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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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BESTE BROEDERS EN ZUSTERS
Deze veertigdagentijd heeft ons verrast. In een korte tijd is het leven
van iedereen van ons grotendeels veranderd. Door de wereldwijde
coronavirus pandemie is het kerkelijk leven dat voor ons zo
vanzelfsprekend en vertrouwd is, plotseling een luxe geworden die wij
elkaar tijdelijk niet meer kunnen geven.
De Paus bid dagelijks voor de overledenen door het virus, voor de
zieken en al de mensen die werkzaam zijn in de zorg. Hij toont ons zijn
nabijheid door zijn missen vanuit het Vaticaan dagelijks uit te zenden
(te zien op www.vaticannews.va).
Hij maakte op zondag 15 maart een mini-bedevaart in de stad Rome en
ging naar een kerk met een miraculeus kruis, om daar te knielen en te
bidden.
Ik kom uit Italië en mijn ouders wonen daar en horen bij de meest
kwetsbare doelgroep. Zij blijven thuis en maken het goed, gelukkig. Wij
zijn dagelijks in contact met elkaar en bidden voor elkaar.
Pasen zal dit jaar heel anders zijn. Iedere dag veranderen genomen
maatregelen. Om actuele parochie-informatie te verkrijgen is het goed
om contact te zoeken met de secretariaten en/of contactpersonen van
de parochies. Wat in een parochieblad staat kan helaas door de snel
ontwikkelende situatie achterhaald zijn.
Ons is nu bekend dat het gewone vieringenrooster van de goede week
niet zal doorgaan. Maar dat wil niet betekenen dat het op 12 april geen
Pasen zal zijn. Pasen is niet "zomaar een viering" die niet door gaat;
Pasen is a.h.w. een "kosmisch" gebeuren. Pasen valt immers op de
eerste zondag na de eerste volle maan in de lente.
Dat wij Pasen niet in de Kerk maar thuis zullen vieren is voor velen een
ongebruikelijke, of misschien erger nog, een onmogelijke optie. Maar
door de Joden wordt Pasen altijd thuis gevierd: het is voor hen een
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familiefeest, met een zeer uitgebreide avondmaaltijd waarbij zij
herinneren hoe God het volk uit de slavernij van Egypte heeft bevrijd en
de Rode Zee voor hen heeft geopend. "Hoeveel wonderen heeft de
Heer met ons gemaakt", zingen zij vrolijk de hele nacht door.
Ook als het pijnlijk is om ons geloof op Pasen niet gemeenschappelijk
te kunnen vieren, kunnen wij de kans grijpen om van het joodse volk te
leren en ons geloof in de verrijzenis van Jezus Christus te vieren, ook
al is dat thuis en op een andere manier.
Wij wachten de instructie van de bisschoppen af en wij blijven in contact
met elkaar. Zeer waarschijnlijk zullen de bisschoppen aan alle pastores
voor jullie een handleiding geven, om deze dagen in verbondenheid te
beleven.
Hartelijke groeten en zalig Pasen toegewenst.
Pastoor Marco Cavagnaro
Door de omstandigheden ben ik de komende tijd op de 2 e en 4e
woensdag niet aanwezig op het secretariaat.
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BESTE MEDEPAROCHIANEN
We zijn in een ongekend tijdsbeeld beland. De kerk zal een aantal
weken tot zeker 31 mei gesloten blijven. Dat is nog nooit voorgekomen.
Voor onze trouwe kerkgangers is dit een enorme teleurstelling.
Het komt natuurlijk wel weer goed!
In deze paasstem staan allerlei mededelingen.
Zowel op Palmzondag van 11.00-13.00 uur
Goede vrijdag van 15.00-16.00 uur
Eerste Paasdag van 11.00-13.00 uur
en eventuele volgende zondag van 11.00-13.00 uur
willen we de kerk opendoen.
om iedereen de gelegenheid te geven voor een persoonlijk gebed en
een kaarsje op te steken.
Zie ook voor meerdere suggesties elders in deze Stem
De opgegeven misintenties zullen later aandacht krijgen.
Dat wordt in de stem gemeld
Voor de wekelijkse overweging door Pastoor Marco kunt u naar de
website van de Emmaus-parochie gaan www.emmaus-uithoorn.nl
Maar laten we om elkaar denken!
Bel een naaste of iemand in de omgeving of kennissenkring die alleen
is. Weet u iemand de eenzaam is, meldt dit aan een van ons.
Tel.: 06 45 47 68 76
Wij kunnen dit eventueel doorgeven aan een van de priesters.
Namens het parochieteam,
Wijnand Oostveen.
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LIEF EN LEED
**Op 5 maart overleed Pastor Leo Aarts. Tot eind 2019 ging hij voor in
de eucharistie in onze parochie nadat Pastor Henny Post in 2013 ziek
werd. Leo hield begeesterende preken met groot enthousiasme,
