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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.
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KERSTMIS IN CORONATIJD
Kerstmis zal anders zijn dit jaar dan andere jaren. De veemde tijd
waarin we leven, maakt dat veel gewoon niet kan: Met de hele familie
om de tafel of met z’n allen schouder aan schouder in de kerk. Hoe het
straks ook zal gaan, de woorden anderhalve meter en mondkapje zullen
een rol spelen. En ja, dat is jammer. Vooral omdat kerst een moment is
om niemand achter te laten, niemand eenzaam, niemand alleen. Dat
kan nog altijd, maar het voelt toch minder spontaan en warm met alle
beperkingen die we onszelf noodgedwongen moeten opleggen.
Kerst zal anders zijn dan we gewend zijn en we zullen onszelf moeten
aanpassen aan de nieuwe situatie. We mogen ons realiseren dat dit
niet alleen voor ons geldt. Zo gaat het verhaal over twee geliefden die,
aan het eind van een zwangerschap, noodgedwongen een hachelijke
reis moesten maken, op last van de overheid. Iets met een volkstelling.
Eenmaal aangekomen op de plaats des onheils bleek er geen plek
meer te zijn om fatsoenlijk te overnachten. Het was op straat schuilen
of toevlucht nemen tot een plekje tussen de dieren. Tot overmaat van
ramp dient de kleine zich ook nog eens precies op deze nacht aan…
Het zal u duidelijk zijn, deze twee mensen hadden zich de laatste dagen
van december ook heel anders voorgesteld: Fijn en veilig thuis met
familie om je heen bevallen van je eerstgeborene!
Als het niet gaat zoals je graag wilt, als de omstandigheden je dwingen
je aan te passen, vinden wij mensen dan best moeilijk en lastig. Het
maakt ons soms zelfs neerslachtig. Eigenlijk is dat vreemd, want als we
er goed over nadenken, verandert alles voortdurend. We hebben alleen
maar het idee dat alles hetzelfde blijft en dat dit de norm is, maar
verandering is eigenlijk de normaalste zaak. De grote vraag in ons leven
is: Hoe ga je om met verandering? Met de uitdaging dat het niet gaat
zoals je denkt, hoopt en wilt.
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Hoop is dan het sleutelwoord, samen met vertrouwen. Hoop dat door
alle veranderingen heen het goede zal groeien en sterker zal worden.
En het vertrouwen dat jij, een door God geliefd kind, door hem gedragen
zult worden als de duisternis van de verandering je overmant. Is dat niet
de boodschap van kerstmis: Immanuel, God met ons. De geboorte van
Jezus is onze bron van hoop, licht in onze duisternis. En bron van de
liefde van God voor ons, een liefde die wij mogen doorgeven.
De liefde doorgeven klinkt moeilijker dan het is. Kijk om je heen en merk
de ander op. Dat is ook al een blijk van liefde. Zeker in deze wereld
waarin we allemaal zo met onszelf bezig zijn en nu op afstand en met
een mondkapje voor. Of wat dacht je van een begroeting: Een
kerstkaart door de brievenbus van de buren? Een praatje maken met
een ander, ook dat kan nog, zelfs op anderhalve meter. Merk de ander
op, zodat diegene weet dat hij of zij niet onzichtbaar is. Misschien mag
jij dan wel voor diegene het sprankje hoop zijn, waaruit de liefde kan
gaan groeien. Zo breng jij zelf de verandering die hoop en liefde bouwt
in onze wereld.
Moge het zo een waardevol en op een gepaste manier een heel warm
kerst worden voor onszelf en de mensen die wachten om door ons
gezien te worden! Breng jij kerstmis naar het hart van de ander?
Diaken Jeroen Hoekstra
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KERST VIEREN IN CORONA TIJD
Zoals het er nu naar uitziet zullen de coronamaatregelen ook in de
periode van Kerst van kracht zijn.
Dat betekent onder andere maximaal 30 personen per viering en maar
een viering per dagdeel.
Op basis hiervan is de planning voor de Kerst dat er op 24 december
om 17:00 uur een kinderviering is en om 21:00 uur een DOP viering.
Op 25 december is er om 11:00 uur een eucharistieviering. Afhankelijk
van de aanmeldingen voor deze vieringen is het mogelijk om op tweede
Kerstdag een DOP viering te houden.
Bij het houden van drie vieringen kunnen er totaal maar 90 mensen
