
 

0 
 

  De Stem

  
 
 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 

 
       Jaargang 54 nr. 11 

           



 

1 
 

===================================================== 
P A R O C H I E       S T.   J A N   G E B O O R T E 
Kudelstaartseweg 247 
Pastorie Kudelstaart  tel.: 0297 - 32 47 35 
Pastorie Uithoorn tel.: 0297 - 56 46 38              
E-mail:  stjangeboortesecretariaat@live.nl 
www.rkkerkkudelstaart.nl 

 
26 september 2020                 JAARGANG 54  NR. 11 
===================================================== 
 

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 donderdag 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 
Ik schrijf dit artikel na een mooie zomertijd waarin ik na zes maanden 
mijn ouders eindelijk weer heb kunnen bezoeken. Jarenlang heb ik 
geleefd in een moderne maatschappij waarin ik als vanzelfsprekend 
heb gedacht dat ik – bijvoorbeeld in geval van nood –  op elke 
moment  in een vliegtuig kon stappen om naar mijn ouders toe te gaan. 
Vanaf afgelopen maart was het ineens ondenkbaar geworden. Ik moest 
in deze maanden denken aan de migranten, die op de kust van Afrika 
naar Europa verlangen – terwijl de reis niet vanzelfsprekend is. Zo was 
voor mij Italië geworden: een ver land waar ik niet naartoe kon. Met 
grote dankbaarheid ben ik er nu toch weer naar toe kunnen gegaan en 
heb een mooie zomertijd met mijn ouders doorgebracht. De 
dankbaarheid groeit naarmate wij beseffen dat wat ons gegund wordt 
niet altijd vanzelfsprekend is. Hoewel de periode van de lockdown lastig 
is geweest, vind ik de verandering van perspectief die het mij gebracht 
heeft positief. 
 

Ik ben met de auto gegaan en op de terugreis ben ik even bij vrienden 
in Noord-Italië langs geweest om een paar dagen in de bergen door te 
brengen. Na zovele jaren Nederlands platteland was ik er even niet 
meer aan gewend om met de auto in de bergen te rijden! Het zicht op 
de Dolomieten  zou ik ook als een “verandering van perspectief” 
beschrijven. Tegenover de reusachtige bergtoppen lijkt ons leven klein. 
En dat is het ook. Maar tegelijkertijd is het ook van oneindig belang 
omdat het  – net als die mooie bergen – door God geschapen is. 
 

Nu ik terug ben staan wij nog steeds voor een onzekere tijd. Aan de ene 
kant hopen wij dat het een beetje “normaal” blijft; aan de andere kant 
moeten wij in alles nog rekening houden met het virus. Tegenover deze 
onzekerheid wil ik mij aan de “verandering van perspectief” die ik in de 
laatste maanden heb meegemaakt, vastklampen. Met andere woorden: 
dankbaar voor ons leven zijn, met het besef dat dit leven van God komt 
en dat zijn liefde groter is, groter dan de onzekerheden en groter dan 
het virus.                                              
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Het tegengif dat ons van de onzekerheid redt, is het vertrouwen. 
Jezus  zei tegen Petrus: “wees niet bang, ik ben het” en Petrus volgde 
Hem. Petrus volgde Jezus en liep op het water, niet omdat hij plotseling 
een waterdichte zekerheid had verworven dat hij op het water kon 
lopen... maar omdat hij begon te vertrouwen. Laten ook wij  de 
komende maanden zo tegemoet zien.  Vertrouwend op Jezus. 
Pastoor Marco 
 
 
VANUIT HET PAROCHIETEAM. 
Nu het nieuwe werkjaar weer is begonnen zien wij dat het kerkbezoek 
ook weer iets aantrekt. Het is fijn te merken dat we met elkaar de kerk 
weer weten te vinden.   Dit is “Samen Kerk Zijn” 
De vieringen worden goed bezocht en is er het zangkoor dat de 
vieringen opluistert. Zij het nog wel in groepjes van 6 personen. 
We moeten toch nog wel steeds de 1.5 mtr. afstand in acht nemen. 
Het kinderkoor heeft in de openingsviering op 6 september goed van 
zich laten horen. Het was prachtig! Dank jullie wel!  
Hierbij ook een woord van dank aan Paula die nu voor 2 koren staat om 
te dirigeren. 
Jammer dat er vanuit de kerk nog niet mag worden meegezongen. 
Het is voor onze eigen veiligheid! 
 

