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===================================================== 
 

DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP 
 

    Zondag om 11.00 uur vanaf 01 juli a.s. 
 

 
 
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 

tel:0297
mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl
http://www.rkkerkkudelstaart.nl/
mailto:pastores@emmaus-uithoorn.nl
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BESTE PAROCHIANEN 
Deze laatste maanden zijn voor ons als pastores, 
net als voor u, ook een bizarre tijd geweest. Nu 
willen wij even naar de toekomst uitzien. Op 20 mei 
heeft het bisdom een protocol bekend gemaakt, gebaseerd op de 
richtlijnen van het RIVM en de overheid. Deze zijn terug te vinden op 
de website van het bisdom: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl. 
 

Goed nieuws: daaruit blijkt dat er vanaf 1 juni weer publieke vieringen 
zijn toegestaan, met maximaal 30 personen en zonder uitreiking van de 
Heilige Communie. Vanaf 14 juni (Sacramentsdag) zal ook de Heilige 
Communie weer uitgereikt kunnen worden, wel onder strikte 
voorwaarden. Wij zijn immers gevraagd om een aantal 
veiligheidsmaatregelen te implementeren. 
 

Gezien de moeilijke omstandigheden, gaan wij nog geen publieke 
vieringen in de maand Juni houden. Een reserveringssysteem voor 30 
mensen op de zondag lijkt ons heel moeilijk te bedenken (hoe selecteer 
je de 30 personen? Mochten er toch meer mensen verschijnen, ga je 
deze dan weigeren? Hoe benaderen we de mensen die geen digitale 
middelen hebben?  enz.)  
 

Vanaf 1 juli zullen tot 100 mensen in de vieringen toegestaan zijn, en 
dat maakt het eenvoudiger om een reserveringssysteem voor de 
zondag in te stellen.  
 

Hierover wil ik de woorden van de bisschoppen citeren: “We zijn in een 
bizarre tijd terecht gekomen door een klein, onzichtbaar virus. Nooit 
eerder zijn de gelovigen zo’n lange periode achtereen uitgesloten 
geweest van de sacramenten. Dit is voor velen moeilijk en pijnlijk 
geweest. Met name het niet kunnen deelnemen aan de 
Eucharistieviering en aan de heilige communie was een groot gemis. 
We zijn daarom verheugd dat we nu een eerste stap kunnen zetten en 
dat hopelijk nieuwe stappen binnen enkele weken zullen volgen.”  
Hartelijke groeten, Pastoor Marco 
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PAROCHIANEN. 
In het vorige stuk van Pastoor Marco heeft u gelezen dat we vanaf 1 juli 
weer vieringen mogen houden, dat betekent dat er op 
 
Zondag 5 juli om 11.00 uur in onze kerk weer een Eucharistie-
viering zal worden gehouden. 
 
Ook kunt u in de los bijgevoegde nieuwsbrief de bijpassende RIVM 
regels lezen. 
 
Wij verheugen ons erop om u allen weer in onze kerk te zien. 
 
Jammer is ook dat we ons jubileum zullen moeten 
uitstellen, maar we hopen volgend jaar het 151e –jarig 
bestaan van onze parochie te vieren. 
Voor deze gelegenheid van 150 jaar waren er 
inmiddels wel mooie kaarsen aangekocht. Er is wel  
gelegenheid om deze bij ons te kopen. 
U kunt deze via ons secretariaat reserveren per 
telefoon of per mail. 
De kaarsen gaan €  10,= kosten. 
 
Ook zal vanaf 1 juni ons secretariaat weer op volle bezetting en iedere 
werkdag open zijn van 09.00 / 12.00 uur. Voor vragen of even een 
gesprekje kunt u dus altijd even bellen of langskomen. 
 
