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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. 

tel:0297
mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl
http://www.rkkerkkudelstaart.nl/
mailto:pastores@emmaus-uithoorn.nl
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BESTE PARIOCHIANEN 
Als wij om ons heen kijken, lijkt het bijna of er nooit een coronacrisis is 
geweest. De stranden en de terrasjes zijn vol, en iedereen wil een 
beetje genieten. Aan de ene kant vind ik het normaal en gezond. Na 
zovele maanden in lockdown, is het juist goed om te genieten van het 
leven. Aan de andere kant lijkt het een beetje een soort van “post 
traumatische stress” – een manier om af te reageren, bijna om te 
negeren. 
 
Het lijkt jaren geleden dat wij in de grip van de corona waren. Toch 
was het kort geleden. De corona heeft van ons veel gevraagd. Onder 
andere, is een belangrijke mijlpaal van onze parochie onopgemerkt 
voorbij gegaan. Ik heb het dan natuurlijk over het 150jarig bestaan van 
de Sint Jan. Misschien was de vorige maand een gepaster moment 
geweest om hierover te schrijven, maar toen wilde ik nog aandacht 
besteden aan de verwerking van de corona en het opstarten van de 
vieringen. 
 
Het gaat niet zomaar om een gemist feestje. Een kerkgebouw van 150 
jaar betekent dat een vlam, die meer dan acht eeuwen geleden 
aangestoken werd, nog steeds aan het branden is. In het mooie boek 
dat voor het 125ste bestaan van de kerk geschreven werd, las ik dat 
de “staart” van Kudelstaart waarschijnlijk verwijst naar het feit dat ons 
dorp het meest westelijke staartje van het gebied is dat toen onder de 
wereldse macht van de bisschop van Utrecht viel. (tja, de rare tijd van 
de vorst-bisschoppen). 
 
In de moeilijke tijd van de godsdienst oorlogen, toen het katholieke 
geloof “ondergronds” moest gaan, is de Kudelstaartse gemeenschap 
trouw gebleven. Met de lang verlangde godsdienstvrijheid en de 
emancipatie van de tweede helft van de 19de eeuw, kwam uiteindelijk 
het prachtige kerkgebouw. 
 
Het is bijna ontroerend als wij denken hoeveel mensen in deze streek 
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hun leven met God hebben weten te verbinden. Vreugde en verdriet 
krijgen in de kerkgemeenschap een plek, waar God zijn kinderen bij 
de hand neemt. Toen, en nu. 
 
Aan ons allen is de fakkel doorgegeven. Aan ons allen is dus de taak, 
om de vlam brandende te houden. Daarom wil ik met jullie samen 
bidden: 
 
God, wees de vader van ons allen – wees de kracht van alle 
parochianen van Kudelstaart die in de Sint Jan bijeenkomen – wees 
ons licht, wees onze leidsman – help ons, in deze moeilijke tijd, laat 
ons voelen dat u van ons houdt, en dat u ons de weg wil wijzen, door 
Jezus Christus uw Zoon en onze Heer. Amen 
 
Pastoor Marco Cavagnaro 
 
 
MIVA COLLECTE 
Op 29 en 30 Augustus a.s. is de jaarlijkse MIVA collecte.  
Dit jaar vragen wij U aandacht voor de vluchtelingen in Bangladesh.  
Sinds 2017 wonen er 700.000 mensen in het grootste 
vluchtelingenkamp ter wereld, onder erbarmelijke omstandigheden.  
Zo schrijnend mensonterend ! Pionier Anwar wil deze mensen helpen 
met hart en ziel. Zijn droom is door medische zorg het leed van deze 
mensen een beetje te verzachten. 
Met de middelen die Anwar heeft is het heel moeilijk.  
MIVA trekt zich het lot van deze mensen ook aan en wil hen helpen 
met de aanschaf van ambulances.  "HELPT U OOK MEE ??"    
De rode bussen staan klaar op zondag 30 augustus.   
Ook kunt u overmaken op het bekende bank nr.( zie achterkant van de 
Stem).   
 