ondanks dat hij lichamelijk een broze man was geworden. Geïnspireerd
door Paus Johannes XXIII en het Tweede Vaticaans Concilie stond hij
meer dan open voor de vernieuwing van onze kerk en straalde dat ook
uit in zijn lessen als hoogleraar filosofie. “Ontdek het nieuwe land
Kanaän” (Numeri 13 en 14) was dan ook het hoofdthema in zijn uitvaart.
Helder staat zijn Pinksterpreek nog in mijn herinnering waarin hij zei dat
de kerk de Geest niet moet binnen houden. De ramen van de kerk zijn
weer stevig dicht gemaakt, maar moeten juist wijd open om de Geest
de ruimte te geven haar werk te doen in de wereld. De roep van het
Concilie tot een ‘Aggiornamento’: een vernieuwing in de vitaliteit voor
de kerk naar deze tijd toe, was voor Leo de basis voor zijn stijl van
lesgeven aan toekomstige pastores en van zijn werk in de parochies.
Dat door een groot aantal Bisschoppen de rem op alle enhousiasme
werd gezet, en mét het kind ook het badwater werd weggegooid heeft
hem veel pijn gedaan. Leo was een creatief man, in denken en doen.
Dat hij zich zó heeft ingezet voor de kerk van de Heer, en ook voor ons
in Kudelstaart, mag ons dankbaar stemmen. Hij mag zijn Heer nu zien
van aangezicht tot aangezicht. We hebben hem met veel collega’s
begraven in De Kaag.
**Op 8 maart overleed Maria van Lent-Ninaber van Eijben. Zij werd 78
jaar oud en woonde aan de Kudelstaartseweg. Maria en haar man Jan
hebben zich ingezet voor de aankleding van onze kerk. Door hen staat
er nu al enige jaren het mooie beeld van Ruth voor in de kerk. Zij waren
zeer betrokken met het maken daarvan door de kunstenares Antoinette
Otten. Maria was al enige tijd ziek en kon niet voldoende verzorgd
worden in eigen huis. Daarom zijn zij en haar man Jan ruim een half
jaar geleden tijdelijk naar een appartement met verpleging in Maarssen
gegaan. Daar werd een gedeelte van de zware verpleging en
verzorging van Jan over genomen. Omdat net tijdens haar overlijden de
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maatregelen ivm corona werden gegeven, mocht alleen in kleine kring
afscheid van haar worden genomen. In de uitvaart werd door haar
zwager, pastor van Lent, voor gegaan waarna zij te midden van haar
meest naaste familie op een natuur begraafplaats in Bilthoven werd
begraven, waar zij mag rusten in vrede. We wensen haar man Jan en
kinderen heel veel kracht toe bij het gemis van Maria.
Annemiek Blonk
** Op 14 maart overleed Marianne Duivenvoorde zij was de partner van
Bas Hoogervorst, Marianne was al eerder weduwe geworden van
M. Snijders en J. de Vries. Marianne was een sterke vrouw en heeft
haar ziekte lang voor vele onbekend gehouden.
In december ging zij hard achteruit en heeft ze haar strijd op moeten
geven. Zij is na een dienst in onze kerk in Aalsmeer begraven.
Wij wensen Bas, haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit
verlies.
** Op vrijdag 20 maart overleed Henny Krom, Henny was al geruime
tijd ziek, jaren heeft hij hier tegen gevochten maar vanaf december is
dat toegenomen en is het snel achteruit gegaan.
Henny is jarenlang actief vrijwilliger geweest en heeft vele klusjes in en
rond de kerk gedaan. Zo heeft hij Hein geassisteerd bij de verzorging
van ons kerkhof, later heeft hij ook het grasmaaien rondom de kerk op
zich genomen. Vele klussen binnen die hij heeft gedaan zowel in de
kerk als in de pastorie voor pastor Annemiek. Hij was een echte
duizendpoot en kon alles repareren. Wij zijn hem daar nog steeds
dankbaar voor. Zijn grootste hobby was het sleutelen aan auto’s waar
hij heel veel voldoening uithaalde.
Samen met Ineke, die op het secretariaat een actieve taak heeft,
hebben zij vele mooie jaren samen mogen beleven.
Henny is na een mooie afscheidsdienst gecremeerd.
Wij wensen Ineke en haar familie heel veel sterkte toe.
Anneke en Trees
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BESTE MEDEPAROCHIANEN
Vandaag 24 maart is het Parochieteam, op afstand, 2 uur bij elkaar
geweest om de Paasstem en de vele mededelingen te bespreken.
Tijdens de bespreking hoor ik hoeveel Anneke v.d. Jagt en Trees
Rijneker al voorbereid hebben, samen en/of vanuit huis voor b.v.
Pasen.
Ik nam me voor om ze eens te verrassen met een mooi boeket bloemen.
Zoals u ziet ga ik ze bij beide afgeven. Nogmaals bedankt kanjers voor
alles wat jullie voor onze gemeenschap doen!
Namens het Parochieteam,
Wijnand Oostveen