 
Het parochieteam. 
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TERUGBLIK OP RUIM 21 JAREN  PASTORAAT KUDELSTAART 
Onze parochie gaat weer een jubileum tegemoet, dan is een terugblik 
altijd de moeite waard. Heel wat jaren mocht ik als opvolger van Jan 
Tangelder actief zijn als eindverantwoordelijk pastor, met een priester 
op afstand ter ondersteuning voor sacramentele taken. Dat was 
mogelijk door een canon (=bepaling in het kerkelijk recht) waarvan in 
het Bisdom, tot een aantal jaren geleden ruim gebruik werd gemaakt.  
Daardoor konden mannen én vrouwen na een theologische  studie 
verantwoordelijkheid dragen voor een parochiegemeenschap. Op 
diverse onderdelen, gebeurtenissen, successen en teleurstellingen 
probeer ik terug te kijken. 
 

-Het begon voor mij in  een samenwerkingsverband met Aalsmeer en 
Bovenkerk. Met collega’s Fons van Rossum en Jaap Nieuwenhuizen. 
Daar kwam  Joop Ruijter bij, die werkte samen met Fons in Aalsmeer, 
maar ook als priester-voorganger voor Kudelstaart. Met zijn 4-en waren 
we liturgisch voor de drie parochies werkzaam en werkten verder ieder 
voor de dagelijkse gang van zaken in de  ‘eigen’ parochie waarin we 
benoemd en waarvoor we verantwoordelijk waren.  Ondanks veel inzet 
bleek na heel veel vergaderen en overleg op diverse niveau’s dat de 
‘drie-parochie-band’ niet lukte: Kudelstaart en Aalsmeer gingen samen 
verder. Na Fons en Joop werd de 3e Karmeliet, Henny Post priester op 
afstand.  Inmiddels kwam meer druk  op het starten van de 
clustervorming in onze regio en benoemde de Bisschop een pastoraal 
team onder leiding van Henny Post. Toen hij ziek werd, en een jaar later 
overleed, kwam de verantwoordelijkheid bij de Uithoornse pastoor en 
was de benoeming van een clusterbestuur voor de parochies de 
volgende stap. 
               

-Belangrijke pijler in mijn pastoraat vond ik persoonlijk contact, o.a. via 
huisbezoek, waarin jaarlijks veel tijd werd geïnvesteerd, maar toch kon 
maar een gedeelte van de mensen worden bezocht. Een andere 
contactmogelijkheid was de ‘Reisgenotenbrief’ die ik enkele malen per 
jaar schreef en die bij alle 70+ers werd bezorgd. Ook in het ziekenhuis 
was heel wat contact met parochianen die daar langer verbleven, 
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contact dat daarna vaak thuis werd voortgezet. Het koffiedrinken dat 
van de Paardenstal naar de ruimte achter in de kerk werd verplaatst 
werd succesvol. Velen ontmoette  ik zo na de liturgie. Ook mocht ik 
diverse bedrijven bezoeken waarbij trotse kwekers mij hun levenswerk 
lieten zien. 
                                            

Vast onderdeel in de eerste helft van het jaar was de 1e Communie 
waarbij veel jonge ouders na langere tijd weer contact met de kerk 
kregen. De voorbereiding ging altijd in goed overleg met de school, dat 
is iets waar we dankbaar voor mogen zijn. Er waren vele 
doopgesprekken met jonge ouders, eerst in familieverband en later was 
er ook sprake van gesprekken met meerdere ouders tegelijk en kwam 
er een gezamenlijke doopviering een keer in de maand. 
 

 -Er waren die jaren heel wat verbouwingen en renovaties:          
De Paardenstal werd gemoderniseerd, kreeg een extra ruimte tbv het 
secretariaat dat daar jarenlang kantoor hield. De kelder onder de 
sacristie werd tot gebruiksruimte opgeknapt en  met grote kasten 
verbouwd en de vloer werd  getegeld. Het orgel werd uit elkaar gehaald, 
schoon gemaakt en hersteld. De kerk stond een aantal weken helemaal 
vol hoge steigers en werd volledig geschilderd: van de kleur grijsblauw 
naar zachtgeel, er kwamen accenten aan de pilaren, de kruisweg en de 
bogen. Het dak en de bovenramen van de pastorie werden vernieuwd.     
De laatste grote restauratie aan de toren staat nog zeker in ieders 
herinnering: vrijwel het hele dorp deed mee van jong tot oud!          
De dikke, helaas zieke beukenbomen en de walnoot in de pastorietuin 
werden door de vrijwillige brandweer omgezaagd en in stukken 
verzaagd. De open haard heeft er 6 jaar op gebrand! Twee jaar voor 
mijn emeritaat verhuisde ik naar Mijnsheerlijckheid waardoor er voor het 
eerst geen pastor meer in de pastorie woonde. Het secretariaat kreeg 
er haar eigen ruimte en de huiskamer werd vergaderzaal, terwijl de 
Paardenstal wachtte op verbouwing en verhuur. 
         