Het reserveren is nog steeds gewenst, onder opgaaf van naam, aantal 
personen en een contact telefoonnummer. 
Het opgeven dient  te gebeuren via het secretariaat: tel.:  0297-324735 
of per mail:  stjangeboortesecretariaat@live.nl 
Het opgeven kan tot de vrijdag 12.00 uur. 
(op vrijdagmiddag en de zaterdag is ons secretariaat niet bemand) 
Bent u op zondag in de kerk… geef dan alvast op voor de komende 
zondag. 
Dit om teleurstellingen te voorkomen. 

mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl
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Op zondag 20 september was er de 1e Communieviering welke in 
besloten gezelschap met ouders en een beperkt aantal familieleden 
werd bezocht. 
Het was een hele uitdaging om goed aan alle veiligheidsregels te 
voldoen, maar het is gelukt! 
 

Dezelfde uitdagingen staat ons te wachten voor de drukker bezochte 
vieringen die nog gaan komen. Denk alvast aan Allerzielen en Kerst. 
Hiervoor wordt druk naar de juiste invulling gezocht. Hier hoort u later 
meer over. 
 

Verder wijzen wij u erop dat er tijdens de viering geen collecte 
gehouden zal worden, maar….dat er bij het verlaten van de kerk een 
collecteschaal staat om daar uw collectegelden op te doen. 
 

Achter in de kerk is er ook nog de mogelijkheid om de jubileumkaars te 
kopen voor € 10,= per stuk. (Misschien al om vooruit te denken als 
cadeau naar 5 dec. of de Kerst toe?) 
 

Op vrijdag 4 september is er groep van 7 vrijwilligers op onze 
begraafplaats bezig geweest om deze er weer picobello uit te laten zien. 
“Vele handen maken licht werk”. 
Eind oktober zal deze groep nogmaals bij elkaar komen voor wat 
tuinierswerk.  Maar zeker een woord van dank aan Gerard van der Jagt 
die het jaarrond de tuin rondom en het kerkhof bijhoudt.  
 

Mocht u denken…. Ik wil ook wel een van de “vele handen” zijn….op 
wat voor gebied dan ook, neemt u rustig contact op met iemand van het 
team of het secretariaat.  
Het secretariaat is iedere werkdag geopend van 09.00 tot 12.00 uur en 
de koffie staat daar altijd klaar. 
Het parochieteam. 
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OKTOBER: WERELD MISSIEMAAND 
Jarenlang staat de Wereldmissiemaand in onze parochie hoog 
aangeschreven. Vooral door de kinderen die het traditionele zakje met 
inhoud inleveren op school en in de kerk. 
Dit jaar is op alle fronten een raar bijzonder jaar. Door een 
communicatie stoornis is er een probleem ontstaan bij de aanvraag 
voor materiaal. Een deel hebben we opgelost door de folder te 
kopiëren. Zoals u ziet in de Stem.  
De zakjes zijn hopelijk op tijd zodat de kinderen die in West Afrika en in 
een vluchtelingenkamp wonen, ook de nodige schoolspulletjes krijgen. 
Hopelijk gaan de kinderen alvast sparen voor de schriften en pennen 
waar ze daar ontzettend blij mee zijn. Helpt U en jullie allemaal mee 
zodat Wereldmissiemaand hier in onze parochie weer een groot succes 
wordt?  
U kunt het ook overmaken op onze missionaire Bankrekening NL62 
RABO 03801.067.28  
Heel veel dank,   
Willy v.d.Geest 
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Dat is het thema van onze nieuwe DOP-viering. 
Dat bezwaar, ja, maar….. dat wordt regelmatig gezegd. 
Soms moet je iets doen en daar heb je weinig zin in, dan zeg je 
misschien ja, maar………  
Wij zijn niet echt opgevoed om nee te zeggen, dan voel je je een beetje 
schuldig. Toch is het soms nodig om nee te zeggen. 
Ook zijn er mensen die ja zeggen en nee doen. 
Daar gaat het in deze DOP-viering ook over. 
Het Evangelie van de twee zoons die in de Wijngaard moesten gaan 
werken. De ene zoon zei nee maar ging toch en de andere zei ja en 
ging niet! Wie was er ‘beter’? 
Dat was ook een vraag die Jezus aan de hogepriesters en oudsten 
stelde. Het antwoord weet u misschien nog wel en anders hoort 
u het in onze viering. 
Natuurlijk hebben wij mooie teksten passend bij het Evangelie 
gevonden of gemaakt. Gelukkig mag het koor, zij het in uitgedunde 
vorm, weer zingen. Dat maakt dat de vieringen weer sfeervoller zijn. 
Daarom nodigen wij u van harte uit om in onze viering te komen,de 
banken zijn coronaproef ingedeeld en het ontsmettingsmiddel staat bij 
de ingang op u te wachten. 
Wij stellen het bijzonder op prijs als u zich opgeeft als u wilt komen. 
Bij het secretariaat kunt u zich aanmelden, dan weet u in ieder geval 
dat u plaats heeft en dat er niet teveel mensen in de kerk zijn. 
Het lijkt misschien omslachtig maar veiligheid gaat voor alles. 
De DOP-groep heeft deze viering weer met veel aandacht en liefde 
gemaakt en we hopen u in de kerk te zien en te ontmoeten, zij het op 
afstand. 
 
