochianen. Er worden
regelmatig extra en aanvullende berichten rondgestuurd. Bijvoorbeeld om
(buiten-)parochianen te informeren over een avondwake of uitvaart. Of een
roosterwijziging.
Dit laatste betrof bijvoorbeeld de aanpassingen in het rooster rond
Aswoensdag. Half januari lag er een rooster dat het pastoresteam had
gemaakt. Er zouden ’s avonds eucharistievieringen zijn met onze 2 priesters
in Uithoorn en “Poelgilderdam” (als afsluiting van het carnaval in
Kudelstaart). Als extra regio viering zou er in de ochtend in De Kwakel een
viering zijn. Dit is, na een bespreking in het regiobestuur, in de
parochiebladen vermeld. Hierna kwam de informatie pas in de parochies en
hebben de lokale parochieteams in samenspraak met de pastores naar
andere mogelijkheden gezocht. Uiteindelijk was er in elke kerk de
mogelijkheid een askruisje te halen.
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We zullen in het vervolg deze onduidelijkheden proberen te voorkomen door
zo vroeg mogelijk met de lokale mensen (parochieteams, maar ook kosters
en koren bijvoorbeeld) in gesprek te gaan over de haalbaarheid en/of
noodzaak.
Het laatste nieuws zou u echter ook moeten kunnen lezen op internet of
social media. Al onze parochies hebben een website, maar de wijze van
nieuwsverstrekking en de regelmaat hiervan verschilt nog al. Vooral omdat
het relatief technisch is en niet alle vrijwilligers het “kunstje beheersen” om
regelmatig nieuws te plaatsen. Toch verdient het onze aandacht. Mocht het
u een leuke uitdaging lijken af en toe een verslag, foto of aankondiging
online te zetten, bespreek het dan met iemand van het parochieteam.
Regionaal willen we als bestuur een website maken welke “boven” de 5
eigen websites hangt en waarop onder andere het rooster en algemene
informatie is te vinden.
Als eerste rijst dan de vraag welke domeinnaam we hiervoor moeten
registreren. Hoe zullen we onze regio noemen? Met welke naam willen we
als 5 parochies vindbaar zijn online? Waarbij denken we dat het duidelijk is
wie wij zijn?
We dachten al snel “geografisch” (De fusie-parochies AmstelveenOuderkerk-Bovenkerk heten al RK Amstelland).
Worden wij dan: RK regio van Amstel tot Westeinder?
Of zoals we informeel al heten: RK regio Aalsmeer-Uithoorn?
Knutselen met de beginletters van onze dorpen komt heel verrassend op
DANK U! (hierin komt teamspirit en trots, betrokkenheid en slagvaardigheid,
de identiteit van elk van onze parochies en het R.K. geloof terug).
We zijn er nog niet uit. Wellicht kan de 40-dagentijd een helder inzicht
geven. Hoewel we als bestuur niet van plan zijn ons 40 dagen terug te
trekken in de woestijn (of een inspirerend hutje op de hei). Naast de lokale
voorbereidingen op het paasfeest blijven we bezig met
toekomstbestendigheid van onze parochies en gebouwen.
Wij wensen u alvast een inspirerend en zalig Pasen toe.
Hartelijke groet,
Namens het Kerkbestuur, Miranda van Rijn
secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com 06-50 963 187
Secretaris van Samenwerkingsverband
Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn
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Ook het parochieblad digitaal ontvangen?
Stuur een email met dit verzoek aan:
Aalsmeer
redaktiekontakt@hotmail.com
De Kwakel
stjansgeboorte@hetnet.nl
Kudelstaart
stjangeboortesecretariaat@live.nl
Nes ad Amstel secretariaatpastorie@telfort.nl
Uithoorn weekbrief
secretariaat@emmaus-uithoorn.nl
Jubileum Elly van Rooden
Op 29 maart 2020 mag Elly van Rooden haar 12,5 jarige jubileum als catechist
vieren. Wij willen dit feestelijk vieren op Palmzondag 5 april tijdens de
kinderviering in Nes aan de Amstel. Een ieder wordt hiervoor uitgenodigd.
MET PASTOR ROB MASCINI NAAR ROME
Het is alweer een paar jaar geleden dat ik met een groepje parochianen uit de
regio naar Rome geweest ben.
Dezer dagen benaderden mij een paar ‘Nessers’ met de vraag:
“Wanneer gaan we weer?” Wel ..geen probleem ! We hebben een datum
afgesproken en wel van dinsdag 22 september tot en met maandag 28
september. Maar er is nog plaats !
Dus als u zin heeft kunt u zich aansluiten bij deze groep parochianen uit Nes
aan de Amstel. Graag organiseer ik te zijner tijd een bijeenkomst voor de
geïnteresseerden om alles goed door te spreken.