-Werkgroepen kwamen en ja, helaas, soms gingen ze ook. De 
Kindernevendienst-moeders werkten vaak vnl. met hun eigen kinderen 
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en vonden het gemis van de viering daarom overheersen en stopten. 
Een ‘rijdende kerkgroep’, enkele parochianen die wekelijks díe mensen 
wilden ophalen die niet meer zelf konden komen, was geen lang leven 
beschoren. Maar ook lang bestaande  werkgroepen waren niet eeuwig. 
Heel veel pijn deed het de parochie toen het jongerenkoor Fiore zichzelf 
ophief en daarmee het parochieel contact met actieve jongeren ook 
veel minder werd. Dat gaat soms zo…… 
  

Nadat Jo Raadschelders vele jaren het drukwerk had verzorgd werd dit 
overgenomen door een aantal technische  mannen, met als resultaat 
dat er een nieuwe werkgroep: de druk’groep’ ontstond, die bij toerbeurt 
het parochieblad en de liturgieboekjes maken. De handwerkgroep 
kwam, die komt inmiddels al weer heel wat jaren op woensdag samen 
in de pastorie. Van de oude kazuifels hebben zij de mooiste 
handwerken gemaakt die in de kerk hangen. Groots waren de twee keer 
dat er een musical werd voorbereid die meerdere keren werd 
uitgevoerd in onze kerk. Zeker genoemd moet ook worden hoe een 
groep jongeren zich maandenlang met allerlei acties voorbereidden op 
een reis naar Malawi en daar de handen uit de mouwen hebben 
gestoken. Een reis die onvergetelijk was. Er zijn nog veel meer  dingen 
over mensen en groepen te vertellen, maar dit stukje moet ook niet té 
lang worden. 
 

Zo nu en dan loop ik over het kerkhof langs de graven. De meeste  
mensen die daar liggen, heb ik  mogen begraven. En als in lichtflitsen 
komt hun gezicht en soms ook hun levensverhaal weer in me op, als ik 
langs de steen loop waarop zijn/haar naam geschreven staat. 
      

De geschiedenis van Kudelstaart, de geschiedenis van onze 
parochianen, de geschiedenis van onze parochie, is voor mij ook een 
stukje persoonlijke geschiedenis geworden, waarvan ik dankbaar ben 
dat ik die met u mocht mee maken. 
De parochie St.Jan blijft leven, als wíj haar laten leven!  
Emeritus Pastor Annemiek Blonk            
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150 JAAR KERK ST. JAN GEBOORTE 

In 2020 bestaat de parochiekerk van St. Jan Geboorte 150 jaar. Dat is 
iets om bij stil te staan, vond het Parochieteam. En terecht natuurlijk. 
Overigens: ik realiseerde me hierdoor dat de musical “Johannes en het 
zand” alweer 15 jaar geleden is. Dat was immers ter gelegenheid van 
het 135-jarig bestaan van de kerk. De musical werd, onder leiding van 
“Veldwerk”,  drie keer opgevoerd in onze kerk in juni 2005, voor in totaal 
900 mensen. Buiten op het kerkplein was een feesttent opgesteld. Het 
was drie dagen feest. 
 