VASTENACTIE 2020
Dit jaar verloopt de vastenactie heel anders.
Doordat u het niet in de rode bus kunt doen omdat de kerk is gesloten
wil ik erop wijzen dat u het kunt overmaken op het bekende
banknummer: NL62 RABO 03801 06728
U laat de mensen die het heel hard nodig hebben en op ons rekenen
toch niet in de steek??
Heel veel dank. Willy v. d. Geest
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BELANGRIJK.
De Gebedsintenties voor de komende zondagen alsmede voor de
Pasen willen wij u niet onthouden.
U kunt uw gebeden uit laten naar degene wie wij gedenken en naar
alle mensen die door de omstandigheden thuis zitten en ziek zijn of
elders worden verzorgd.
U kunt ook zelf een kaarsje branden.
Op een later tijdstip zullen wij hier meer aandacht aan besteden.
Voor de jaargetijden in deze periode zullen wij met u overleggen.
Houdt u vooral de Stem en de website goed in de gaten.
Heeft u geen mogelijkheid om de website te bezoeken, vraag iemand
u daarbij te helpen.
Voor vragen kunt u bellen naar 06 45476876
Of een email naar ons secretariaat, ook het PCI is te bereiken via hun
mailadres. Dit staat achterop de Stem.
Mocht er tijdens de openstelling met de Pasen nieuwe berichten zijn
dan zullen wij dit in de kerk op een nieuwsbrief bekend maken.
Met de Pasen en op Palmzondag zal de kerk geopend zijn van 11.00
uur tot 13.00 uur.
Houdt u wel aan de gegeven veilige richtlijnen.
Mocht er in deze periode een uitvaart zijn, dan zullen wij ons ook aan
de dan geldende opgedragen regels moeten houden.
Secretariaat
PCI.:

stjangeboortesecretariaat@live.nl 0645476876
www.rkkerkkudelstaart.nl
pci.stjankudelstaart@gmail.com
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DIVERSE MOGELIJKHEDEN
(ONDER VOORBEHOUD.)
KERK OPEN:
Palm zondag 5 april
van 11.00 uur tot 13.00 uur
Er is dan ook gelegenheid om een palmtakje te komen ophalen.
Goede vrijdag 10 april
van 15.00 uur tot 16.00 uur
Er zal een vaas klaar staan mocht u een bloemenhulde
willen brengen.
Eerste Paasdag 12 april

van 11.00 uur tot 13.00 uur

Eventuele vervolgzondagen zullen wij ook de kerk openen
van 11.00 uur tot 13.00 uur.
Uiteraard is er gelegenheid om een kaarsje op te steken.

het Parochieteam wenst u allen
ondanks alle gebeurtenissen een
Zalig Pasen
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GEBEDSINTENTIES.
5 apr. Jaap Broers
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Hein Zethof, Evert Zethof
Eef Masselink, Gerrit Peters
Henk Buskermolen en Marie Buskermolen-Wesselman
Leo Aarts, Marianne Duivenvoorde
Maria van Lent-Ninaber-van Eijben
Henny Krom
12 apr Eef Masselink en overl.fam. Masselink-Berns
Gerrit Peters, Robbert van Leeuwen
Bep Burgers-Vink, Toos Buskermolen- de Boer
Het gezin Ostendorf
Anna Röling-Blok, Piet Buskermolen,
Riet van Wees-Bakker, Riet Burgers-Donicie
Leo Aarts, Marianne Duivenvoorde
Maria van Lent-Ninaber-van Eijben
Henny Krom
19 apr Fam de Boer-Boekhorst, Eef Masselink,
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Marianne Duivenvoorde, , Hein Lammers
Leo Aarts,Maria van Lent-Ninaber-van Eijben
Henny Krom.
Leen Buskermolen en ook Huub van ’t Hart, van wie wij dit weekend het jaargetijde gedenken
26 apr Eef Masselink
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
Elizabeth van’t Hart-van der Geest
Henny Krom
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CONCERT MET GELEGENHEIDSKOOR
Het was de bedoeling dat er een Concert met Gelegenheidskoor zou
komen ter gelegenheid van 75 jaar Vrijheid.
Alles hadden we al in gereedheid, de muziek lag klaar, het Combo had
al met elkaar geoefend. De koorleden waren op de hoogte van al de
repetities. Acht stuks en een doorloopzondag. Het draaiboek voor het
optreden was zo goed als klaar. De posters stonden klaar om gedrukt
te worden. En toen……..kwam het Coronavirus ook in ons land
opzetten. U weet het, geen volle zalen meer, daarna niet meer dan 100
mensen tot maandag 23 maart het bericht kwam dat er geen
samenscholing mocht zijn. Heel jammer natuurlijk dat het Concert
niet door kan gaan maar gezondheid voor iedereen is belangrijker!
U begrijpt dat wij, de organisatie, direct via de mail en telefoon met
elkaar gesproken hebben wat te doen. Na serieus overleg hebben wij
besloten het Concert een jaartje vooruit te schuiven en is het de
bedoeling dat wij ons Vrijheidsconcert volgend jaar mei gaan uitvoeren.
De leden van het Gelegenheidskoor hebben bericht gekregen dat alles
verschoven wordt en dat er volgend jaar een nieuwe uitnodiging komt
om in te schrijven voor het Gelegenheidskoor 2021. Meer kunnen we
niet doen, lieve mensen. Wij vinden het ook heel jammer. Dit leek ons
de beste oplossing.
Wij wensen u allemaal een goede gezondheid toe en let een beetje op
elkaar. Bel eens op of stuur een kaartje naar een ander, zodoende
blijven we contact houden met elkaar.
Groetjes namens de organisatie 75 jaar Vrijheid,
Garry Scholte

