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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 

 
16 januari 2021                              JAARGANG 55  NR. 02 
===================================================== 
 

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 
Na twee maanden die voor mij heel bijzonder zijn geweest ben ik blij  
terug te zijn in Nederland. Op maandag 9 november werd ik ’s ochtends 
vroeg gebeld omdat mijn vader ademtekort begon te krijgen. Hij was 
opgenomen met corona. Ik nam het eerste vliegtuig naar Italië en 
diezelfde avond stond ik voor het Sandro Pertini Ziekenhuis te Rome 
om informatie te krijgen over mijn vader. Mijn moeder was God zij dank 
niet besmet, maar ze moest toch een quarantaine in acht nemen, dus 
ik moest voor een aantal dagen bij vrienden logeren.  
De eerste week was erg zwaar, met een paar telefoontjes van artsen 
die ons het ergste deden vrezen. Maar de Heer gaf samen met de 
beproeving, de genade om het te dragen. Op vrijdag 13 november 
gebeurde zelfs het wonder, dat ik in de corona afdeling toegelaten werd 
om aan hem het sacrament van de zieken toe te dienen. Ik zal nooit de 
ogen vergeten waarmee mijn vader me aanstaarde, vreugdevol en heel 
serieus tegelijk. 
Na deze eerste intense en onrustige week was ik echt uitgeput. Ik 
voelde me heel zwak en machteloos. Toen besloot ik om alles in de 
handen van God over te laten. Ik gebruikte er een speciaal gebed voor, 
die eindigde met de woorden: “Jezus, neem het van mij over!” 
Nadat ik dit gebed met volle overtuiging had gebeden, kreeg ik voor het 
eerst van het ziekenhuis te horen dat er een “lichte verbetering” was. In 
dezelfde tijd kwam mijn moeder uit de quarantaine en konden we 
eindelijk elkaar omarmen en ons samen verheugen over de verbetering 
van vader.   
De week daarop was hij klaar om ontslagen te worden, maar tot onze 
grote teleurstelling kreeg hij een ontsteking die zeer zorgwekkend bleek 
te zijn. Op 8 december belde het ziekenhuis op en een arts zei dat "onze 
lieve Heer heeft jouw vader geholpen…” want zijn bloedwaardes waren 
hersteld. Het ontvangen van dit nieuws op de dag van het feest van 
Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis was een heel lief teken, 
een wonder om niet te vergeten. 
Deze ervaring heeft het leven van ons gezin veranderd en voor altijd 
mijn priesterschap gekenmerkt. Ik zal nooit vergeten: het lijden, de 
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liefde tussen ons in het gezin, de pijn, de barmhartigheid van God en 
de warmte van jullie gebeden, die onze steun zijn geweest. Onze 
gedachten gaan naar al de artsen die onvermoeibaar in de 
ziekenhuizen werken en aan alle patiënten die er nog liggen of die het 
niet overleefd hebben: mogen zij rusten in de vrede van God. 
Medio december is mijn vader goed opgeknapt weer thuis gekomen, 
waardoor ik met een gerust hart naar Nederland kon terugkeren om 
samen met jullie allemaal het nieuwe jaar te starten. Moge God ons 
blijven begeleiden in deze zeer bijzonder tijden. 
Pastoor Marco       
  
