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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 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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CORONATIJD 
Meer dan ooit verlangen we naar geloof, hoop en liefde. 
Als ik dit schrijf is net duidelijk geworden dat we weer teruggaan naar 
een gedeeltelijke lockdown.  
De boodschap is opnieuw: blijf thuis en ga zo min mogelijk naar de 
ander toe. De duisternis van het coronavirus is nog niet voorbij en de 
ernst van de situatie maakt opnieuw dat we zoveel mogelijk fysiek 
samenzijn moeten mijden.  
Gelukkig mogen we nog in kleine groepen naar de kerk. 
Het is een duistere crisis waar we met elkaar door heen moeten. Meer 
dan ooit worden we uitgedaagd te doordenken wat voor ons echt van 
belang is en waar we ons aan vasthouden in donkere tijden.  
Voor velen van ons is dat ons geloof, de hoop op betere tijden en het 
weten dat onze liefde voor elkaar een weg zal vinden, ondanks de 
fysieke afstand. 
Het kruis, het anker en het hart zijn de symbolen die bij deze 
fundamentele begrippen horen. We worden ook weerspiegeld in het 
logo dat kunstenaar Dick Amesz heeft ontworpen (zie afbeelding). Het 
zijn drie bekende symbolen. Het kruis staat voor geloof, het anker voor 
hoop en het hart voor liefde. 
De drie symbolen zijn populair. Veel gelovigen dragen een kruisje, maar 
dat doen ook mensen die niet geloven. Het is zelfs erg populair bij 
bijvoorbeeld popzangers. Veel dames hebben een ankertje als oorbel, 
maar stoere vissers zie je er ook veel mee lopen. En het hart wordt zelfs 
wereldwijd gebruikt als symbool van de liefde.  
Natuurlijk kun je symbolen van geloof, hoop en liefde voor de show 
dragen. Maar bij veel mensen laten ze toch zien wat hen inspireert. 
Iemand die Jezus wil volgen, wil met zijn kruisje laten zien dat hij 
Christus liefheeft. Het ankertje aan het oor zegt dat je houdt van het 
leven op zee of het is gewoon een mooie oorbel waarvan de betekenis 
helemaal niet tot je is doorgedrongen. Het hart is teken van liefde, maar 
liefde kent zovele vormen dat niet altijd duidelijk is wat iemand er mee 
wil zeggen. 
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De mensen dragen deze drie symbolen niet altijd omdat ze gelovig zijn. 
Een christen bedoelt met zijn kruisje wat anders dan de popzanger. Het 
anker kan met de scheepvaart te maken hebben, maar ook met hoop. 
En een hart gekerfd in een boom heeft een andere boodschap dan een 
hart in de kerk waar gesproken wordt over het heilig hart. Het kruis, het 
anker en het hart: geloof, hoop en liefde. Wat betekenen ze voor jou, 
juist nu, in deze crisistijd? 
Paulus schrijft dat we er in ons leven altijd wat aan zullen hebben. Ze 
blijven altijd: geloof, hoop en liefde. Mogen ze meer dan ooit in deze tijd 
opnieuw het fundament worden van ons leven. Mogen wij opnieuw de 
betekenis ervan herontdekken en vormgeven in ons eigen leven en in 
relatie met anderen. Geloof, hoop en liefde kunnen opnieuw tekenen 
worden die ons helpen door deze duisternis heen moed te houden en 
vertrouwen. En tegelijk helpen om de nieuwe noden te zien die om ons 
heen ontstaan in deze moeilijke tijd. Moge jouw geloof je dragen, de 
hoop de duisternis verdrijven en de liefde hernieuwde wegen vinden om 
elkaar bij te staan. 
Geloof, hoop en liefde! Juist nu! 
 