aanwezig zijn terwijl op een normale Kerst er alleen al bij de
kinderviering veel meer dan 90 mensen aanwezig zijn.
Om de aanmeldingen rond de Kerst in goede banen te leiden willen we
de vaste bezoekers in ieder geval de kans geven om met de Kerst een
plaats te hebben in een van de vieringen. Hiertoe zullen deze vaste
bezoekers reserveringskaarten ontvangen in de regulieren vieringen
van 13 en 20 december en als men dan onverhoopt niet aanwezig is
dan kan men zich alsnog melden bij het secretariaat.
Afhankelijk van hoeveel mensen gebruik maken van de uit te geven
kaarten zullen de overgebleven plaatsen worden toegewezen aan de
mensen die zich via het secretariaat aanmelden. Als blijkt dat deze
aanmeldingen ver over de totaal 90 beschikbare plaatsen gaan dan zal
de “geplande” viering op tweede Kerstdag door kunnen gaan. Deze
viering zou een DOP viering kunnen zijn maar als er zich veel ouders
met kinderen aanmelden zou het ook een combinatie van een DOP
viering met een kinderviering kunnen zijn.
Bij totaal van vier vieringen hebben we het nog maar over 120 mensen
terwijl er in een normaal jaar een veelvoud daarvan aanwezig is. Wij
vragen ons dan ook af of we de parochianen op een andere manier
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zouden kunnen bereiken en wel via “live streamen”. Hierbij is het
mogelijk dat men de viering rechtstreeks volgt via internet, waarvoor
dan wel een abonnement moet worden afgesloten voor een klein
bedrag. De vraag is echter of hier behoefte aan is bij onze parochianen.
Wij willen u dan ook vragen om via een bericht aan het secretariaat
(stjangeboortesecretariaat@live.nl of 0297-324735)
Aan te geven of u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken.
Al met al zal de organisatie van het geheel best wat voeten in de aarde
hebben maar ook deze tijd moeten we op een goede manier door zien
te komen.
Wij vertrouwen op uw begrip.
Het Parochieteam.
VREUGDE EN VERDRIET
** Op zondag 15 november was het doopsel van Mare de Ridder.
Zij is de dochter van Job en Michelle de Ridder–Buskermolen en zusje
van Joes.
** Zondag 22 november zal in onze kerk het doopsel worden gevierd
voor Elias Bell. Elias is de zoon van Andrea van Wieringen.
Wij wensen beide dopelingen een mooie en gezonde toekomst toe,
samen met hun ouders en verdere familie.
** Op maandag 2 november overleed in Delft, oud Kudelstaarter en
Priester Leen van den Bergen. Hij is 94 jaar geworden. Hij was
aalmoezenier in het leger en tijdens zijn verdere priesterschap heeft hij
zich voor bepaalde doelgroepen ingezet. Hij was ook altijd zeer gastvrij
en men kon altijd bij hem terecht, wat ook zeker nog door vele
Kudelstaarters is gedaan. Zijn wens was dan ook om hier tussen de
Kudelstaarters te verblijven, ook na zijn overlijden.
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De uitvaart hier in zijn geliefde parochie in Kudelstaart, is begeleid door
Vicaris L. van Deelen, waarna hij op ons kerkhof is begraven.
Wij wensen de familie alle kracht om dit gemis te dragen.
Moge hij rusten in vrede.
OKTOBER: WERELD MISSIEMAAND
De opbrengst voor West Afrika heeft in de Wereldmissiemaand €391,20
opgebracht. De opbrengst kwam tot stand door de inhoud van de rode
bussen in de kerk, de stortingen op de bank en heel verrassend de
bijdrage van €200,- van het PCI.
Heel veel dank namens Zuster Maria. Nu kan ze de gezinnen, veelal
vluchtelingen, ondersteunen met extra zorg voor hygiëne, want ook
daar heerst het corona virus, gezondheidszorg en materiaal voor
school. Ontzettend belangrijk voor al die mensen die al jaren op de
vlucht zijn en het in deze corona tijd dubbel zo moeilijk hebben.
Nogmaals HEEL VEEL DANK!!!
Namens de missionaire werkgroep, Willy v.d.Geest
WERELDMISSIEDAG VOOR DE KINDEREN
In oktober was het Wereldmissiedag voor de kinderen.
Daarvoor kregen de kinderen op de Antoniusschool een spaarzakje om
iets te sparen voor de kinderen in West-Afrika. In de klassen werd ook
aandacht besteed aan dit goede doel. In de gezinsviering en op school
zijn 286 spaarzakjes ingeleverd, met daarin totaal € 766,79. De PCI
heeft nog eens €200,00 aan dit bedrag toegevoegd.