ZONDAG 27 SEPTEMBER OM 11.00 UUR  D.O.P.-VIERING. 
Namens de DOP-werkgroep, Garry Scholte 
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GEZINSVIERING: 
Slotviering/ 
Wereldmissiedag van 
de kinderen. 
“Wij kunnen vrede 
maken”. 
Dat is het thema van de 
gezinsviering van 4 
oktober. 
In deze viering sluiten 
we samen met de 
communicanten een 
roerig  1e Heilige 
communieproject af. 
Wij hopen dat de 
kinderen het een fijn 
project vonden en dat 
zij naar de kerk blijven 
komen.  
Bijvoorbeeld bij het 
koor, of als misdienaar.  
Voor de werkgroep was het een bijzonder project. Het is tot een goed 
einde gekomen met dank aan kapelaan Darek die ons daarbij heeft 
geholpen. 
Nu gaan we ons voorbereiden op de volgende groep communicanten 
en maar hopen dat we corona buiten de deur kunnen houden. 
Werkgroep 1e heilige communie, Corry, Ingrid, Mirjam en Paula.  
 
WERELDMISSIEDAG VAN DE KINDEREN  
Ook vieren we wereldmissiedag van de kinderen.  
Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ voert Missio dit jaar de 
campagne voor de Wereldmissiemaand. Te midden van grote 
problemen als honger, armoede, terreur en de coronapandemie in 
West-Afrika wil Missio stemmen van hoop laten horen.  
We maken er een mooie viering van en wij nodigen u van harte uit voor 
deze viering. Meld u zich wel even aan? 
Kudelkwetters en Werkgroep gezinsvieringen.  
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SAMEN OP WEG NAAR DE EERSTE COMMUNIE 
In januari 2020 sprongen 13 kinderen in de trein op weg naar hun Eerste 
Communie. 
 
Zij hadden een aantal leerzame tussenstops gehad toen het Corona-virus aan 
de noodrem trok en de trein stond pats boem stil. 
In augustus kreeg de trein weer groen licht en mocht hij weer voorzichtig gaan 
rijden en konden de kinderen verder leren over ons geloof en over diverse 
normen en waarden. Inmiddels had één passagier de trein verlaten en in 
Polen zijn communie gedaan. 
 
De rest ging weer enthousiast verder met de leerzame en gezellige rit. Op 
zondag 20 september 2020 heeft de trein zijn eindstation bereikt. 
In de prachtig versierde kerk stapten Timo, Nora, Nicole, Weronika, Silvijn, 
Roxx, Rens, Yfke, Jakub, Olivia, Imke en Duby uit de trein voor de viering van 
hun Eerste Communie. 
Door corona mochten de kinderen 
helaas maar 4 andere volwassenen 
(naast hun ouders) meenemen naar de 
kerk en werd de 1,5ve meter maatregel 
ook hier keurig uitgevoerd. 
Desalniettemin was het een feestelijke 
viering met mooie verhalen, gebeden 
en liederen. Jakub, Silvijn, Rens en 
Nora hebben hun voorbede 
voorgelezen en de anderen hebben 
geholpen met het dekken van de 
altaartafel. Waarna ze voor de eerste 
keer samen met hun ouders en evt. 
broers/zussen de hostie mochten 
ontvangen.  