b.v.d. Willy v. d. Geest- Missionaire Werkgroep 
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WE MOGEN WEER! 
De D.O.P.-groep is blij dat we weer een viering kunnen gaan 
uitvoeren. Eindelijk!! We kwamen vrijdagmorgen 3 juli om 9.00 uur 
bijeen in de Pastorie. Even met elkaar bijgepraat, want we hadden 
elkaar niet echt meer gesproken. Gelukkig was iedereen nog gezond. 
Ja, en toen aan het werk om een goede viering samen te stellen.  
Het thema is: Volharding in geloof. 
Dat is een breed thema want je kunt geloof in jezelf hebben, in je 
ouders, kerkelijk geloven of je gelooft het wel. 
Met mooie teksten hebben we, volgens ons, weer een mooie, zinvolle 
en begrijpelijke viering gemaakt en… er zitten weer liedjes in die door 
een paar cantors gezongen zullen worden. Helaas mag het zangkoor 
door het coronavirus nog steeds niet zingen maar dit is ook heel mooi. 
Wij willen u van harte uitnodigen om naar de kerk te komen, om 
samen deze viering te beleven zodat we weer met een goed gevoel 
huiswaarts kunnen. 
Zondag 23 augustus om 11.00 uur is onze D.O.P.-viering en wij hopen 
u dat te zien. 
Tot ziens, namens de D.O.P.-groep, Garry Scholte 
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BESTE PAROCHIANEN 
De vakantie is weer bijna voorbij. 
Wij, als koor hebben ons best gedaan om corona buiten de deur te 
houden. We mogen nu weer gaan repeteren en willen in augustus met 
cantors de vieringen weer gaan opluisteren.  
Wel nog op gepaste afstand.  
Maar wij, als bestuur van Cum Ecclesia hebben er in ieder geval weer 
zin in. Het zal wel iets anders worden.  
We hebben in deze periode afscheid genomen van Greetje, 
……………..onze koordirigente. 
We hebben heel veel van haar geleerd en zullen in de praktijk ons 
best doen dit vast te houden.  
Inmiddels hebben we Paula Dogger bereidt gevonden om haar op te 
volgen.  
Zij heeft een aantal jaren een opleiding bij Greetje gevolgd tot 
koordirigent en wij hebben het volste vertrouwen in haar. 
We zijn nog steeds op zoek naar goed zingende nieuwe leden.  
Heren tenoren, en bassen.  
Maar zeker ook dames, sopranen en alten zijn van harte welkom. 
Wij gaan weer beginnen op maandagavond 17 augustus.  
Dit is op de nieuwe tijd van 19.30 tot 21.30 uur in de kerk. 
 
Met vriendelijke groet, 
Koorbestuur Cum Ecclesia. 
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VIERINGEN 
Zo. 02 aug.   11.00 uur  Eucharistieviering 
                  Lector: Lucy 
   Koster: Gerard 
   

 
Zo. 12 juli   11.00 uur  Woord-Communieviering 
   Lector: Willy 
   Koster: Aad 
 

 
Zo. 19 juli   11.00 uur Woord-Communieviering 
   Lector: Cees 
   Koster: Pieter 
    

 

Zo.  26 juli   11.00 uur Woord-Communieviering 
   Lector: Lucy 
   Koster: Ageeth 
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GEBEDSINTENTIES 
Zo. 05 juli Jaap Broers 

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 
Eef Masselink 
Theo Rekelhof 
Hein Zethof 
Evert Zethof 

  Uit dankbaarheid voor een 60 jarig huwelijk 
  Henny Krom 
  Christien Meijer 
 
Zo. 12 juli Eef Masselink 

Bep Burgers-Vink 
Toos Buskermolen-de Boer 
Riet van Wees-Bakker 

  Piet Buskermolen 
  Elizabeth van ’t Hart-van der Geest 
  Huub van ’t Hart (jaargetijde) 
  Christien Meijer 
 
Zo. 19 juli Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 
  Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns 
  Robbert van Leeuwen   

Uit dankbaarheid 
Het gezin Ostendorf 
Christien Meijer 

 
Zo. 26 juli Eef Masselink 

Gerrit Peters 
Anna Röling-Blok 

  Uit dankbaarheid 
  Christien Meijer 
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGERS: PIET EN ANNIE BUSKERMOLEN     
Even voorstellen:   
Piet is geboren op de 
Kudelstaartseweg 145 en 
Annie komt uit Langeraar.  
Ze vertellen: In 1966 zijn we 
getrouwd en gingen we in een 
halve tot woonhuis 
omgebouwde stal aan de 
Kudelstaartseweg 145 wonen. 
Ook hebben we 20 jaar aan de 
Mijnsherenweg gewoond bij de 
rozenkwekerij. Nu wonen we alweer 26 jaar tegenover de kerk. We hebben 4 
kinderen, schoonkinderen en 7 kleinkinderen.  
 
Wat  voor vrijwilligerswerk doen jullie voor de Kerk? 
Annie is nog steeds bij toerbeurt actief met het schoonmaken van de kerk en 
dat al meer als 20 jaar. Piet heeft 8 jaar in het kerkbestuur gezeten als 
toezichthouder op de kerk, tuin, gebouwen en het kerkhof. Na 8 jaar, 
(bestuurstermijn is max 2x4 jaar (red.)) doe ik nu nog hand- en spandiensten 
o.a. steiger bouwen bij kapotte lampen in de kerk, schelpenhok bijvullen, inlaat 
van de vijver in de gaten houden en ik zit in de  tuinwerkgroep. 
 
Wat heeft je bewogen om dit vrijwilligerswerk te gaan doen? 
Annie vertelt: je pakte gewoon aan als er wat gedaan moest worden. 
Piet: ik ben gevraagd door Hein Kea en van het een komt het ander!    
 