Diaken Jeroen Hoekstra 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cip.nl/81626-In-elke-klas-zit-iemand-die-te-maken-heeft-met-kindermishandeling-Het-went-nooit
https://cip.nl/81626-In-elke-klas-zit-iemand-die-te-maken-heeft-met-kindermishandeling-Het-went-nooit
https://cip.nl/81626-In-elke-klas-zit-iemand-die-te-maken-heeft-met-kindermishandeling-Het-went-nooit
https://cip.nl/81626-In-elke-klas-zit-iemand-die-te-maken-heeft-met-kindermishandeling-Het-went-nooit
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AAN ALLE PAROCHIANEN. 
Zoals voor velen van ons zijn het moeilijke en lastige tijden. 
Nu de regeltjes rondom de corona weer zijn opgeschaald. 
 
Op het losse inlegvel kunt u lezen hoe wij hier kerkelijk mee om zullen 
moeten gaan. Wij hopen dan ook dat een ieder dit zal respecteren. 
 
Op dit inlegvel kunt u ook lezen dat er een mogelijkheid is om de 
communie thuis te ontvangen. 
 
Bent u niet in de gelegenheid om op zondag naar de kerk te komen, 
dan kunt u dit laten weten aan ons secretariaat. (0297-324735) 
De pastores kunnen dan contact met u opnemen om bv 1x p. mnd. de 
Communie thuis te brengen. 
 
Voor zover nu bekend is op maandag 2 november de Allerzielenviering 
om 19.00 uur. 
Dit zal een besloten viering zijn voor nabestaanden van de overledenen 
van afgelopen jaar (max 30 personen). 
Op deze dag 2 november zal de kerk open zijn van 09.00 tot 12.00 uur 
zodat u wel de mogelijkheid heeft om een kaarsje te branden.  
 
Mocht u een graflichtje bij ons willen kopen dan kan dat. 
Op het secretariaat of op de zondag achter in de kerk. 
 
Ook zijn er nog jubileumkaarsen te koop. Met de komende  
donkere/ sombere dagen een mooi lichtpuntje in huis. 
 
Wij hopen van ganse harte u op de zondagen in onze kerk te 
ontmoeten. 
 
Het parochieteam 
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NIEUWS VAN WERKGROEP PCI 
Het is een bijzondere tijd, waarin we leven. Als ik dit 
schrijf, ligt er een brief van onze burgemeester naast me 
die over “coronamaatregelen” gaat. En tijdens de laatste 
persconferentie zijn de maatregelen nog meer 
aangescherpt. We zijn weer terug bij af en met een 
verschil dat we eerder dit jaar de lente tegemoet gingen 
en nu de “donkere” periode. Ervaringen hebben ons echter geleerd hoe 
we contact met elkaar kunnen hebben, zodat we onze naaste toch 
kunnen ontmoeten en de zorg kunnen geven die nodig is.  
De laatste vergadering met onze werkgroep was met een aantal leden 
in de pastorie en middels groepsapp-verbinding met twee leden thuis. 
Fijn dat je op deze manier toch gezamenlijk en met gepaste afstand 
veilig en goed overleg kan hebben. 
Wij zijn blij dat Henriëtte Onderwater onze werkgroep is komen 
versterken. Ze vindt aandacht en zorg voor de medemens belangrijk, is 
creatief en heeft veel ervaring met het leggen van contacten met 
instellingen en bedrijven. Met haar eerste actiepunt is de werkgroep 
meteen aan de slag gegaan. 
Acties:  
De kerstactie: gezien het feit dat we niet weten aan welke maatregelen 
we ons op dat moment moeten houden, zijn we nu al alternatieven aan 
het bedenken. 
We hebben een gift overgemaakt aan de Stichting Barbarugo en 
Thamen Thuis. Ook twee gezinnen hebben we kunnen ondersteunen. 
De voedselbank kan steeds op ons rekenen als er een beroep op PCI 
gedaan wordt. 
De regiobijeenkomst van de werkgroepen PCI (29 oktober) gaat 
vanwege de corona helaas niet door.  
Flyer en diaconale zondag: We merken om ons heen dat het niet voor 
iedereen duidelijk is wat de Parochiële Caritas Instelling is en doet. 
Omdat we regionaal met meer PCI-werkgroepen samen werken en ons 
ook meer willen profileren, wordt er een flyer gemaakt waarin het een 
en ander duidelijk wordt uitgelegd. 
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Zondag 15 november is de diaconale zondag. De viering heeft als 
thema ”strek je hand uit naar de arme”. Paus Franciscus heeft in zijn 
brief naar de gelovigen zijn gedachten hierover weergegeven.  
Die hebben een indrukwekkende en inspirerende inhoud.  
De viering is voorbereid door de regionale PCI-werkgroep en onze 
DOP-groep zal hem verder op maat uitwerken. We hopen u in de kerk 
te kunnen ontmoeten en als het lukt, zal de flyer gepresenteerd worden. 
Namens de werkgroep, 
Sigrid Mulder en Wil Kraan 
 
