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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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KERSTGEDACHTE

Even stilstaan en bezinnen
Even ervaren hoe het met je gaat
van binnen
Zeggen tegen je dierbaren hoeveel je
om ze geeft
Terug naar de basis, voelen waarvoor
je leeft
Dankbaar zijn voor alles wat
gelukkig maakt
En koesteren wat je diep van
binnen raakt
Even….heel even
Niet alleen voor jezelf maar juist
voor anderen leven
Dat is hoe Kerst moet zijn bedoeld
Anderen laten delen in wat jij diep
van binnen voelt
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VANUIT HET PAROCHIETEAM.
Het is alweer bijna Kerstmis maar het voelt
allemaal toch wel heel anders dan normaal,
zowel thuis maar zeker ook in de kerk.
De Kerst hoort een feest te zijn waarbij
families samenkomen, vrienden worden
uitgenodigd en met grote getalen naar
de kerk voor de vele diensten die er zijn. Helaas zit dat er dit jaar allemaal
niet in. Thuis mag je maar drie mensen ontvangen en in de kerk maar
dertig, buiten de medewerkers om. Op basis van de recente
besmettingscijfers zit een verhoging van dit aantal er helaas niet in.
In de regio is in samenwerking met de pastores, de leden van de DOP groep
en medewerkers van het parochieteam een rooster gemaakt waarbij rekening
gehouden is met alle regels die voor kerkdiensten gelden in corona tijd. In de
voorgaande Stem kon u lezen hoe dat voor onze kerk gaat worden:
Op Kerstavond 24 Dec. om 17:00 uur een kinderviering met het Kinderkoor.
om 21:00 uur een DOP viering met Cantors.
Op 1e kerstdag 25 Dec. om 11:00 uur een eucharistieviering met Cantors.
In de voorgaande Stem werd ook vermeld dat er mogelijk een extra viering op
tweede kerstdag gehouden zou kunnen worden bij voldoende belangstelling.
Op basis van de tot nu toe ontvangen reacties ligt het niet in de lijn der
verwachting dat deze viering ook daadwerkelijk gehouden zal worden. Het is
natuurlijk nog altijd mogelijk om bij het secretariaat uw belangstelling voor
deze extra viering aan te geven.
Voor de geplande vieringen op 24 en 25 december hebben al vele vaste
kerkgangers hun kaarten opgehaald en zijn er reserveringen gemaakt.
Met name de kinderviering op 24 december om 17:00 uur is zo goed als
volgeboekt. Voor de overige vieringen kunt u het secretariaat nog bellen
tel. 0297-324735, maar wees er wel snel bij want er zijn echt maar dertig
plaatsen beschikbaar per viering. Ook willen we nog vermelden dat de
Nieuwjaarsviering in 2021 gevierd wordt op 10 januari. Het zal duidelijk zijn
dat er geen sprake zal zijn van een echte receptie en er is ook geen koffie met
een verstopte boon! Voor deze viering moet natuurlijk ook wel gereserveerd
worden. Al met al is het dit jaar een hele drukte geweest om alles te regelen op
basis van de vele corona regels: niet alleen voor de Kerst maar ook in de
afgelopen maanden.
3