 
BESTE PAROCHIANEN,    -  EEN NIEUWJAARSGROET 
De leden van het Parochieteam wensen u allen een zalig, maar vooral 
een gezond 2021 toe zonder al te veel invloeden van het coronavirus. 
Gelukkig is het vaccineren ondertussen begonnen en kunnen we weer 
gaan denken aan een redelijk normaal kerkelijk jaar. 
Of het al mogelijk zal zijn om dit jaar het feest van 150(1) jaar St. Jan te 
vieren valt nog te bezien maar daar houden we u natuurlijk nauwgezet 
van op de hoogte. 
Zoals u allen gemerkt zult hebben is het Kerstfeest sober gevierd. Geen 
kerstsamenzang met een lekker sneetje kerstbrood en warme 
chocolademelk of gluhwijn, geen kindje wiegen met een kerk vol met 
jonge gezinnen, geen overvolle kinderviering op kerstavond en geen 
volle kerstnachtmis met een gelegenheidskoor: neen alleen een viering 
op eerste kerstdag met 30 parochianen en 6 zangers en op tweede 
kerstdag een viering met het kinderkoor met maximaal 30 parochianen.  
Totaal maar maximaal 60 personen terwijl er normaal honderden 
mensen van de kerstvieringen komen genieten.  
Wat een hardnekkig virus al niet teweeg kan brengen; niet alleen in 
Kudelstaart maar in heel Nederland en ver daarbuiten. 
Gelukkig was het wel zo dat de vieringen ook gevolgd konden worden 
via livestream.  
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Mede door de grote inzet van GB AV Solutions  (Gijs Braat, kleinzoon 
van Piet en Annie Buskermolen) is het opstarten en klaarmaken van het 
systeem om te kunnen livestreamen binnen een week een feit 
geworden.  
Veel dank aan Gijs hiervoor! 
Over de livestream toch nog wel enige toelichting. 
In de Kerststem was al aangegeven dat hiervan gebruik gemaakt kan 
worden als men zich via de mail opgeeft bij het secretariaat.  
Wellicht omdat het allemaal “nieuw en dus onwennig is” is hier nog niet 
echt veel gebruik van gemaakt terwijl de vieringen haarzuiver en luid en 
duidelijk te volgen zijn.  
Na de kerst zijn we gewoon doorgegaan met het uitzenden van onze 
vieringen via livestream. Zeker in deze corona tijd is dit een uitkomst 
voor met name ouderen en mensen met een verhoogt risico. Onze 
insteek is overigens om alle vieringen en, zo gevraagd (onder 
voorbehoud) uitvaartvieringen via livestream uit te zenden.  
 
Voor de volledigheid nog even de te volgen procedure om via 
livestream de vieringen te volgen.  

- U meldt zich aan bij stjangeboortesecretariaat@live.nl  
- Van het secretariaat ontvangt u een mail met een in blauw 

gekleurde aanmeldcode. 
- Op de dag van de viering drukt u vanaf 5 minuten voor de 

aanvang van de viering op deze code en de livestream begint. 
- Wilt u het boekje van de viering ontvangen, dan kunt u dit bij 

het secretariaat opgeven 0297-324735 of per mail. 
 
Wij gaan ervan uit dat bovenstaande duidelijk de procedure uitlegt en 
zouden het fijn vinden als vele parochianen gebruik maken van deze 
nieuwe mogelijkheid om zo, op een heel directe manier, betrokken te 
zijn bij het vieren in onze eigen St. Jan.  
 
Het parochieteam 
 

mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl
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LIEF EN LEED IN ONZE PAROCHIE 
**Op vrijdag 11 december is op 82-jarige leeftijd Agnes de Zanger–van  
Geem overleden.  
Agnes, een warme, vriendelijke vrouw met bijzonder veel 
doorzettingsvermogen. Een vrouw, moeder en oma, die niet bij de 
pakken neer ging zitten maar opgewekt en sterk doorging in haar leven. 
Altijd voor een ander in de weer, niets was haar teveel. Zelfs na haar 
herseninfarct krabbelde ze weer op en vocht zich naar genezing toe. 
Het lukte haar, wel met hulp, zelfstandig te blijven wonen. Eerst in de 
Gravin Aleidstraat en sinds korte tijd in het Nobelhof. 
Helaas werd zij ziek en moest na 2x longontsteking toch de hoop 
opgeven en is zij overleden. Op 18 december was de afscheidsviering 
voor Agnes in onze kerk, waarna ze op ons kerkhof is begraven. 
Wij wensen haar kinderen: Erik en Monique, Helga en Peter en de 
kleinkinderen: Shaunie, Echika, Thamar, Luka en Viggo, heel veel 
kracht toe om het grote verlies te kunnen dragen en verwerken.  
Ze zal heel erg gemist worden.  
Agnes, rust in vrede. 
    
**Van woensdag 16 op donderdagnacht 17 december is na een 
kortstondig ziekbed door corona, Kees Hogenboom overleden. Kees 
werd 83 jaar. Kees is geboren tegenover de kerk en heeft tot 1967 aan 
de Kudelstaartseweg gewoond. Daarna aan de Graaf Willemlaan tot 
aan zijn dood. Kees een opgewekte man die genoot van de mooie 
dingen van het leven, het kleine en de grote. Kees nam het leven zoals 
het kwam en dat leven was niet altijd makkelijk maar uit alle narigheid 
wist hij toch weer lichtpuntjes te halen. De afscheidsviering op dinsdag 
22 december was sfeervol met mooie verhalen over Kees. Het gemis 
zal groot zijn bij dochter Wendy en Peter en hun kinderen Lisanne en 
Senn maar ook bij zijn vriendin Anneke, met wie Kees bijna 25 jaar 
samen was en haar kinderen Eddo en Pascalle en Frank en de andere 
kleinkinderen: Maaike en Jasmijn. Na de afscheidsviering stonden veel 
vrienden en bekenden op het kerkplein met een bloem om op deze 
manier afscheid van Kees te nemen. Na dit afscheid werd Kees naar 
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het crematorium gebracht. Schoonzoon Peter vergezelde hem op zijn 
reis naar het crematorium. 
Wij wensen de familie heel veel sterkte en kracht toe om het verlies van 
Kees te dragen en te verwerken. 
 