 

OVERZICHT COLLECTES 2020  

    
  collectes Uitv/huw kaarsen 

2019       

juli 418,88   106,15 

aug 299,49 296,35 61,74 

sept 505,73   112,83 

okt 381,12 340,82 65,40 

nov 515,04   156,82 

dec 706,30 145,65 106,71 

kerstmis 1510,73   112,44 

2020       

jan  591,72 291,42 126,85 

febr       

maart 284,69   252,93 

april       

mei       

juni       

juli 342,45 73,10 214,50 

aug/sept. 527,82   62,50 
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VIERINGEN 
Zo. 25 okt.   11.00 uur  DOP-viering mmv D/H koor 
                  Lector: werkgroep 
   Koster: Aad Buskermolen 
   

 
Zo. 01 nov.  11.00 uur  Eucharistieviering mmv Cantor 
   Lector:  Lucy Rekelhof 
   Koster: Pieter Bruin 
 
Allerzielen 
Ma.  02 nov. 19.00 uur  DOP-viering mmv Cantor 
BESLOTEN                    Lector: werkgroep 
    Koster:Gerard / Aad 
 

 
Zo. 08 nov.  11.00 uur Eucharistieviering mmv Kinderkoor 
   Lector: werkgroep 
   Koster: Ageeth de Kuijer 
    

 

Zo.  15 nov.  11.00 uur DOP viering mmv Cantor 
   Lector: werkgroep 
   Koster: Gerard v.d. Jagt 
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GEBEDSINTENTIES 
Zo. 25 okt. Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 

Eef Masselink. Elizabeth van ’t Hart-van der Geest 
Bep Burgers-Vink 

 
Zo. 01 nov. Jaap Broers, Kees Nieuwendijk, Hein Zethof 

Evert Zethof, Eef Masselink 

Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot 
Theo v Weerdenburg, Cor en Corrie de Jong-Klijn 
Grada en Joop de Jong, Jan de Zanger 
Theo van Weerdenburg 
Overleden familie Winters van Wissen 
Toos Buskermolen-de Boer 

Allerzielen 
Ma. 02 nov. Piet Buskermolen             78 jaar 
  Henk Ostendorf                 73 jaar 

Gerard Peters                    89 jaar 
Elizabeth v ’t Hart- v d Geest    87 jaar 
Anna Röling-Blok                    105 jaar 
Maria Duivenvoorde                  69 jaar 
Henny Krom                              72 jaar 
Christina Meijer                         86 jaar 
Annie Buskermolen-v d Knaap  91 jaar 
Wim Buskermolen                     84 jaar 
 

Zo. 08 nov. Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen 
Eef Masselink, Trudy Baars-van Kleef 
Joop v Winsen 
Robbert van Leeuwen 
 

Zo. 15. Nov.  Eef Masselink en overl. Fam Masselink en Berns 
Annie Buskermolen-v d Knaap 
Christien Meijer 
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INTERVIEW MET: KAPELAAN DAREK     
Even voorstellen:  
Mijn naam is Darek Karwowski, geboren in een 
katholiek gezin in december 1973, ik heb 1 broer 
en 2 zussen.   
 