Als parochieteam zijn wij dan ook veel dank verschuldigd aan de medewerkers
van het secretariaat!
Wij hopen dat het ondanks alles toch een mooie, en zeker intieme, Kerst zal
worden en zien er naar uit dat in het jaar 2021 een halt toegeroepen wordt
aan de corona besmetting.
Natuurlijk dankt het parochieteam allen die zich met hart en ziel inzetten
om alle vieringen goed te laten verlopen.
Tenslotte wensen wij u allen een zalig Kerstfeest en uiteindelijk een zeer
goed Nieuwjaar.
Het parochieteam.
VREUGDE EN VERDRIET.
*Op 20 december zal in onze kerk Elias Bell worden gedoopt.
Elias woont met zijn moeder in de Graaf Willemlaan.
Deze doop stond eerder gepland op 22 november maar werd door
omstandigheden uitgesteld.
*Op 6 december is op 80 jarige leeftijd overleden Jasper Blom.
Jasper was al enige tijd ziek. Hij woonde met zijn vrouw Jeannette in de
Copernicusstraat. Op 10 december is in besloten kring afscheid genomen van
Jasper. Waarna de crematie volgde.
Wij wensen Jeannette, de kinderen en kleinkinderen heel veel kracht en
sterkte om dit verlies te dragen.
*Op vrijdag 11 december overleed Agnes de Zanger-van Geems.
Zij woonde in de Nobelhof en is 82 jaar geworden.
In de volgende Stem zal een kort in memoriam komen.
VIERING THUIS KIJKEN.
Ook in onze kerk zullen we overgaan op een livestream zodat de mensen die
geen gelegenheid hebben om naar de kerk te komen de viering kunnen
bijwonen. We zullen dit in alle veiligheid gaan doen.
Als het gaat lukken kunnen we dit met de Kerst al gaan doen.
Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u een mail sturen naar het secretariaat:
stjangeboortesecretariaat@live.nl wij sturen u dan een link waarmee u kunt
inloggen voor de viering.
Wij hopen dat alles goed verloopt, misschien een startprobleempje in het
begin, hiervoor alvast onze excuses.
Maar natuurlijk hopen wij u ook in onze kerk te verwelkomen.
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NIEUWS VAN WERKGROEP P.C.I.
Namens het Parochieteam en de P.C.I. hebben alle ouderen van onze
parochie een mooie plant en kerstkaart ontvangen met de volgende tekst, die
we voor de komende feestdagen, u allen toewensen:
We vieren de komende feestdagen anders dit jaar.
Een jaar in het teken van de corona pandemie.
Toch blijven we verbonden met
Hoop, Geloof en Liefde en staan de deuren
van onze mooie St. Jan altijd voor u open.
We wensen u goede feestdagen en een gezond 2021 toe.
KERSTVIERING KINDERKOOR
Donderdag 24 december om 17.00 uur is de
Kerstnachtgezinsviering. Helaas dit jaar geen
kersttoneelstuk, geen échte baby’tjes, maar wel een
leuk sterrenspel, gespeeld door enkele kinderen en
mooie liedjes van het kinderkoor. We gaan er weer
een mooie viering van maken.
DRIE KONINGEN MET HET KINDERKOOR
De eerste viering van het kinderkoor in het nieuwe jaar is op zondag 10

januari 2021. We vieren dan Drie Koningen.

KERK OPEN – STALLETJE KIJKEN
Zoals ieder jaar gebruikelijk zal de kerk op beide Kerstdagen geopend zijn om
onze mooie kerststal te bewonderen.
U heeft dan de gelegenheid van ongeveer 12.00 uur tot 16.00 uur de kerk te
bezoeken. En toch nog even een momentje van rust en bezinning te vinden.
Uiteraard als er meerdere mensen tegelijk in de kerk zijn.
Houdt u aan de voorgeschreven richtlijnen
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KIND AAN TAFEL.
Zoals ieder jaar gebruikelijk staan er ook na de vieringen
de rode bussen achter in de kerk voor het project “Kind
aan Tafel”.
Wij hopen dat u uw gaven daarin ook weer doneert zodat ook deze kinderen
een mooie Kerst mogen beleven.
U kind dit bedrag ook aan ons overmaken op
Rek. nr. NL42 INGB 0000. 0858. 85
t.n.v. Kerkbestuur St. Jan Geboorte
o.o.v. “Kind aan Tafel”
ACTIE KERKBALANS.
Het bijzondere jaar 2020 is bijna ten einde. Dus
ook de Actie voor het jaar 2020.
Wij willen iedereen alsnog hartelijk bedanken voor
uw bijdragen aan deze actie. Ook voor onze
parochie is het financieel een zwaar jaar
geworden. De gebouwen die toch onderhouden moeten worden, vaste lasten
die doorgaan, collectes die niet gehouden konden worden. enz.
Mocht u uw bijdragen nog niet gedaan hebben, dan vertrouwen wij erop dat u
dit alsnog deze maand zult doen.
Volgende maand in januari komt de nieuwe actie voor 2021 er al weer aan.
Wij hopen dat u ons daarin ook niet zult gaan vergeten.
Bij de volgende Stem in januari zult u de nieuwe folder ontvangen
KERSTVIERINGEN:
Op de middenpagina staat het schema voor de kerstvieringen. Omdat het nog
niet zeker is of Pastoor Marco op tijd terug zal zijn vanuit Italië
(Waar hij is wegens familie omstandigheden) kan het zijn dat er een
Eucharistieviering gewijzigd zal worden in een Woord-Communieviering,
of andersom.
Wij vertrouwen op uw begrip.
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VIERINGEN
Zo. 20 dec. 11.00 uur
13.00 uur
Do. 24 dec.