**Op 7 januari overleed Theo Buskermolen, hij woonde lange tijd in de 
Boegstraat. Op maandag 11 januari was in onze kerk de uitvaartviering 
waarna de crematie heeft plaatsgevonden in de Kwakel. 
Moge hij rusten in vrede. 
In de volgende Stem een In Memoriam. 
 
 
EERSTE COMMUNIE PROJECT  
De eerste ouderavond zit er al op. Digitaal wel te verstaan.  
In januari starten we met het project voor de Eerste Communie van 
2021. We hebben dit jaar wel 14 aanmeldingen. Een mooie groep 
kinderen uit Kudelstaart en Aalsmeer die zich gaan verdiepen in wat het 
betekent om ‘erbij te horen’ door je eerste communie te doen. 
 
Dit doen zij door een aantal kindermiddagen bij te wonen (rekening 
houdend met de Corona maatregelen) die begeleid worden door Corry, 
Paula en kapelaan Darek. Ook zullen zij zich gaan voorstellen aan de 
parochie in een gezinsviering en ze zullen zoveel mogelijk bij andere 
vieringen aanwezig zijn, zodat ze gaan ervaren hoe het er aan toe gaat 
in een viering. In zo’n viering moet gezongen worden en dus mogen ze 
zich voor de komende periode aansluiten bij De Kudelkwetters. Wat een 
mooi groot koor kan dat worden als iedereen komt.  
 
We hopen dat alle kinderen er met veel plezier aan deelnemen en dat 
het voor alle betrokkenen een fijne tijd wordt.   
We houden u op de hoogte.  
 
Werkgroep Eerste Communie  
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Ook dit jaar treft u bij de Stem de enveloppe voor de Aktie Kerkbalans 
weer aan. 
Afgelopen jaar is voor iedereen een raar jaar geweest ook voor onze 
parochie. Een periode van geen viering in de kerk. Daarna met maar 30 
mensen per viering. We zijn overgegaan op live-stream zodat we toch 
veel parochianen kunnen bereiken. 
Maar ondanks al deze veranderingen kunnen we afgelopen jaar toch 
goed afsluiten als het om de aktie kerkbalans gaat. 
Hiervoor nogmaals onze hartelijke dank. 
 

Voor het jaar 2021 zal de kerkbalans iets anders verlopen. 
U krijgt uw formulier in de bus zoals gebruikelijk, maar deze zal dit keer 
niet worden opgehaald vanwege de Covid 19. 
Het verzoek is nu om uw formulier zelf bij de pastorie in de bus te doen 
en of overmaken op rek. nr.: NL42 INGB 0000 0858 85 
t.n.v. Kerkbestuur St. Jan Geboorte. o.v.v. Aktie Kerkbalans. 
 

Wij hopen dat u in 2021 ook weer onze kerk financieel zult blijven 
steunen.  
Wist u dat deze gift ook voor belastingaftrek aantrekkelijk kan zijn. 
Vroeger moest men hiervoor naar de notaris, tegenwoordig is er een 
soort overeenkomst waarbij u een nummer heeft en dat bij de 
belastingdienst kunt opgeven. Dit kan dus best interessant worden. 
Voorwaarden hiervoor zijn:  
• De jaarlijkse gift dient vijf jaar achter elkaar te worden overgemaakt 
naar de parochie of diens rechtsopvolger. 
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• De hoogte van de jaarlijkse gift dient te worden vastgelegd in een 
overeenkomst tussen gever en de ontvanger. 
• De gift stopt bij overlijden van de gever. 
• De gift mag stop gezet worden bij verlies van baan of 
arbeidsongeschiktheid. 
• De parochie (ANBI) levert geen tegenprestatie aan de gever voor deze 
gift. 
Heeft u interesse: op internet kunt u bij de belastingdienst de 
formulieren vinden (zoek op: overeenkomst voor periodieke gift) 
U vult een deel in en op het secretariaat of iemand van het 
parochieteam kan het andere deel invullen. 
 