Gerard van Geijlswijk vroeg in de vorige Stem: wat is uw 
geboorteplaats en wanneer/hoe bent u er toe gekomen om een 
priester opleiding te gaan doen?  
Mijn geboorteplaats is Stawiski, dit is een klein stadje in Noord-Oost 
Polen. Toen ik 5 was is mijn vader overleden wat veel impact gehad 
heeft op mijn leven, ik werd opstandig, in mezelf gekeerd en had niet 
veel zin om te leren waardoor het op school niet zo goed ging.  
Op mijn 7e zijn we verhuisd naar Zamosc waar ook mijn tante woonde. 
Vanaf mijn 13/14e ging ik niet meer naar de kerk, vond het een “theater” 
wat tot niets diende, achteraf gezien was ik boos op God doordat Hij 
mijn vader weggenomen had. 
Op de middelbare school deed ik de opleiding bouwkunde en na het 
eindexamen ging ik als stukadoor werken.  
Met mijn toenmalige vriendin waar ik zelfs trouwplannen mee had liep 
ik op een dag door de straat en we zagen een advertentie aan een 
boom: “wil je meer over Jezus Christus weten, kom luisteren” Ik dacht, 
ik weet alles, maar ging toch met m’n vriendin naar die bijeenkomst in 
de parochiezaal. We waren met 25 mensen en bij de 3e bijeenkomst 
heb ik begrepen dat ik niets van Jezus wist! Waarvoor Hij naar de 
wereld gekomen is en voor mij betekende, als zoon van God.  
Toen dacht ik, ik wil hier meer van weten  en voelde mij aangesproken, 
niet veroordeeld maar aangenomen zoals ik was. Daar kwam het 
moment, de ervaring dat God mij is komen zoeken.  
Vanaf de 1e bijeenkomst en de 2 jaar daarna veranderde mijn relatie tot 
God  daar ik me realiseerde dat God mij riep om Priester te worden. 
Toen heb ik me bij de pastoor van mijn parochie gemeld en werd naar 
een roepingscentrum gestuurd. Daar was de taak om te onderscheiden 
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of het echt een Gods roeping was en of je naar de Priesteropleiding 
mocht. 
 
Waar heeft u gestudeerd en hoe lang duurde de opleiding? 
In 2000 mocht ik naar het Seminarie onder voorwaarde open te zijn 
naar een Seminarie te gaan waar dan ook ter wereld. In Italië volgde 
het laatste gesprek om alle twijfel weg te nemen betreft de innerlijke 
roeping.  
In Italië werd geloot dat Nederland mijn bestemming zou zijn om te 
studeren. Dus kwam ik in september 2000 op het seminarie in Nieuwe-
Niedorp, de  priesteropleiding bisdom Haarlem-Amsterdam. 
Na 1 jaar Nederlands en 4 jaar theologie/filosofie studie volgde een 
stage jaar in Volgograd (Rusland). Het was voor mij een goede ervaring 
wat de betekenis  van in de missie te zijn is.  
Daarna volgde een jaar stage in Amsterdam, waarna ik in 2006 terug 
naar het seminarie ging om mijn  studie af te maken en waar ik in 2009 
tot priester werd gewijd.  
In Blokker/Hoorn heb ik 1,5 jaar als kapelaan gediend, het was een fijne 
tijd daarna verhuisde ik naar het bisdom Roermond om 5 jaar als 
conrector van een priesteropleiding te werken op Seminarie te Cadier 
en Keer in Zuid-Limburg.  
In 2016 ben ik naar Uithoorn gekomen, de R.K. Regio Amstel-
Westeinder waarin de 5 parochies Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-
Nes aan de Amstel-Uithoorn. 
 