DOP-viering mmv D/H koor
Lector: Werkgroep
Koster: Ageeth de Kuijer
Doopplechtigheid van Elias Bell

Kerstavond
Kinderkerstviering mmv Kinderkoor
Lector: Werkgroep
Koster: Gerard v. d. Jagt
21.00 uur DOP-viering mmv Cantors
Lector: Werkgroep
Koster: Aad Buskermolen
Vr. 25 dec.
1e Kerstdag
11.00 uur Eucharistieviering mmv Cantors
Lector: Willy van der Geest
Koster: Pieter Bruin
Za. 26 dec.
2e Kerstdag
11.00 uur Dopgroep-viering
Lector: Werkgroep
Koster: Ageeth de Kuijer
Zo. 27 dec.
Zo. 03 jan.

Zo. 10 jan.

17.00 uur

11.00 uur Eucharistieviering mmv D/H koor
Lector: Cees Hageman
Koster: Ageeth de Kuijer
11.00 uur Eucharistieviering mmv D/H koor
Lector: Lucy Rekelhof
Koster: Gerard v.d. Jagt
Nieuwjaarsviering
11.00 uur Eucharistieviering mmv Kinderkoor
Lector: werkgroep
Koster: Aad Buskermolen
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GEBEDSINTENTIES
Zo. 20 dec.
Eef Masselink, Uit dankbaarheid
Henk Ostendorf (Jaargetijde)
Ina Ostendorf
Agnes de Zanger-van Geems
Kerst 24 dec.

Fam. de Boer-Boekhorst
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Kees Nieuwendijk
Eef Masselink en overl. Fam Masselink en Berns
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
Gerard Peters, Henny Krom, Ad Verschueren
Overl. Fam. Winters-van Wissen,
Robbert van Leeuwen, Leen Buskermolen
Het gezin Ostendorf, Anna Röling-Blok
Yolanta van Geijlswijk-Kazubska
Frans Kommers, Rudolf de Bok
Elizabeth van ’t Hart-van der Geest
Christien Meijer, Annie Buskermolen van der Knaap
Leen van den Bergen, Jasper Blom,
Piet Buskermolen
Agnes de Zanger-van Geems

Zo. 27 dec.

Jan de Boer
Eef Masselink
Agnes de Zanger-van Geems

Zo. 03. jan.

Leen Buskermolen
Uit dankbaarheid
Eef Masselink, Hein Zethof, Evert Zethof
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Jaap Broers,
Agnes de Zanger-van Geems

Zo. 10 jan.