Helaas zit zo’n mooi feest er dit jaar niet in. Het parochieteam wilde het 
jubileum wel met de parochianen gaan vieren, maar helaas, het 
Coronavirus maakt zulke bijeenkomsten onmogelijk. 
De voorbereiding voor een feestelijk weekend, 13 en 14 juni, waren al 
wel in gang gezet. Het parochieteam is in januari gestart met een 
brainstorm met een werkgroep die vervolgens de ideeën verder is gaan 
uitwerken.  
In deze werkgroep zitten Huub van Schaik, Wim Appelman, René 
Buskermolen, Dick Buskermolen en Peter Lentjes. Deze groep is 
enkele malen bijeen gekomen en had de plannen al ver uitgewerkt. 
Het plan was om op zaterdagavond 13 juni een feestelijke avond in het 
Dorpshuis te organiseren met een hapje en een drankje, een 
cabaretuitvoering, mogelijk een quiz en nog iets met ‘samen zingen’.  
Op zondag uiteraard een plechtige eucharistieviering in de kerk, 
gevolgd door een gezamenlijke lunch op het kerkplein. In de kerk zou 
dan een kleine tentoonstelling worden opgesteld. De afsluiting zou na 
de lunch weer plaats in de kerk plaatsvinden, met een half uur durend 
miniconcert van de Kudelkwetters én nog een gastoptreden. 
Tja, dit waren dus de plannen……………… 
Gezien de Corona-maatregelen in Nederland, is een paar weken 
geleden besloten het feest uit te stellen. We hopen dat het in juni 2021 
alsnog kan worden gevierd. We melden ons in 2021 graag weer. Blijf 
gezond!  Met vriendelijke groet, namens Parochieteam en werkgroep,  
Peter Lentjes. 
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WISSELING VAN DE WACHT 
Maandag 1 juni om 12.00 uur is in Rome 
bekendgemaakt dat Paus Franciscus,  
Bisschop Jozef Punt (74) op diens 
verzoek, wegens gezondheidsredenen, 
ontslag heeft verleend als Bisschop van 
Haarlem-Amsterdam en als Militair 
Bisschop in Nederland. Per dezelfde datum treedt Bisschop Johannes 
Hendriks die als bisschop- coadjutor reeds het recht van opvolging had 
verkregen, aan als de nieuwe, en veertiende, bisschop van Haarlem-
Amsterdam. Tegelijkertijd zal ook de opvolger van Mgr. Punt als 
Apostolisch Administrator van het Militair Orinariaat, d.w.z. als nieuwe 
‘Legerbisschop’, worden bekendgemaakt. 
 
De complete nieuwsbrief ligt achter in onze kerk of bij het secretariaat. 

 
 
 
 
 

VASTENACTIE 
De opbrengst van de Vastenactie is €239.20 
Door het virus is het heel anders gelopen dit jaar. Toch fijn dat ik wat 
geld kan overmaken. Heel veel dank daarvoor.  
Het volgende bericht is van het landelijke vastenactie contact: 
Vastenactiecampagne 2021 
We waren net van start gegaan met het project: Werken aan je 
toekomst toen alles stil viel door de coronamaatregelen.  
Het mooie thema biedt nog zoveel mogelijkheden dat we hebben 
besloten hiermee door te gaan. Dus ook in 2021 zetten we ons ervoor 
in, hopelijk samen met u, om kinderen naar school te laten gaan, 
zodat zij later in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.  
Namens de werkgroep,  
Willy v.d. Geest 

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/nieuws/2020/20200530_bisschopswissel-xl.jpg
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OPENINGSTIJDEN RK KERKGEBOUWEN IN ONZE REGIO 
MEI-JUNI 2020 

 
Parochie O.L.Vrouw van de Berg Karmel 
Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer 
www.rkkerkaalsmeer.nl 
Theresiakapel dagelijks van 9.00 tot 17.00 
In juni: Kerk zondag van 9.30 tot 10.30 

 
R.K. Parochie St. Jans Geboorte 
Kwakelsepad 4, 1424 AZ De Kwakel 
www. rkparochiedekwakel.nl 
Mariakapel en kerkzaal  
dagelijks van 11.00 tot 12.00 

 
 
R.K. Parochie St. Jan Geboorte 
Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart 
www.rkkerkkudelstaart.nl  
Zondag van 11.00 tot 12.00 
 
 