Normaal logeren we bij zusters, vliegen we met de KLM, we zien de paus, we
vertrekken op de dinsdag morgen en komen op maandag in de avond weer
thuis.
Een reis kost gemiddeld ca €1100,00 (incl. vlucht, hotel, half pension en
meeste entrees. De definitieve prijs is afhankelijk van het aantal deelnemers).
U moet wel goed ter been zijn.
De reis wordt gefaciliteerd door reisorganisatie ‘DrieTour’.
Meer algemene info vind u op www.romereizen.one
U kunt zich melden bij de familie Timmermans : h.m.timmermans@hetnet.nl
Pastor Rob Mascini
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MARIABEDEVAART KEVELAER 26 EN 27 AUGUSTUS
Dit jaar gaat de Utrechtse Broederschap voor het
280e jaar weer op bedevaart naar Kevelaer.
En wel op woensdag 26 en donderdag 27 augustus.
Het doet de bedevaartgangers goed, om in deze
twee dagen tot bezinning te komen.
Het geeft een fijn gevoel om elkaar verbonden te
zijn en steun te vinden bij elkaar waar dit nodig is.
In Kevelaer wordt Maria De Troosteres Der Bedroefden aanbeden. We willen
dit jaar
weer graag een groep enthousiaste parochianen meenemen, die onze
bedevaart ervaren als een paar dagen er uit zijn om tot bezinning te komen
en daarna gesteund door Maria weer huiswaarts te keren. In het kort
het programma:
Woensdagmorgen verzamelen bij de parochiekerk van Mijdrecht/Wilnis om
08:00 uur. Dan vertrekken we met de bus richting Kevelaer maar eerst stoppen
we voor een koffiepauze in Cuyck. Hier ontmoeten we onze mede
bedevaartgangers, die vanuit diverse opstapplaatsen ook onderweg zijn naar
Kevelaer. Na een gezellig samenzijn, vertrekken we naar Kevelaer waar we
rond 11:30 uur arriveren. Gezamenlijk lopen we in processie naar de Basiliek
voor de officiële opening van de bedevaart. Na het Welkomst lof hebben we
een warme lunch en worden de kamers toegewezen.
Om 15:00 uur kan er worden deelgenomen aan de Grote of Kleine Kruisweg.
Het diner is evenals de lunch in hotel de Golden Apfel.
's Avonds om 19:30 uur een plechtige Eucharistie viering en daarna een
lichtprocessie.
De 2e dag, na een goed verzorgd ontbijtbuffet, om 10:15 uur een viering ter
nagedachtenis aan onze overledenen van de afgelopen jaren. Na de lunch
gaan we nog naar het afscheidslof en keren dan voldaan weer richting huis.
Onderweg stoppen we nog een keer om een kopje koffie met een broodje te
nuttigen. Rond 19:00 uur zijn we weer terug in de Ronde Venen.
Wilt u meer weten, of zich opgeven voor deze bedevaart, neem dan contact
op met één van onderstaande personen.
Paula Hartog
0297-257653
Corrie van Rossum 0297-288464.
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REGIOROOSTER
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer
Zo.
08-08 9.30 Eucharistieviering
Zo.
15-03 9.30 Eucharistieviering
Zo.
22-03 9.30 Eucharistieviering
Zo.
29-03 9.30 Woord & gebedsviering o.l.v. parochianen
Emmausparochie, Uithoorn
Elke zaterdag om 19.00 uur woord en gebedsviering o.l.v. parochianen
Zo.
08-03 11.00 Eucharistieviering
Zo.
15-03 11.00 Eucharistieviering
Zo.
22-03 11.00 Eucharistieviering
Zo.
29-03 11.00 Eucharistieviering
St. Jan Geboorte, de Kwakel
Zo.
08-03 9.30 Woord en Communieviering Elly van Rooden
Zo.
15-03 9.30 Eucharistieviering
Zo.
22-03 9.30 Eucharistieviering
Zo.
29-03 9.30 Eucharistieviering
H. Urbanus, Nes aan de Amstel
Elke zaterdag om 19.00 uur woord en gebedsviering o.l.v. parochianen
Zo.
08-03 9.30 Eucharistieviering
Zo.
15-03 9.30 Eucharistieviering
Zo.
22-03 9.30 Woord en Communieviering Elly van Rooden
Zo.
29-03 9.30 Eucharistieviering
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PAROCHIE-AGENDA 09-03-2020 / 03-04-2020
Ma.
Wo.

09 mrt.
11 mrt.

09.00 uur
13.30 uur
19.30 uur

Gezinsvieringen
Kindermidd. 1e comm.
Gezinsvieringen

Ma.

16 mrt.

13.00 uur

Uitvaartgroep in de Kwakel

Woe.
Do.

25 mrt.
26 mrt.

19.30 uur
19.30 uur

Zonnebloem
Parochieteam

Ma.

30 mrt.

0.900 uur

Kerkschoonmaak

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:
redactiestem@hotmail.com
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 27 maart
Bij het secretariaat of op het e-mail adres:
redactiestem@hotmail.com / stjangeboortesecretariaat@live.nl

De volgende Stem is van 4 april t/m 1 mei
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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