Iedereen bedankt voor de bijdrage. In totaal gaat er € 966,79 naar de
kinderen in West-Afrika. Wat een prachtige opbrengst!
EERSTE COMMUNIE
In november begint de werkgroep met het Eerste Communie project
voor 2021. We beginnen met een bezoekje aan de groepen 4 van de
Antoniusschool, waar we de kinderen een PowerPoint laten zien wat de
Eerste Communie inhoudt. Diezelfde dag krijgen de ouders een brief
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met informatie over de Communie. Daarin staan ook de gegevens voor
het aanmelden. Zit uw kind niet op de Antoniusschool of in groep 5-8
en bent u ook geïnteresseerd in de Eerste Communie, dan kunt u
contact opnemen met het secretariaat van de kerk:
stjangeboortesecretariaat@live.nl
Zondag 6 december is de volgende gezinsviering mmv het kinderkoor.
We vieren dan de tweede zondag van de Advent. Er zullen ook dan
weer weinig mensen naar de kerk mogen komen, maar het belooft weer
een mooie viering te worden.
Schroomt u niet om u ook voor deze viering aan te melden.
Ook de Kerstnachtviering met kinderen zal dit jaar door de Corona een
andere invulling krijgen.
Er zal dit jaar helaas geen Kindje Wiegen zijn en de
Kerstnachtgezinsviering zal ook anders zijn dan andere jaren.
Hoe we de viering vorm gaan geven is op dit moment nog niet bekend,
daarover meer in de volgende Stem.
We gaan proberen om er ook dit jaar weer iets moois van te maken.
We vroegen u in de vorige Stem om glazen potjes te sparen. Met de
recente aanscherping van de Corona regels en het vooruitzicht dat we
in de Kersttijd niet zoveel mogen doen hebben we ons idee voor de
Kerst moeten schrappen.
U kunt de potjes weer naar de glasbak brengen.
Op het moment dat ik dit schrijf is het Sint Maarten. Dit jaar geen grote
happening in de kerk, geen lampionnen, geen toneelstuk, geen SJK.
Helaas zal dat laatste ook niet meer gebeuren, Show Jachthoorn Korps
Kudelstaart heeft door het dalen van het aantal leden moeten besluiten
om te stoppen.
Werkgroep Gezinsvieringen wil hen langs deze weg bedanken voor de
fijne samenwerking en alle jaren dat zij op Sint Maarten en Palmpasen
langskwamen en het tot een echte happening maakte! Bedankt!
Namens Werkgroep Gezinsvieringen, Mirjam Snoek
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LIEVE INWONERS VAN KUDELSTAART
Het is weer zover! Op zaterdag 21 november komt Sinterklaas weer aan in
het mooie dorp Kudelstaart. Sinterklaas vindt het zo fijn om naar Kudelstaart
te komen, maar door alle maatregelen zal de intocht digitaal worden getoond
op de Facebook pagina Sinterklaas in Kudelstaart. Misschien heeft
Sinterklaas nog iets moois op deze dag maar houd daarom vooral de
Facebook pagina in de gaten! Uiteraard mogen de kinderen weer hun schoen
zetten en wie weet komt hij dan langs om deze te vullen. Sinterklaas zou het
heel leuk vinden om weer mooie kleurplaten te mogen ontvangen van de
kinderen. Daarom is er weer een kleurplaten actie waarbij de kinderen een
mooie prijs kunnen winnen. De tekeningen zijn te vinden bij diverse winkeliers
op het winkelcentrum. Uiteraard is Sinterklaas ook te boeken voor een digitaal
bezoek! Voor meer informatie stuur gerust een berichtje naar
sinterklaaskudelstaart@gmail.com.
Groet,
De secretaresse van Sinterklaas
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VIERINGEN
Zo. 22 nov. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Cantor
Lector: Willy
Koster: Gerard
13.00 uur Doop van Elias Maria Bell
Zo. 29 nov. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Cantor
Lector: Cees
Koster: Aad
Zo. 06 dec. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Kinderkoor
Lector: werkgroep
Koster: Pieter
Zo. 13 dec. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Cantor
Lector: Lucy
Koster: Ageeth
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GEBEDSINTENTIES
Zo. 22 nov. Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Ad Verschueren
Eef Masselink
Uit dankbaarheid
Gerrit Peters
Het gezin Ostendorf
Bep Burgers-Vink
Wim en Toos Buskermolen-de Boer
Elizabeth van ’t Hart-v.d.Geest
Henny Krom
Anna Röling-Blok
Leen van den Bergen
Voor onze dopeling
Zo. 29 nov.