R.K. Parochie St. Urbanus 
Amsteldijk zuid 145, 1189 VL Nes aan de Amstel 
www.urbanusparochienes.nl  
Zaterdagmiddag van 16.00 tot 17.00 (toegang via voordeur 
pastorie) Of maak een wandeling door het kerkebos, 
bereikbaar via het pad links van ‘Vreedenhof’ 
 

R.K. Parochie Emmaus 
Potgieterplein 4, 1422 BB Uithoorn 
www.emmaus-uithoorn.nl 
In mei: maandag tm vrijdag van 12.00 tot 13.00 
aanbidding en kaarsje bij Uitstalling van het 
Allerheiligste 
Vanaf 14 juni herstarten alleen de doordeweekse 

                                      vieringen; di om 19.00 & wo-do-vr om 9.30 

about:blank
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GEBEDSINTENTIES. 
 
7 juni Jaap Broers 
 Simone de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 
 Hein Zethof 
 Evert Zethof 
 Eef Masselink 
 Bep Burgers-Vink 
 Toos Buskermolen- de Boer 
 Anna Röling – Blok 
 Henny Krom 
 
14 juni fam. de Boer-Boekhorst 
 Eef Masselink en overl. fam. Masselink-Berns 
 Uit dankbaarheid 
 Riet van Wees-Bakker 
 Robbert van Leeuwen 
 Piet Buskermolen 
 
21 juni Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 
 Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot 
 Eef Masselink 
 Gerrit Peters 
 Het gezin Ostendorf 
 Goof Rijneker 
 Elizabeth van ’t Hart- van der Geest 
 
28 juni Eef Masselink 
 Anna Röling- Blok 
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HET BOEK ‘KUDELSTAART IN OORLOGSTIJD’ IS UIT 
Het eerste exemplaar is op 5 mei in de raadzaal van Aalsmeer in 
ontvangst genomen door burgemeester Gido Oude Kotte. Het 
boek gaat over gebeurtenissen in Kudelstaart tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en is gebaseerd op een reeks interviews die door Jan 
Buskermolen zijn gehouden in de jaren ’90 van de vorige eeuw. Voor 
Jan zijn interviews kon publiceren werd hij geveld door ziekte en 
overleed hij. Zijn broer Piet Buskermolen heeft 2 jaar geleden contact 
gezocht met Dick van Wees, schrijver en historicus, en samen met een 
werkgroep is het boek ontstaan. De interviews geven een goed 
tijdsbeeld van wat zich heeft afgespeeld in de Tweede Wereldoorlog in 
en om Kudelstaart. Er is voor het boek ook gebruik gemaakt van een 
archief met correspondentie van Kudelstaarters die in Duitsland 
dwangarbeid verrichten. Zij schreven met de toenmalige pastoor van 
Kessel in Kudelstaart. Na de oorlog werd er vrijwel nooit meer 
gesproken over wat hen is overkomen. Met dit boek krijgen ze een stem 
en krijgen we een beeld van het leven en de gebeurtenissen in de 
Duitse werkkampen en welk impact dat heeft gehad op het verdere 
leven van de betrokkenen. De meeste mensen die door Jan werden 
geïnterviewd levens inmiddels ook niet meer. Het is een prachtig 
betekenisvol boek geworden wat zeker zal bijdragen aan de 
geschiedenis van Kudelstaart. Het boek beslaat 194 pagina’s, is 
rijkelijk geïllustreerde gebonden met harde kaft en stofomslag 
afgewerkt. U kunt het boek kopen bij de Marskramer in Kudelstaart en 
bij ’t Boekhuis in Aalsmeer. Voor meer informatie 
zie www.kudelstaartinoorlogstijd.nl  
 
 
de werkgroep "Stichting 
Kudelstaart in Oorlogstijd" 
 
 
 
 

http://www.kudelstaartinoorlogstijd.nl/
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NIEUWS VAN PCI 
Wat Jezus beloofde na zijn Hemelvaart             
heeft zich een paar dagen later verklaard.  
Hij liet ons niet echt alleen  
want Zijn Geest werkt door ons heen  
Om ons in vuur en vlam te laten staan  
en zo krachtig met ons mee wil gaan  
Ook in zorgen, angst en pijn  
wil Hij ons steunen en bij ons zijn. 
 