Wat betekent de kerk voor u? 
Mijn relatie tot God is veranderd ik zag hem niet meer als iemand die 
mij kwaad had aangedaan door de dood van mijn vader, maar als een 
goede vader die altijd voor mij heeft gezorgd. Ik heb ook ervaren dat Hij 
altijd bij mij is geweest wanneer ik de moeilijke momenten in het leven 
meemaakte.  
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Heeft u hobby’s?     
In mijn binnenste ben ik automonteur, sleutelen aan mijn auto is leuk. 
Fietsen en een paar keer per week sporten in Amstelhof is ook een 
hobby. 
 
Wat vindt u van de leegloop van de kerk en wat kunnen we daaraan 
veranderen? 
De mens heeft de neiging om onafhankelijk te zijn.  
Wij leven in hectische wereld, het moet uit je binnenste komen om bij 
de kerk betrokken te willen zijn. Je kan niemand dwingen naar de kerk 
te gaan als hij of zij het zelf niet wilt dan lukt het ook niet. In deze tijd 
zijn er getuigen van Gods werk in de mensen nodig om de mensen naar 
de kerk te krijgen. Tijdens het interview komen we tot de conclusie dat 
de welvaart zeker een oorzaak is. 
 
 
Wilt u nog iets zeggen? 
Dat ik in deze regio tevreden ben, ik heb geen wensen of verlangens 
om iets te veranderen, ik voel me hier thuis. Ik ben blij met de relaties 
die ik hier heb opgebouwd met de mensen.  
 
Wie wilt u in de volgende Stem aan het woord laten?  
Pastoor Marco, je mag dezelfde vragen aan hem stellen. 
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SINT MAARTEN 
Helaas kan onze traditionele Sint Maarten viering 
vanwege de Corona maatregelen dit jaar geen 
doorgang vinden.  
 
 
 
GEZINSVIERING 8 NOVEMBER 
Zondag 8 november is er weer een  
gezinsviering waarin het kinderkoor zingt.  
Wanneer wij bidden, thuis of in een kerk, 
steken we vaak een kaarsje aan. Ook steken veel mensen bij Maria een 
kaarsje aan. Een kaarsje is een teken van gebed.  
In het evangelie gaan de bruidsmeisjes de bruidegom (Jezus) tegemoet 
met hun brandende lichtjes. Zij hebben hun hart klaargemaakt voor de 
ontmoeting met hun Heer door hun gebed. Wanneer wij bidden, is het 
ook alsof wij olie in onze lamp doen en daarmee kunnen we Jezus’ 
liefdeslicht uitstralen.  
 
 
SPAREN JULLIE MEE?  
In december hebben we heel veel lege glazen potten, zonder etiket, 
nodig. Jampotten, potten waar groente in gezeten heeft, het maakt niet 
uit.  
Wilt u deze potten voor ons bewaren?  
In de volgende Stem hoort u waar de potten ingeleverd kunnen 

worden.  

 
 
 
 
 



 

13 
 

ROUWGROEP 
Verlies maakt deel uit van ons leven. 
Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de 
dood van iemand die je lief is. Wie met zo’n 
groot verlies geconfronteerd wordt staat voor 
de moeilijke taak daarmee verder te leven.  
Of je wilt of niet, je moet op weg in het ‘land 

van het verlies’, waar je de weg niet kent en waar alle oriëntatiepunten 
ontbreken. 
 
Van januari t/m mei 2021 organiseert de Raad van Kerken Uithoorn  
– De Kwakel vijf bijeenkomsten voor mensen, die het afgelopen jaar 
een dierbare verloren hebben. Het kan hierbij gaan om een partner, 
ouder of kind. Het doel van de Rouwgroep is om ervaringen te delen en 
herkenning te vinden bij lotgenoten. 
Binnen de groep is ruimte om alles wat je tegenkomt bij het verdergaan 
na het verlies van je dierbare te bespreken. Veel mensen ervaren het 
meedoen aan zo’n Rouwgroep als helend: ‘Het is fijn om te ervaren hoe 
anderen met hun verdriet omgaan. Dit geeft steun, inzicht en soms ook 
richting aan mijn eigen rouwproces’.  
 