11

NEDERLANDSE BISSCHOPPEN: MET PALMZONDAG EN PASEN
GEEN PUBLIEKE LITURGISCHE VIERINGEN ( 18 maart 2020)
De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische
vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het
Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met
grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland
eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28
februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met 31 mei.
Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan. De
maatregelen die de overheid in Nederland heeft genomen gelden tot en
met 6 april. De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt ook tot en
met Pasen nu al een beslissing te nemen in verband met de
voorbereidingen voor de liturgische plechtigheden, die niet goed plaats
kunnen vinden in de huidige situatie. Verder is de noodzaak er vanwege
de gezondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare personen.
Voor de Chrismamissen in de bisdommen geldt dat deze in kleinere
kring doorgang zullen vinden met de bedienaren die nodig zijn voor de
liturgie, zonder koor. Hierover, maar ook over de andere vieringen in de
Goede Week en met Pasen, communiceren de bisdommen met hun
parochies en pastorale teams.
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KUDELKWETTERS
Wat een pech dat de viering van 15 maart niet doorging.
Wij hadden er allemaal zo’n zin in. Alle favoriete liedjes van het koor
stonden in de viering. En…… Wout Braat, onze nieuwe pianist zou voor
het eerst het koor begeleiden. Wout heeft de toetsen van Kim
overgenomen. Met een presentje hebben we Kim hartelijk bedankt voor
haar inzet voor het koor.
THUIS AAN DE SLAG
Als onderdeel van het 1e communieproject zouden we met de kinderen
in school een Palmpasen stok maken. Helaas gaat dit ook niet door.
Maar we kunnen onze ouderen toch blij maken met een thuisgemaakte
Palmpaas.
Hieronder lees je hoe je een Palmpaas maakt.
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 Palmpasen stok nu met zelfgemaakte
papieren bloemen, kuikentjes, slingers,
paaseitjes, zakjes thee, of andere lekkere dingen.
Je kunt ook aan een touwtje pinda’s, krenten en nootjes rijgen en dat
als slinger gebruiken.
Als laatste stek je een broodhaantje boven op de Palmpasen stok.
PALMTAKJES
Met de communicantjes hebben we op Aswoensdag de oude takjes
verbrand en aan hen gezegd dat ze met Palmpasen een nieuw takje
zouden krijgen.
Op zondag 5 april is de kerk open van 11.00 uur tot 13.00 uur. In die
tijd mag je een takje halen.
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Die kun je dan op je Palmpaas zetten. Er zijn ook adressen waar je een
Palmpaas naartoe kunt brengen. Zet je Palmpaas bij diegene voor de
deur. Bel aan en denk eraan om afstand te houden.
Je mag ook een palmtakje meenemen voor thuis of voor iemand die het
zelf niet kan halen.
VASTENACTIE
Heb jij een vastendoosje geknutseld en gespaard voor de Vastenactie?
Dan mag je hier nog mee door gaan totdat er iets meer bekend is hoe
we dit gaan aanpakken.
1e HEILIGE COMMUNIE
Ook het 1e Heilige Communieproject komt stil te liggen. Hoe wij dit
precies gaan aanpakken is nog niet helemaal duidelijk.
Wij wensen iedereen gezondheid toe.
Bestuur Kudelkwetters,
Werkgroep gezinsvieringen,
Werkgroep 1e Heilige communie.
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER: MISDIENAAR CAS MIDDELKOOP
Even voorstellen:
Cas vertelt: ik ben 12 jaar en zit in groep 8 van de
Antoniusschool, ik ga hierna hopelijk naar het Alkwin, het
HWC is mijn 2e keus. Ik hou van schaatsen en voetbal en
ik ben vaak aan het vissen, buiten spelen en een vuurtje
maken in de vuurpot.
Wat doe je voor vrijwilligerswerk voor onze kerk?
Sinds ik in groep 4 zat ben ik misdienaar, daarvoor zat ik
eventjes op kinderkoor de Kudelkwetters en ieder jaar speel
ik mee in het kersttoneelstuk, mijn rol heeft tot nu toe bestaan uit professor,
herder en herbergier. Ik hou van toneelspelen en kerst is één van de leukste
en gezelligste feestdagen van het jaar.
Hoe ben je er toe gekomen om dit te gaan doen?
Na mijn 1e communie was er een oproep, dus daar heb ik op gereageerd. Van
Pastor Annemiek heb ik een paar lessen gehad samen met een vriendje maar
die is er later mee gestopt. Het is leuk om mensen te helpen, zoals ook de
pastoor en op het altaar kan ik de aandacht trekken en dat vind ik ook wel
leuk!
Wat betekent de kerk voor je?
Ik vind het leuk om er te zijn en het is een fijne plek om over het leven na te
denken. De vieringen speciaal voor overledenen zijn iets moeilijker.
Heb je hobby’s?
Voetballen bij RKDES in Jongens onder 13/3; nu spelen we nog op zaterdag
maar volgend jaar op zondag. Ik weet niet of ik het dan nog blijf doen.
Schaatsen doe ik in de winter elke zaterdag in Haarlem en soms wedstrijden
op zondag. Vissen, buiten spelen en ’s zomers vlot varen vind ik leuk. Wij
hebben ook een bootje. Ik vind het leuk om te varen en te gamen (maar dat
mag niet onbeperkt van papa en mama).
Wat was je leukste vakantie? Onze laatste vakantie in Frankrijk, we hebben
canyoning gedaan. Dat is een tocht waarbij je met een gids door de rivier loopt,
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soms van hoge rotsen springt of er
van af glijd. Ook moesten we een
stukje aan een kabelbaan boven
een ravijn. Het was echt gaaf. We
kregen een speciaal pak aan omdat
het water heel koud was.

Wil je nog iets zeggen?
Even een oproep: ik zou het leuk vinden als er meer misdienaars komen zodat
ik het niet in m’n eentje moet doen. Het is leuk en gezellig en je hoeft niet stil
te zitten want je hebt wat te doen. Soms na afloop doe ik een spelletje met
Martijn dat is leuk.
In de vorige Stem vroeg Ingrid van Rijn:
“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?”
Soms zeggen vriendjes wel eens van: “jammer dat je vandaag niet kunt spelen
omdat je naar de kerk gaat om te misdienen?”, maar ik blijf het nog doen en
laat me niet beïnvloeden .
Momenteel zijn het door dat ellendige Corona virus zorgelijke tijden en
moeten we veel thuis zijn. Hoe ga jij daar mee om?
Van school krijgen we huiswerk om thuis te maken en kunnen we door internet
en mijn mobiel toch met klasgenootjes in contact blijven. Maar omdat ik graag
buiten ben, mis ik mijn vrienden en mijn vrijheid wel nu ik vooral in de tuin moet
spelen. Gelukkig hebben we een trampoline. Dat veel leuke dingen in groep
8 nu niet door gaan vind ik heel jammer. Hopelijk is alles snel weer normaal
en blijven we allemaal gezond, dat ik het belangrijkste.
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?