De Parochie Sint Jan Geboorte 
wil deze Pinkstergedachte 
graag doorgeven 
 

Laten wij in deze tijd 
stapje voor stapje doorgaan 
en zorg dragen voor elkaar. 
Samen komen wij er wel. 
 

Met deze tekst willen wij u een hart onder riem steken.  
 

Na een paar maanden in een intelligente lockdown te hebben gezeten, 
worden de teugels wat gevierd. Dat geeft gelukkig meer ruimte om jezelf te 
bewegen in de wereld om je heen. De kinderen mogen  straks weer hele 
dagen naar school en dat ritme zal veel gezinnen meer rust geven. Voor de 
ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen is dat echter te weinig, want voor 
hen is er nog steeds  extra aandacht en zorg nodig. Daarom hebben de 
ouderen boven de 80 jaar in onze parochie van het ouderenpastoraat en de 
PCI  een attentie gekregen: zeg het met bloemen! 
Deze lockdown heeft wel zijn sporen nagelaten en zal dat nog blijven doen. 
Velen zullen dat voelen in het gegeven dat bijvoorbeeld  knuffelen met opa’s 
en oma’s nog niet mag. Maar ook zekerheden zijn nu vraagtekens geworden: 
wat kunnen we doen met de komende vakantieperiode, hoe gaat het met  mijn 
baan, kan ik nog rekenen op mijn vaste maandelijkse inkomsten, kan ik mijn 
rekeningen straks nog betalen, ……….? 
Wij, als leden van PCI, kunnen op die vragen geen direct antwoord  geven. 
Wel kunnen we er zijn als u ons nodig hebt. Gebruik ons mailadres (zie 
achterzijde van de Stem) 
Namens PCI, Sigrid Mulder en Wil Kraan 
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER: GERARD VAN DEN BROEK 
Even voorstellen:  
Gerard (70) is getrouwd met Marga. Ze hebben 2 dochters, Fleur en Aafke, 
schoonzoon René en 3 kleinkinderen.  
Gerard vertelt: 36 jaar hebben we een rozen kwekerij gehad, eerst 9 jaar in 
Aalsmeer op de Aalsmeerderweg, daarna in de Kwakel aan de Hoofdweg tot 
2007, in 2015 zijn we in Kudelstaart komen wonen. 
 
Wat doe je voor vrijwilligerswerk voor onze kerk?  
De Stem rondbrengen naar de wijkhoofden en ik speel in het Combo met het 
Gelegenheidskoor onder leiding van onze dochter Fleur. 
 
Wat heeft je bewogen om dit vrijwilligerswerk te gaan doen? 
De stem rondbrengen naar de wijkhoofden heb ik ongeveer 3 jaar geleden 
van iemand overgenomen, iemand moet het doen en ik heb de tijd. 
En spelen in het combo is een uitdaging, het is leuk om zo samen te spelen 
en onder mijn dochter’s leiding te staan. Haar enthousiasme is aanstekelijk 
voor iedereen. Ik geniet ervan dat ze ons allen zo kan motiveren waardoor 
we  met elkaar zo’n resultaat hebben. 
 
Wat betekent de kerk voor je? 
We gaan niet elke week naar de kerk, het sociale, de samenhorigheid en de 
gesprekjes bij de koffie na afloop vind ik belangrijk. Als de kleinkinderen 
zingen in het kinderkoor en met de feestdagen gaan we zeker. De kerk moet 
in stand blijven. 
 
Heb je hobby’s?     
Mijn grootste hobby is muziek maken, ik speel al 23 jaar in dezelfde 
samenstelling in de band ‘de Klught’, we repeteren zeer regelmatig en treden 
nog af en toe op. In de jaren 60 speelde  ik met 2 leden van de Klught zo’n 4 
jaar in een bandje genaamd The Sounds. 
Vintage gitaren verzamelen, repareren, restaureren en versterkers bouwen is 
ook een hele grote hobby. 
En de schooltuin van 17x35m. aan de Bilderdammerweg die opgericht is door 
Kitty v.d. Knaap. Het stuk grond hebben we van de gemeente toegewezen 
gekregen. Met 4 opa’s begeleiden we 102 leerlingen van groep 6 van de 
Antoniusschool en 26 leerlingen van de OBS en 1 ouder, Chris Oostveen stelt 
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ruimte en materiaal beschikbaar. We verbouwen aardappelen, groente, 
bloemen en verspenen planten. 
Golfen, tennis en fietsen doe ik ook graag.  
 