Doe je nog ander vrijwilligerswerk? 
Piet: ik ben bewindvoerder en mantelzorger voor mijn priesterbroer Hein, hij 
woont in Voorhout, ik ga 2x per week naar hem toe want hij heeft zorg nodig. 
Hij staat nu ingeschreven voor Kloosterhof. 
 
Wat betekent de kerk voor jullie? 
Dat is een lastige vraag, het is vroeger met de paplepel ingegoten, als de klok 
luidde ging je naar de kerk. 
Het is een onderdeel van ons bestaan, we zijn er mee verweven zonder dat 
we heilige boontjes zijn! Nu is het een sociaal gebeuren, samenkomen met 
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elkaar; luisteren en delen met elkaar. Het Instituut kerk moet blijven bestaan. 
Door Covid 19 misten we de samenkomst van kennissen en vrienden en 
koffiedrinken in de kerk. 
 
Hebben jullie hobby’s?     
Annie zwemt, sport, fietst en wandelt en 
doet naaiklusjes voor de kinderen. 
Piet: naast fietsen en tuinieren is 
restaureren een hobby, 6 jaar heb ik samen 
met mijn maatje Henny Krom (helaas in 
maart jl. overleden) gehobbyd om een Fiat 
600 en een Citroën Traxion Avant te restaureren. 
        
In de vorige Stem vroeg Joop van Leeuwen:  
Piet wat een mooi boek is het geworden “Kudelstaart in oorlogstijd”, hoeveel 
tijd heb je daar wel niet aan besteed? 
In april 2018 zijn we gestart: Frans Kuypers, Jacques v.d. Weijden, Wijnand 
Oostveen, de auteur Dick van Wees en ik. Elke maand vergaderen tot corona 
tijd want toen was het boek al bij de drukker. De documenten van mijn broer 
Jan  die vroeger journalist was en later ombudsman bij de gem. Uithoorn 
waren de bron van het boek. Het manuscript was klaar maar niet uitgegeven 
door zijn overlijden en wij kwamen brieven tegen van mannen die uit 
Kudelstaart kwamen, in Duitsland moesten werken en hun belevenissen aan 
Pastoor van Kessel schreven, die werden door hem beantwoord dat maakte 
het boek historisch. Niet alleen het katholieke deel maar ook de mensen uit 
de polder zijn door ons benaderd en hadden ook documentatie en verhalen.  
Het boek “Kudelstaart in oorlogstijd” was mooi en dankbaar om te maken maar 
ook emotioneel werk, je ging terug in de tijd en het begon te leven, onbekend 
verleden kwam naar boven. 
 
Wil je nog iets zeggen? 
Wij vinden  dat we op een gezellige plek in Kudelstaart wonen, met leuke 
buren, kennissen en de kerk. 
 
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?  
Gerard van  Geijlswijk, hoe vind je het klusjes doen in en om de kerk en om 
bij de tuingroep te zitten? 
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REGIOROOSTER 
 
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer 
Zo. 05-07  9.30 Wo-Co.viering 
Zo. 12-07  9.30 Euch.viering 
Zo. 19-07  9.30 Wo-Co.viering 
Zo. 26-07  9.30 Wo-Co.viering 
 
Emmausparochie, Uithoorn 
Elke zaterdag om 19.00 uur woord en gebedsviering o.l.v. parochianen 
Zo. 05-07  11.00 Euch.viering 
Zo. 12-07  11.00 Euch.viering   H.Urbanus,Nes aan de Amstel 
Zo. 19-07  11.00 Euch.viering  Elke zaterdag om 19.00 uur een 
Zo. 26-07  11.00 Euch.viering  woord en gebedsviering o.l.v. 
     parochianen 
St. Jan Geboorte, de Kwakel  Zo.  05-07  09.30  Euch.viering 
Zo.  05-07  9.30 Wo-Co.viering   Zo.  12-07  09.30  Wo-Co.viering 
Zo.  12-07  9.30 Wo-Co.viering  Zo.  19-07  09.30  Wo-Co.viering 
Zo.  19-07  9.30 Euch.viering    Zo.  26-07  09.30  Euch.viering 
Zo.  26-07  9.30 Wo-Co.viering 
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PAROCHIE-AGENDA  03-08-2020 / 28-08-2020 

 
Di. 18 augustus 19.45 uur P.C.I. 
 
Wo. 26 augustus 14.00 uur Kindermiddag pastorie 
Do. 27 augustus 19.30 uur Parochieteam 
 
        

 
     Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:  
      
                      redactiestem@hotmail.com  
 
        Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 21 aug. 
 
 

 
 
DE VOLGENDE STEM IS VAN 29 AUGUSTUS T/M 25 SEPTEMBER 
 
 
 
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.stjank udelstaart@gmail.com). 

mailto:redactiestem@hotmail.com
mailto:pci.stjankudelstaart@gmail.com