Martijn van het kinderkoor. Word je wel goed verzorgd op het koor
door al die dames want je bent één van de weinige jongens?!
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NIEUWS VAN PCI
In deze bizarre periode, want dat mag je toch wel zeggen, waarin ons
leven als een soort roller coaster is, wordt vooral je aandacht gevraagd
voor zorg voor je gezondheid en voor die van je medemens. Gelukkig
dat velen de richtlijnen van de overheid volgen, zodat de gevolgen van
de verspreiding van het virus meer kans hebben om onder controle te
komen. Wanneer deze periode stopt en het gewone leven weer kan
beginnen is onduidelijk,, maar kan toch zeker enkele maanden gaan
duren.
Om zo gezond mogelijk te blijven, moeten we elkaar mijden, zelfs
binnen blijven. Voedsel en pakketjes worden voor de deur afgeleverd.
Kinderen zijn nu ook thuis en gelukkig mogen ze –onder voorwaarden
- buiten spelen. Heel begrijpelijk, maar wel heel vervelend is, dat opa’s
en oma’s niet meer mogen oppassen.
Corona, het virus waar we ineens allemaal mee te maken hebben en
wat het leven op dit moment een stukje lastiger en onzekerder maakt.
Helaas raken de nieuwe maatregelen mensen die nu aan huis zijn
gekluisterd het hardst. Mensen die ongerust zijn, die behoefte hebben
aan boodschappen, die minder contact met anderen hebben en de
komende tijd minder bezoek krijgen.
Deze periode kan nog wel aanhouden. Hoe kunnen we er toch voor
elkaar zijn?
Als PCI gaan we er samen met het secretariaat voor zorgen dat het
altaar bloemetje elke week een bestemming krijgt en bezorgd wordt.
Gelukkig zien we op allerlei plaatsen dat vrijwilligers zich aanbieden:
om boodschappen te doen, te bellen of om op een andere manier in
contact te willen komen met anderen.
En we willen ook verbinden. Daarbij hebben we de initiatieven en de
hulp van zowel ouderen als jongeren nodig.
Wij willen u daarom attenderen op de organisatie Aalsmeervoorelkaar
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en Participe Amstelland. Zij hebben de handen ineen geslagen en
brengen vraag & aanbod in deze moeilijke tijden samen.
U kunt ze benaderen voor sociale hulp:
Maakt u zich zorgen en wilt u eens met iemand praten? Heeft u
behoefte aan contact?
Kent u iemand die hulp, anders dan boodschappen, nodig heeft?
U kunt dit kenbaar maken bij de ouderenadviseur en
maatschappelijk werk:
0297 - 326670 op werkdagen bereikbaar van 8:30 tot 17:00 uur.
Of team.aalsmeer@ participe.nu.
Boodschappenhulp is nu essentieel voor mensen die de deur niet
uitkunnen. Mensen die vanwege een chronische ziekte, verminderde
weerstand, ziekte of door ziekte van een gezinslid hun huis niet uit
kunnen of durven.
Heeft u boodschappenhulp nodig of wilt u uw hulp aanbieden, kan
dat via:
www.aalsmeervoorelkaar.nl/coronahulp.
0297-347510 Telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 12:00 uur.
Let een beetje op elkaar en help elkaar waar nodig!
Namens de werkgroep PCI
Sigrid Mulder en Wil Kraan
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PAROCHIE-AGENDA 06-04-2020 / 01-05-2020??
De agenda is leeg, de redactie weet niet of de volgende Stem op 02 mei
uit gaat komen. In de kerk komt een nieuwsbrief te liggen en de website
houden we actueel met de laatste mededelingen.
www.rkkerkkudelstaart.nl

De volgende Stem staat gepland om op 02 mei uit te komen maar
dat kan anders zijn zoals hierboven geschreven.

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:
redactiestem@hotmail.com
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 24 april?
Bij het secretariaat of op het e-mail adres:
redactiestem@hotmail.com / stjangeboortesecretariaat@live.nl

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).

19