Henk Buskermolen en Marie Buskermolen-Wesselman
Eef Masselink
Lucia van Putten
Trudy Baars-v.Kleef
Leen van den Bergen
Uit dankbaarheid

Zo. 06 dec.

Jaap Broers
Eef Masselink
Hein Zethof
Evert Zethof
Leen Buskermolen
Leen van den Bergen

Zo. 13 dec.

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Eef Masselink
Nico Buskermolen en Tiny Buskermolen-Pieterse
Wim Buskermolen en Toos Buskermolen-de Boer
Leen van den Bergen
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER: MARGA VAN DEN BROEK
Even voorstellen:
Marga is 47 jaar getrouwd met Gerard, ze hebben
2 dochters, Fleur en Aafke, schoonzoon René en
3 kleinkinderen, Martijn, Isa en Anouk.
Wat doe je voor vrijwilligerswerk voor onze kerk?
Sinds 6 jaar maak ik 1 keer in de 2 maanden De
Stem, samen met Ingrid vorm/ben ik de ‘Redactie’.
Vertel eens iets over het proces voor de Stem bij iemand op de mat ligt
Op maandag begin ik met het sturen van een mail met de vraag om kopij voor
De Stem uiterlijk vrijdag in te sturen. Ondertussen begin ik met het invullen
van de vieringen, het aanpassen van het regiorooster, data, agenda ect. Op
vrijdagmorgen haal ik de kopij op bij het secretariaat. ’s Avonds zet ik alles op
volgorde en vul ik De Stem verder in. Ik lees de teksten door en zonodig pas
ik iets aan qua lettertype of zinsopbouw. Daarna zoek ik plaatjes op internet
om de boel een beetje op te leuken en indien mogelijk hou ik nog even een
klein beetje ruimte voor nagekomen berichten. Zaterdags print ik De Stem uit
en op maandagochtend breng ik hem naar het secretariaat waar Aad of Lucy
er verder mee aan de slag gaat om hem te drukken. Daarna komen nog de
inleggers en nieters en de verdeler die de Stemmen naar de wijkhoofden
brengt die ze bij u op de mat bezorgen.
Wat heeft je bewogen om dit vrijwilligerswerk te gaan doen?
We kwamen 6 jaar geleden vlak naast de kerk in Kudelstaart te wonen en toen
las ik in De Stem de advertentie voor een redactielid. Dat leek me een leuke
uitdaging.
Doe je nog ander vrijwilligerswerk?
Ik ben net gestopt met mijn bestuurswerk voor vereniging “De Schakel” in
Amstelveen. Dit is een vrijetijdsvereniging voor mensen uit de regio met een
verstandelijke beperking. Onze jongste dochter Aafke is daar lid van. Ik ben
daar een van de +/- 80 vrijwilligers en vervulde 19 jaar een bestuursfunctie als
secretaris. In die jaren ben ik ook altijd met de jaarlijkse vakantieweek met 45
deelnemers en 20 vrijwilligers mee geweest. Dat waren geweldige weken. Nu
ben ik nog steeds coördinator/begeleider van de wandelclub. Eén van de 15
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activiteiten binnen de vereniging. De Schakel heeft altijd veel tijd gekost maar
daar kwam ook veel voor terug. Met de vrijwilligers is een hechte band
opgebouwd. Dit is ook nodig want onze leden zijn niet in staat zelf te
investeren in de club, het moet allemaal uit de vrijwilligers en bestuur komen
dus er was/is veel overleg en veel te doen. Het leuke is dat er doordat er
zoveel verschillende vrijwilligers zijn, er ook hele leuke ideeën en acties zijn
binnen de vereniging. Ook nu, ondanks de Corona.
Het blijft mijn aandacht en inzet houden.