Leen Buskermolen
Eef Masselink
Agnes de Zanger-van Geems
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COLLECTES.
Bent u niet in de gelegenheid om met deze Kerst naar de kerk te komen, maar
wilt u toch uw bijdragen doen dan mag dat natuurlijk ook met een overboeking.
Rek. nr. NL42 INGB 0000. 0858. 85
t.n.v. Kerkbestuur St. Jan Geboorte
o.o.v. “Collecte Kerst”
Hiervoor alvast onze hartelijke dank.
OVERZICHT COLLECTES
collectes

Uitv/huw

kaarsen

2019
aug
sept
okt
nov
dec
kerstmis

299,49
505,73
381,12
515,04
706,30
1510,73

296,35

342,45
527,82
281,30
508,55

73,10

340,82
145,65

61,74
112,83
65,40
156,82
106,71
112,44

2020
juli
aug/sept.
okt
nov.

108,10

JUBILEUMKAARS.
Achter in de kerk staan nog steeds de jubileumkaarsen te
koop aangeboden. Heeft u er nog geen?
Voor € 10,= is deze voor u.
Misschien nog een mooi lichtpuntje voor Kerstmis.
De kaarsen zijn ook altijd te verkrijgen via het secretariaat.
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214,50
62,50
40,85
107,60

EEN KERSTWANDELING IN KUDELSTAART.
Een
tijdje
geleden
hadden
wij,
de
gezinsvieringengroep samen met de Samen op
Weg gemeente en de Alphakerk, bedacht om een
Kerstwandeling in Kudelstaart te organiseren, dit
omdat we in onze kerken niet iedereen een
kerstviering kunnen aanbieden. Helaas werden de
regels omtrent Corona steeds strenger en moesten we onze plannen staken.
Maar… in andere gemeenten worden digitale Kerstwandelingen
georganiseerd en die hebben wij ook kunnen aanschaffen.
Het voordeel is dat u nu zelf kunt bepalen wanneer u hem loopt.
Het enige wat u nodig heeft is een routekaart én een telefoon waarmee u een
QR code kunt scannen. (meer uitleg hierover op de website)
Hoe werkt het?
Ga naar de website van onze kerk: www.rkkerkkudelstaart.nl
of naar www.kerstwandeling2020.nl en zoek dan het logo van onze kerk op.
Daar kunt u de route downloaden.
Achter in de kerk kunt u ook een plattegrond meenemen.
De route start bij het Dorpshuis, daar hangt een poster met een QR code. Als
u deze code scant met uw telefoon krijgt u het eerste filmpje te zien.
Daarna volgt u de route op de plattegrond en komt u onderweg nog meer
posters tegen, waar een QR code op staat.
Aan het eind wacht u een kleine verrassing.
De route is 3,6 km er zijn 15 posters en duurt voor een gemiddelde loper met
inbegrip van de filmpjes iets meer dan een uur.
De route is van 16 december tot 6 januari te lopen en zoals al eerder vermeld,
op elk gewenst tijdstip.
Zo hopen we te voorkomen dat iedereen de 2 Kerstdagen op pad gaat.
We wensen jullie veel plezier!!
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Van de Bestuurstafel
Parochiebladen december/Kerst 2020
Beste parochianen en belangstellenden van
Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel

en Uithoorn,
Wij hopen dat het goed gaat met u allemaal. Nu ik dit stukje schrijf is het half
november en kijken we vol onzekerheid, maar ook met goede hoop, uit naar
de Kerst. December zelf is de maand van het terugkijken. En wat was het
een vreemd jaar. Dit had niemand kunnen voorspellen en we weten nog niet
hoe het verder zal verlopen.
Een korte terugblik naar begin november zijn de bijzondere Allerzielen
vieringen geweest. Mogelijk gemaakt met heel veel overleg en maatwerk.
Bijzonder trots zijn we op de vele vrijwilligers die dit hebben weten te
organiseren. Het onvoorspellende van dit “corona-jaar” kwam bijvoorbeeld
toen pastoor Marco op 9 november het bericht kreeg dat zijn vader positief op
Corona is getest. Marco is toen afgereisd naar Italië om zijn bejaarde ouders
bij te staan. Wij bidden dat de familie Cavagnaro deze moeilijke periode goed
doorkomt.
Voor het pastoresteam betekent dit echter een extra uitdaging. Vooral met het
invullen van de diensten in onze 5 parochies. Het is voorlopig gelukt om een
alternatief voorgangersrooster te maken (voor het geval de pastoor langere
tijd niet beschikbaar is). Zelfs zonder extra inzet van vrijwilligers voor diensten
door parochianen.
Elk jaar moet er voor de laatste week van december even extra naar het
dienstenrooster worden gekeken. We zijn gewend om tijdens de Kerstdagen
grote hoeveelheden mensen te ontvangen in de diverse kerkdiensten. Dit jaar
is anders. We willen graag zo veel mogelijk kerkgangers de gelegenheid
bieden Kerst te vieren in de kerk. Zoals we gewend zijn en wat we zouden
willen als gastheren in “het huis van God”, waar plaats is voor iedereen. Het
is voor ons als bestuur, voor de pastores, voor de parochieteams en de
vrijwilligers/koren die graag een mooie invulling willen geven aan de
Kerstvieringen heel moeilijk. Hoe kun je iets plannen terwijl elke week de
randvoorwaarden (kunnen) veranderen? Wij zijn al tijden in overleg met alle
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betrokkenen en hebben diverse conceptplannen gemaakt. Steeds weer
inventariseren en aanpassen. Blijft het aantal toegestane kerkgangers 30
mensen per viering? Of zullen we er toch 100 mogen ontvangen eind
december? Mag er eventueel door een groepje gezongen worden of zijn het
2 zangers maximaal? Kan de luchtverwarming veilig aan en hoe zit het met
luchten? Mogen er meerdere vieringen op een dagdeel/Kerstavond of geeft
dat ook een te hoog risico om door het Coronavirus te worden besmet?
Heel graag zouden we in dit parochieblad al iets duidelijk willen maken, maar
we weten het simpelweg nog niet. Normaal gesproken zouden we nog zeggen
dat het de komende weken in de mededelingen in de kerk zal worden
afgelezen. Maar daar zijn ook maar maximaal 30 toehoorders. Graag
verwijzen we u in elk geval naar de website van uw parochie.
Wat wel mooi is dat er toch bijzondere ideeën worden uitgewerkt. En de
meeste van deze ideeën hebben te maken met het digitaal beschikbaar
maken van (Kerst) kerkdiensten. Vanuit Uithoorn zal op Eerste Kerstdag de
eucharistie van 11.00 uur live worden uitgezonden via YouTube. En Diaken
Jeroen is bezig met het “corona-proof” opnemen van een eigentijds
Kerstverhaal met en voor kinderen. Ook dit zal via YouTube beschikbaar
komen. Het handige van YouTube is dat u ook op een later tijdstip de
uitzendingen kan bekijken.
De juiste linkjes zullen via de websites en nieuwsbrieven kenbaar worden
gemaakt. Ik raad u aan eventueel uw emailadres door te geven bij het
secretariaat zodat u van de laatste informatie kan worden voorzien. Wij
wensen u in elk geval een fijne decembermaand toe. Alle feestdagen zullen
iets anders zijn dan anders. De advent doet ons wellicht weer iets meer
verlangen naar het Licht nu we het Kerstshoppen beter kunnen overslaan dit
jaar. Het Kerstkind zal komen, zoals ieder jaar, voor iedereen. Of we dit nu in
een volle kerk vieren of thuis. En ik bid dat de Verlosser ons het inzicht geeft
om Oud en Nieuw te beleven met een dankbare blik op 2020 en een hoopvolle
kijk naar 2021.
Alvast fijne Feestdagen!
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
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REGIOROOSTER
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer
Zo.
20-12 09.30 uur
Eucharistieviering
Do.
24-12 19.00 uur
DOP viering
Do.
24-12 21.00 uur
Eucharistieviering
Vr. 1e Kerstd.
25-12 09.30 uur
Eucharistieviering
za. 2e Kerstd.
26-12 09.30 uur
Eucharistieviering
Zo.
27-12 09.30 uur
Eucharistieviering
Zo.
03-01 + 10-01 09.30 uur
Eucharistieviering
Emmausparochie, Uithoorn
Van dinsdag t/m zondag dagelijks een Eucharistieviering
Elke zaterdag om 19.00 uur Eucharistieviering
Zo.
20-12 11.00 uur
Eucharistie viering
Do.
24-12 19.00 uur
Eucharistie viering
Do.
24-12 23.00 uur
Eucharistie viering
e
Vr.1 Kerst d.
25-12 11.00 uur
Eucharistie viering
Za.2e Kerstd.
26-12 11.00 uur
Eucharistie viering
Zo.
27-01 11.00 uur
Eucharistie viering
Zo.
03 + 10-01 11.00 uur
Eucharistieviering
St. Jan Geboorte, de Kwakel
Zo.
20-12 09.30 uur
Woord en communie viering
Do.
24-12
Inloop Kerst in de kerk
Vr.1e Kerstd. 25-12 09.30 uur
Eucharistieviering
Za.2e Kerstd. 26-12 09.30 uur
Eucharistie viering
Zo.
27-12 09.30 uur
Woord en communieviering
Zo.
03-01 09.30 uur
Woord en communieviering
Zo.
10-01 09.30 uur
Eucharistieviering
H. Urbanus, Nes aan de Amstel
Elke zaterdag om 19.00 uur Woord en gebedsviering o.l.v. parochianen
Zo.
20-12 09.30 uur
Woord en communie viering
Do.
24-12 22.00 uur
Eucharistieviering
Vr.1e Kerstd. 25-12 22.00 uur
Eucharistieviering
Za.2e Kerstd. 26-12 10.00 uur
Woord en communie viering
Zo.
27-12 09.30 uur
Eucharistieviering
Zo.
03-01 09.30 uur
Eucharistieviering
Zo.
10-01 09.30 uur
Woord en communie viering
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Pastoor Marco Cavagnaro is wegens familie omstandigheden in Italië.
Wanneer hij niet op tijd terug kan zijn worden de Kerstdiensten
gewijzigd als volgt:
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer
Do.
24-12 19.00 uur
Do.
24-12 21.00 uur
Vr. 1e Kerstd.
25-12 09.30 uur
za. 2e Kerstd.
26-12 09.30 uur
Zo.
27-12 09.30 uur