Alle communicanten en ouders 
danken Mirjam, Ingrid, Paula, Corry 
en Pastor Darek voor de begeleiding tijdens deze reis. Zij hebben dit met 
veel enthousiasme en inzet gedaan.   
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VIERINGEN 

 
Zo. 27 sept. 11.00 uur  DOP-viering mmv. Cantores 
                  Lector: werkgroep 
   Koster: Pieter 
   

 
Zo. 04 okt.   11.00 uur  Eucharistieviering mmv. Kinderkoor 
   Lector: werkgroep 
   Koster: Ageeth 
 

 
Zo. 11 okt.   11.00 uur Eucharistieviering mmv. D/H koor 
   Lector: Willy 
   Koster: Jan 
    

 

Zo.  18 okt.  11.00 uur Woord-Communieviering mmv. D/H koor 
   Lector: Cees 
   Koster: Gerard 
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GEBEDSINTENTIES 
Zo. 27 sept. Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 

Eef Masselink 
  Uit dankbaarheid  
  Bep Burgers-Vink 
  Toos Buskermolen-de Boer 
  Elizabeth van ’t Hart-v.d.Geest 

Annie Buskermolen-v.d.Knaap (woonde in het 
Boerhaavehof)  
Wim Buskermolen (woonde in het Nobelhof) 

    
Zo. 04 okt. Ad Verschueren 

Jaap Broers 
Eef Masselink 
Hein Zethof 
Evert Zethof 
Christien Meijer 

  Annie Buskermolen-v.d. Knaap (Boerhaavehof) 
  Wim Buskermolen (Nobelhof) 
 
Zo. 11 okt. Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 
  Robbert van Leeuwen  

Eef Masselink 
  Het gezin Ostendorf 
  Gerrit Peters 

Anna Röling-Blok 
 
Zo. 18 okt. Fam. de Boer-Boekhorst 

Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns 
  Piet Buskermolen (jaargetijde) 
  Henny Krom 
  Uit dankbaarheid   
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER: GERARD VAN GEIJLSWIJK     
Even voorstellen:   
Gerard is 72 jaar, geboren op de  
Kudelstaartseweg 148 en komt uit een gezin 
van 11 kinderen. Hij vertelt: Ik heb altijd bij 
Burggraaf Tuinbouwtechniek gewerkt (later 
werd dat Bosman) in de luchtramen 
mechaniek. Mijn vrouw heette Jolanta 
Kazubska en is na 29 jaar huwelijk overleden 
in haar geboortestad Leszno in Polen, 10 jaar 
geleden. We hebben een dochter Joasia en 
schoonzoon. Joasia heeft lange tijd gezongen 
in het kinderkoor en Fiore. 
 
Wat  voor vrijwilligerswerk doe je voor de Kerk? 
De Stem breng ik sinds ongeveer 6 jaar rond en sinds 2 jaar zit ik in de 
werkgroep “klusjes in en rond de kerk” dus o.a. helpen steigerbouwen voor 
het vervangen van lampen en tuinonderhoud.  
 
Wat heeft je bewogen om dit vrijwilligerswerk te gaan doen? 
Piet Buskermolen en Wijnand hebben me gevraagd, het is leuk om met een 
team klusjes te doen.  
 
Wat betekent de kerk voor je? 
Vroeger gingen we vaak naar de kerk, dat was normaal, ook omdat mijn vader 
lange tijd hier de organist was. Daarna werd het iets minder maar toen ik mijn 
vrouw leerde kennen veranderde dat. We zijn in Polen voor de wet getrouwd 
en ook in de kerk, sindsdien ben ik weer een trouwe kerkganger. 
 
Heb je hobby’s?     
Fietsen, wandelen, zwemmen, muziek luisteren, puzzelen en sudoku’s 
maken. 
        