Wat betekent de kerk voor je?
De kerk is voor mij nostalgie. Vroeger was voor mij kerkbezoek en de
kerkelijke feesten een vaste gewoonte, ook een hechte gemeenschap. In de
loop der jaren ging de kerk mee en paste men de diensten voorzichtig aan,
aan de vraag. Ik denk nog aan de eerste liturgievieringen met een combo en
jongerenkoor. Het trok iedereen naar de kerk. In deze tijd vind ik het moeilijk:
ik zie hoe er van beide kanten aan gewerkt wordt maar dat door allerlei
beperkingen vanuit Rome de kerk steeds verder achterop lijkt te raken. De
taal wordt niet meer verstaan en dat terwijl iedereen van goede wil is. Heel
jammer. Nu zie ik ‘de kerk’ meer in de mensen zelf met elkaar.
Heb je hobby’s?
Alweer vele jaren ben ik lid van een leesclub, daar haal ik veel plezier uit.
In de afgelopen jaren heb ik met veel plezier menig uurtje opgepast op de
kleinkinderen maar die zijn nu alweer zover dat ze zelf op kunnen passen.
Voor de broodnodige gezondheid was ik gaan zwemmen en dat bevalt heel
goed, helaas ligt dit nu even stil. Bed & Breakfast ’s bezoeken in de buurt van
een stadje en de omgeving doorfietsen doe ik ook graag met Gerard. Door
Corona zijn er inmiddels heel wat feestjes van familie en vrienden niet
doorgegaan maar we hopen dat deze in het komende jaar weer opgestart
mogen worden. Dan gaan we vast “los”.
Wil je nog iets zeggen?: Nee hoor, ik heb denk ik wel genoeg gezegd.
Wie wil je in de volgende Stem aan het woord laten?
Door omstandigheden kon pastoor Marco het interview deze keer niet laten
doorgaan dus mag hij in de volgende Stem aan het woord komen.
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VIERING VAN DE DIACONALE ZONDAG 15 NOVEMBER
De viering van de diaconale zondag was niet voor iedereen goed te
volgen. Dat had te maken met het feit dat de geluidsinstallatie niet goed
afgesteld was.
Jammer, want daardoor kwam niet alles over, zoals het bedoeld was.
Sorry daarvoor.
De inleidende tekst van Bob Zwartendijk drukken we hierbij af:
Daar sta je dan, ‘s morgens vroeg in de warme hal van het Centraal
Station met slechts een dun jackje aan.
De stad ontwaakt,
reizigers passeren links en rechts, een enkeling staat stil, wordt geraakt,
pianomuziek streelt het oor.
Je dwingt jezelf, niet stil blijven staan,
loop door, ondanks de honger die je voelt, de koude die bij je
binnenkomt.
Doorgaan, ondanks je verdriet, je eenzaamheid, je teleurstellingen.
Niemand die het weet, niemand die het ziet, je hunkert naar wat
aandacht, naar liefde,
je smacht naar een beetje aanspraak.
Geen huis om te schuilen, geen warme mantel om je heen,
je wilt niet lastig zijn, maar toch een beetje huilen,
huilen om de pijn, om hetgeen wat je achter liet,
huilen om de vergeten taal, huilen om de omstandigheden.
Het grote verdriet om niet gehoord te worden.
Dagen vol zelfbeklag, pijn niet te verdragen.
Iedere nieuwe dag wakker worden onder een brug,
in een portiek, op een verlaten perron onder een schamele deken.
Mensen lopen voorbij, zijn gehaast.
Je berust erin en kijkt naar de weerkaatsing in het water van de
opkomende zon.
Namens de werkgroep,
Wil Kraan
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NIEUWS VAN PCI