In de vorige Stem vroeg Martijn:  
Opa hoe lang speel je al gitaar in het Combo? 
Martijn wat leuk dat je aan opa denkt ik denk  ongeveer 5 jaar. 
 
Welke vrijwilliger of parochiaan wil je in de volgende Stem aan het 
woord laten?  
Joop van Leeuwen; wat doe jij en heb je al niet voor de kerk en de 
gemeenschap gedaan? Woon je naar je zin in ons Antoniushof? 
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BEDEVAART 15 AUGUSTUS NAAR ZEVENHOVEN-NOORDEINDE 
Van harte welkom bij de viering in de openlucht bij de Mariagrot. 
Helaas dit jaar maar voor maximaal 100 personen. 
Hoe gaan we dit regelen? Daar we vanuit verschillende parochies komen: De 
Nes, De Kwakel, Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn. Verder ook nog 
parochianen vanuit de parochie waar we te gast zijn. Een 
reserveringssysteem vooraf lijkt het meest eerlijk. 
 

Wilt u verzekerd zijn van een plaats wilt u zich dan opgeven bij uw eigen 
secretariaat? 
Tot 1 augustus is dit mogelijk. Ik zal dan bij de betreffende secretariaten van 
elke parochie informeren om hoeveel personen het  gaat en dan zoveel 
kaarten afgeven. Die kunt u daarna bij uw eigen secretariaat ophalen. Zonder 
kaart geen toegang. Het is niet anders. 
 

Het programma ziet er ongeveer zo uit:  
- 11 uur eucharistieviering bij de grot, zonder samenzang en op 

gepaste afstand 
- 12 uur lunch (zelf meebrengen) koffie/thee verkrijgbaar 
- 13.15 uur rozenkransgebed waarbij mensen vanuit de  5 parochies 

De Kwakel, De Nes, Kudelstaart, Aalsmeer en Uithoorn om beurten 
zullen voorbidden. 

 

Vertrek per fiets vanaf: - de Burght 10.00 uur  - de Kwakel 10.15 uur. 
Zo rond 10.20 uur arriveren we dan bij de brug van Vrouwenakker, daar 
kunnen de eventuele fietsers vanuit de Nes, Kudelstaart en Aalsmeer zich 
aansluiten, zodat we als één groep naar de grot kunnen gaan. Maar ook hierbij 
met gepaste afstand. 
Diegenen die niet op de fiets komen, kunnen misschien zelf onderling vervoer 
regelen. 
Voor de automobilisten, het adres is:  
Parochie Joh. Geboorte, Noordeinde 28, 2435AG Zevenhoven. 
Er rijdt ook een bus 147 naar Alphen, die stopt vlakbij de kerk. 
Hopelijk tot ziens op zaterdag 15 augustus bij de Mariagrot. Ziet u er zelf ook 
op toe dat u daar afstand bewaart van andere parochianen.  
Blijf thuis, ook al had u een kaart, als één van u  of uw huisgenoten verkouden 
is en/of koorts heeft. 
Marlies van der Lelij tel. 0297 567848 
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PAROCHIE-AGENDA  08-06-2020 / 03-07-2020 
 
Niets bekend 
U wordt benaderd voor de kerkschoonmaak. 
 
 

        

 
     Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:  
      
                      redactiestem@hotmail.com  
 
        Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 26 juni 
    

 
 
Kijkt u wel eens op onze website: rkkerkkudelstaart.nl? 
In het archief vindt u alle Stemmen van de afgelopen tijd. 

 
 
 
DE VOLGENDE STEM IS VAN 04 JULI T/M 31 JULI 
 
 
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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