Of u gelovig bent of lid van een kerkgenootschap maakt hierbij niet uit. 
Interesse?  Dan bent u van harte welkom op onze informatiemiddag:  
Dinsdag 8 december 2020 om 14.00 uur  
in  De Schutse, De Mérodelaan 1, te Uithoorn.  
De bijeenkomsten staan onder leiding van dominee Joep Dubbink van 
de Protestantse Gemeente te Uithoorn en Elly van Rooden, catechiste 
van de R. K. parochies Uithoorn, De Kwakel,  Kudelstaart, Nes aan de 
Amstel en Aalsmeer. Voor vragen en meer informatie: 
Joep Dubbink       0297 – 26 82 12   
j.dubbink@pkn-uithoorn.nl 
 
Elly van Rooden 0252 – 51 75 92 
pmmvanrooden@hetnet.nl 

mailto:j.dubbink@pkn-uithoorn.nl
mailto:pmmvanrooden@hetnet.nl
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REGIOROOSTER 
 
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer 
Zo. 25-10 09.30 uur     Woord en gebedsviering o.l.v. parochianen 
Zo. 01-11 09.30 uur     Eucharistieviering 
Ma 02-11 19.00 uur     Allerzielen o.l.v. uitvaartgroep 
Zo.  08 -11 09.30 uur     Eucharistieviering 
Zo. 15 -11 09.30 uur     Woord en gebedsviering o.l.v. parochianen 
 
Emmausparochie, Uithoorn 
Elke zaterdag om 19.00 uur     Woord en gebedsviering o.l.v. parochianen 
Zo. 25-10 11.00 uur      Eucharistie viering 
Zo. 01-11 11.00 uur      Eucharistie viering 
Ma. 02-11 19.00 uur      Allerzielen Eucharistieviering  
Zo. 08-11   11.00 uur      Eucharistie viering   
Zo. 15-11   11.00 uur      Eucharistie viering   
      
St. Jan Geboorte, de Kwakel   
Zo. 25-10 09.30 uur     Eucharistie viering     
Zo. 01-11 09.30 uur     Woord en communie viering 
Ma. 02-11 19.00 uur     Allerzielen o.l.v. uitvaartgroep 
Zo. 08-11 09.30 uur     Eucharistieviering   
Zo. 15-11 09.30 uur     Woord- en communieviering  

 
H.Urbanus,Nes aan de Amstel 
Elke zaterdag om 19.00 uur     Woord en gebedsviering o.l.v. parochianen 
Zo. 25-10  09.30 uur     1e H. Communie Eucharistieviering  
Zo. 01-11  09.30 uur     Eucharistieviering viering  
Ma. 02-11  19.00 uur     Allerzielenviering 
Zo. 08-11  09.30 uur     Woord- en Communieviering 
Zo. 15-11   09.30 uur     Woord- en Communieviering 
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PAROCHIE-AGENDA  26-10-2020 / 20-11-2020 

 
Ma. 26 okt.          9.00 uur     DOP Kerstviering 
Di. 27 okt.          20.00 uur      Liturgisch overleg 
Do. 29 okt.          20.00 uur     Regiobijeenkomst PCI 
 
 
Ma. 16 nov.          09.00 uur     Kerkschoonmaak 
Di. 17 nov.          19.30 uur     PCI 
 
 
 

        

 
     Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:  
      
                      redactiestem@hotmail.com  
 
    Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 13 november. 
 
 

 
DE VOLGENDE STEM IS VAN 21 NOVEMBER T/M 18 DECEMBER 
 
 
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