Op de diaconale zondag is tijdens de viering de flyer van de regionale
PCI gepresenteerd. U vindt hem als bijlage in deze Stem.
Deze flyer geeft u informatie over wat de PCI is, waar zij voor staat en
hoe u in contact kunt komen met PCI. Het lezen en bewaren waard!
Participe-Amstelland, Team Aalsmeer; 0297-326670
Corona heeft ons leven flink veranderd. Het maakt niet uit, íedereen
heeft er mee te maken en moet ermee omgaan. Voor de een gaat dat
makkelijker dan voor de ander. Daarom hebben wij weer (samen met
anderen) een aanbod voor bewoners in Aalsmeer en Kudelstaart.
Net als in april kunnen we een luisterend oor bieden,
boodschappenhulp, een leuke tip voor afleiding of je helpen met je
eigen idee. Daarvoor hebben we een nieuwsbrief gemaakt, die in deze
Stem is opgenomen, (door omstandigheden is het helaas in een te klein
lettertype, hopelijk kunt u hem op uw computer vergroten, red)
Deze nieuwsbrief is ook bedoeld voor andere doelgroepen dan alleen
de ouderen.
Omdat de bijeenkomst met de werkgroep van Kudelstaart niet door kon
gaan, vindt u in de volgende Stem meer “nieuws van PCI”.
Namens de werkgroep,
Wil Kraan
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VIERINGEN OP DE MAANDAGAVOND IN UITHOORN
Komend jaar 2021 zal er vanuit de charismatische gebedsgroep
“Emmaus” 6x op de maandagavond een eucharistieviering worden
georganiseerd. Pastoor Marco en/of kapelaan Darek zullen daarin
voorgaan. Daarbij is elke parochiaan, ook vanuit de parochies in onze
regio van harte welkom. Als u wilt kunt uw eigen intenties op papier
meebrengen. Houdt u de komende data in 2021 vrij:
- Maandag 4 januari
- Maandag 1 maart
- Maandag 3 mei
- Maandag 5 juli
- Maandag 6 september
- Maandag 8 november
Telkens om 19.30u in de dagkerk/of grote kerk van de Burght.
Zie verder de poster en flyer met de grote witte duif erop die in uw
kerk hangt.
Marlies van der Lelij tel. 567848
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REGIOROOSTER
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer
Zo. 22-11
09.30 uur
Eucharistieviering
Zo. 29-11
09.30 uur
Eucharistieviering
Zo. 06-12
09.30 uur
Eucharistieviering
Zo. 13-12
09.30 uur
Woord-Gebedsviering
Emmausparochie, Uithoorn
Van dinsdag t/m zondag dagelijks een eucharistieviering
Zo. 22-11
11.00 uur
Eucharistieviering
Zo. 29-11
11.00 uur
Eucharistieviering
Zo. 06-12
11.00 uur
Eucharistieviering
Zo. 13-12
11.00 uur
Eucharistieviering
St. Jan Geboorte, de Kwakel
Zo. 22-11
09.30 uur
Zo. 29-11
09.30 uur
Zo. 06-12
09.30 uur
Zo. 13-12
09.30 uur

Woord-Communieviering
Eucharistieviering
Woord-Communieviering
Eucharistieviering

H.Urbanus,Nes aan de Amstel
Elke zaterdag om 19.00 uur een woord en gebedsviering o.l.v. parochianen
Zo. 22-11
09.30 uur
Woord-Communieviering
Zo. 29-11
09.30 uur
Woord-Communieviering
Zo. 06-12
09. 30 uur
Eucharistieviering
Zo. 13-12
09.30 uur
Woord-Communieviering
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PAROCHIE-AGENDA 23-11-2020 / 18-12-2020
Di.

24 nov.

19.45 uur

PCI DB

Do.

26 nov.

19.30 uur

PCI werkgr.K’staart

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:
redactiestem@hotmail.com
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 11 dec.

DE VOLGENDE STEM IS VAN 19 DECEMBER T/M 15 JANUARI

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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