In de vorige Stem vroeg Piet Buskermolen hoe vind je het klusjes doen 
in en om de kerk en om bij de tuingroep te zitten? 
Met dit gezellige team is het leuk werken! 
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Wil je nog iets zeggen? 
Tijdens mijn wekelijkse wandeling naar Aalsmeer kom ik vaak bekenden 
tegen, gezellig om dan even te kletsen! 
 
Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?  
Kapelaan Darek, waar kom je vandaan, hoe ben je er toe gekomen naar 
Nederland te komen en bevalt het je hier goed? 
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Van de Bestuurstafel 

Parochiebladen oktober 2020 

 
Beste parochianen en belangstellenden  
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn, 
 

We hebben heerlijke warme zomerdagen gehad. Een paar broodnodige buien 
tussendoor en vervolgens zijn we weer opgestart in een nieuw school- en 
werkjaar. Zo kunnen we in een gebruikelijk jaar de activiteiten oppakken na 
de zomerstop.  
Dit jaar kijken we terug op een zomer waarin velen niet op vakantie konden. 
Gezellige activiteiten en voorstellingen zijn geannuleerd of uitgesteld tot een 
onbekende datum “na de Corona dreiging”.  
Het studentenleven begint zonder ontgroeningsfeesten, met je collega’s praat 
je online bij, verenigingen willen wel, maar hebben vaak allerlei maatregelen 
moeten nemen om het samenkomen veilig te laten zijn. 
Heel vreemd is het voor velen dat september is begonnen zonder kermis of 
feestweek. Een gemis aan muziek, bier en verkleedpartijen. Maar vooral aan 
gezelligheid, samen komen en genieten. 
 

Toch zijn wij goed in staat om ons aan te passen. “niet klagen, maar dragen” 
hoor je wel eens. En ook “er zijn ergere dingen in de wereld”. Het is goed om 
maar door te gaan en er het beste van te maken. Gelukkig zien we nog steeds 
dat mensen ook oog hebben voor de situaties waarin het aanpassen bij 
sommigen minder makkelijk gaat. Als voorbeeld daarvan zijn de inzamelacties 
voor de voedselbank te noemen en extra aandacht voor ouderen en mensen 
met een beperking. 
 

Onze kerken waren in juli netjes voorbereid om met grote groepen vrijwilligers 
de weekendvieringen weer te kunnen laten plaats vinden met in acht nemen 
van alle veiligheidsregels. Dit ging ook nagenoeg vlekkeloos. Iedereen hield 
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rekening met de anderhalve meter regels. Niet alleen omdat het regels zijn, 
maar ook omdat het een uiting is van zorg voor elkaar. We zijn zuinig op 
elkaar. 
We zijn gestart met het aankondigen van een reserveringssysteem. Dat kwam 
soms heel lastig over en wellicht zijn er mensen om die reden maar thuis 
gebleven in het begin. Vervolgens konden we constateren dat de kerk niet 
overbevolkt raakt, dus konden we dat achterwege laten in de meeste 
parochies. Op die manier zijn er in de loop van de weken wat dingen 
aangepast aan de plaatselijke situaties.  
 

Voor elk parochieteam geldt het continue afwegen van de zorg voor elkaar en 
het veilig samenkomen van alle parochianen die dat wensen. En het 
aanbieden van mooie vieringen met inspirerende woorden, rituelen, het 
Heilige Brood en mooie zang. Maar ook de wensen en mogelijkheden van 
medewerkers en vrijwilligers. 
Deze factoren leiden tot verschillen in onze parochies. De zondagsvieringen 
zien er niet overal hetzelfde uit. Koren hebben verschillende belangen en 
inzichten. Bijgebouwen zijn soms (letterlijk) een huiskamer en daar mag je 
maar met 6 personen samenkomen en op andere plekken zijn er zaaltjes 
beschikbaar.  
Maar 1 ding blijft gelijk bij ons allemaal. De parochiegemeenschap staat 
voorop! 
 

En we mogen verschillend zijn. Dat is niet erg. Dat is fijn zelfs. Dat geeft in 
veel gevallen een vertrouwd gevoel. Ondertussen zijn we wel al een aantal 
jaren met elkaar verbonden als 5 parochies. En niet alleen omdat we hetzelfde 
pastoresteam delen. 
Regelmatig meld ik waar wij ons als kerkbestuur van de regio mee bezig 
houden en daarbij is al eerder aangegeven dat we werken aan een 
gezamenlijke website. Hierop kan dit bericht uit het bestuur, een tekst van een 
pastoor of een grote activiteit worden gepubliceerd. Ook het rooster van de 
diensten en algemene informatie zal dan makkelijker te delen zijn. 
 