DOP viering
Eucharistieviering
Woord en communieviering
DOP viering
Woord en communieviering

Emmausparochie, Uithoorn
Do.
24-12 19.00 uur
Do.
24-12 23.00 uur
Vr.1e Kerst d.
25-12 11.00 uur
e
Za.2 Kerstd.
26-12 11.00 uur
Zo.
27-01 11.00 uur

Woord en communieviering
Eucharistie viering
Eucharistie viering
Eucharistie viering
Eucharistie viering

St. Jan Geboorte, de Kwakel
Do.
24-12
Inloop Kerst in de kerk
Vr.1e Kerstd.
25-12 09.30 uur
Eucharistieviering
Za.2e Kerstd.
26-12 09.30 uur
Woord en communieviering
Zo.
27-12 09.30 uur
Elly van Rooden
H. Urbanus, Nes aan de Amstel
Do.
24-12 22.00 uur
Vr.1e Kerstd.
25-12 10.00 uur
Za.2e Kerstd.
26-12 10.00 uur
Zo.
27-12 09.30 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Woord en communie viering
Eucharistieviering

De Redactie van de Stem wenst u
Prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig 2021
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PAROCHIE-AGENDA 21-12-2020 / 15-01-2021
Ma.

21 dec.

9.00 uur

Kerkschoonmaak

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:
redactiestem@hotmail.com
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 8 jan.

DE VOLGENDE STEM IS VAN 16 JANUARI T/M 19 FEBRUARI

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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