Wij zijn zover dat de website daadwerkelijk “in de maak is”. De eerste stappen 
zijn gezet. 
We hebben een (domein)naam:  

 
www.rkregioAmstel-Westeinder.nl 

http://www.rkregioamstel-westeinder.nl/
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En er is een logo ontworpen. Dit logo zal in de 
meeste parochiebladen in zwart-grijs zijn 
afgedrukt. Maar in principe is het ontworpen in 
2 kleuren blauw. De 5 sterpunten verwijzen 
naar de 5 parochies. De parochies staan in de 
buitenring van het logo vermeld in 
topografische volgorde. Dus van Aalsmeer en 
Kudelstaart aan de Westeinder, via De Kwakel 
volgen we de Amstel naar Uithoorn tot aan Nes 
aan de Amstel. De meeuwen in het logo komen 
voor boven de Amstel en de Poel. Verder komt er een beweging tot uitdrukking 
omdat de ster “iets gekanteld” is geplaatst.  
 

Wij zijn er heel content mee. En wij hopen u binnenkort via de nieuwe website 
te kunnen informeren over hoe we de kerstvieringen dit jaar gaan organiseren. 
Want we willen WWW: Warm, Welkom en Wijs!  
Hartelijke groet, namens het Kerkbestuur, 

Miranda van Rijn 

secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com  

06-50 963 187 

Secretaris R.K. Regio Amstel-Westeinder 

Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn 

 

Wil u het parochieblad of een nieuwsbrief (ook van een andere parochie) 

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 

 
In De Kwakel blijft voorlopig de mogelijkheid om bij Maria een kaarsje op te 
steken op dinsdag en woensdag van 11.00 tot 12.00 uur. 

mailto:secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com
mailto:redaktiekontakt@hotmail.com
mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl
mailto:secretariaatpastorie@telfort.nl
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REGIOROOSTER 
 
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer 
Zo.  27-09 09.30 uur Eucharistieviering 
Zo.  04-10   09.30 uur Woord-Communieviering 
Zo.  11-10   09.30 uur Eucharistieviering 
Zo.  18-10   09.30 uur Eucharistieviering 
 
Emmausparochie, Uithoorn 
Elke zaterdag om 19.00 uur woord en gebedsviering o.l.v. parochianen 
Zo.  27-09  11.00 uur Eucharistieviering 
Zo.  04-10  10.00 uur Eucharistieviering 
Zo.  04-10  12.00 uur 1e Communieviering   
Zo.  11-10  11.00 uur Eucharistieviering   
Zo.  18-10  11.00 uur Eucharistieviering   
      
St. Jan Geboorte, de Kwakel   
Zo.  27-09   09.30 uur Woord-Communieviering    
Zo.  04-10     09.30 uur Woord-Communieviering   
Zo.  11-10     09.30 uur Eucharistieviering     
Zo.  18-10     09.30 uur Woord-Communieviering 
 
 
H.Urbanus,Nes aan de Amstel 
Elke zaterdag om 19.00 uur een woord en gebedsviering o.l.v. parochianen 
Zo.  27-09     09.30 uur   Woord-Communieviering  
Zo.  04-10     09.30 uur   Eucharistieviering 
Zo.  11-10     09.30 uur  Woord-Communieviering 
Zo.  18-10   09.30 uur  Woord-Communieviering 
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PAROCHIE-AGENDA  28-09-2020 / 23-10-2020 

Ma.  28 sept.  09.30 uur DOP 
 
Ma.  12 okt.  09.00 uur Kerkschoonmaak 
 
Vr.  23 okt.  13.30 uur Sen.Pastoraat 
 
 
 
 

        

 
     Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:  
      
                      redactiestem@hotmail.com  
 
        Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 16 oktober 
 
 

 
 
 
DE VOLGENDE STEM IS VAN 24 OKTOBER T/M 20 NOVEMBER 
 
 
 
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). 

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