Wij hopen met elkaar “Samen Kerk” ook de Aktie Kerkbalans voor 2021 
weer tot een succes te maken. En wie weet kunnen wij onszelf ook nog 
weer overtreffen. 
 
Namens Parochieteam. 
Werkgroep Aktie kerkbalans. 
 
 
 
 
 
BEDANKT 
Wat een verrassing om na mijn ziekenhuisopname/operatie het altaar 
bloemetje te mogen ontvangen, hartelijk bedankt! 
Ingrid Wegbrands 
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VIERINGEN 
 
Zo. 17 jan. 11.00 uur  Woord-Communieviering mmv. Cantor 
                  Lector: Willy 
   Koster: Pieter 
   

 
Zo. 24 jan. 11.00 uur  Eucharistieviering mmv. Cantor 
   Lector: Cees 
   Koster: Ageeth 
 

 
Zo. 31 jan. 11.00 uur DOPviering mmv. Cantor 
   Lector: werkgroep 
   Koster: Gerard 
    

 

Zo. 07 febr. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Cantor 
   Lector: Lucy 
   Koster: Aad 
  

 
Zo. 14 febr. 11.00 uur Schelpenviering mmv. Kinderkoor 
 Lector: werkgroep 
 Koster: Pieter 
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GEBEDSINTENTIES 
Zo. 17 jan.        Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot 
                          Eef Masselink 

Bep Burgers-Vink 
   Wim en Toos Buskermolen-de Boer 

Elizabeth van ’t Hart-v.d.Geest (jaargetijde) 
Gerrit Peters (jaargetijde) 
Agnes de Zanger-van Geem 
Kees Hoogenboom 
Theo Buskermolen 
Uit dankbaarheid 

 
Zo. 24 jan.      Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns 

Robbert van Leeuwen 
  Frans Kommers 
  Wim en Annie Buskermolen-v.d.Knaap 
  Anna Röling-Blok (jaargetijde) 
                          Henny Krom 
  Christien Meijer 

Agnes de Zanger-van Geem 
Kees Hoogenboom 
Theo Buskermolen 

 
Zo. 31 jan.        Eef Masselink, Leen van den Bergen,  

Theo Buskermolen 
 
Zo. 07 febr.       Eef Masselink, Jaap Broers, Hein Zethof 
  Evert Zethof, Leen v.d.Bergen, Theo Buskermolen 
   
Zo. 14 febr. Fam. de Boer- Boekhorst 
  Eef Masselink 
  Wim Buskermolen 
  Theo Buskermolen 
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INTERVIEW MET PAROCHIAAN: ANNEMIEK BLONK 
Even voorstellen: Annemiek, is sinds 3 jaar emeritus 
pastor van onze parochie. Ze heeft een dochter 
Marieke en zoon Jeroen. Ze vertelt over haar leven 
voor en na het emeritaat: Ik heb het veel rustiger 
gekregen, doordat ik naast onze parochie in 
Kudelstaart, tijdens pastor Henny’s ziekte en na zijn 
overlijden, ook voorging in Badhoevedorp en daar ook 
begeleiding rond ziekenzegeningen en uitvaarten 
deed. Dat  was organisatorisch een hectische tijd. 
 
Wat heb je al niet voor de kerk en de gemeenschap gedaan? 
Ruim 21 jaar ben ik hier pastor geweest van november 1996 tot januari 2018. 
Daarvoor was ik 9,5 jaar pastor in Hillegom, eerst samen met een collega, 
toen die met emeritaat ging, bleef ik 3 jaar grotendeels alleen met een priester 
op afstand. Die kwam 2x per maand om voor te gaan in een Eucharistieviering 
en een halve dag in de week voor vergaderingen. 

Wat maakte het meeste indruk op je, tijdens je werk? 
Het meest bijzondere was altijd rond een zieke staan voor een ziekenzegen, 
dat is zo bijzonder, zo’n aparte sfeer waarin je mag binnenstappen in de 
intieme familiebanden. En dan soms kort, soms langer er na,  de voorbereiding 
met de nabestaanden van de uitvaart. Dan valt alles weg, mag je  pastor in 
nabijheid zijn, ben je bijna even deel van hun verdriet, terwijl je tegelijkertijd 
het professionele overzicht houdt om samen met de familie een mooie 
afscheidsviering voor te bereiden die hen ook helpt bij het verwerken van het 
afscheid. Die nabijheid die je ervaart rond een sterven is heel bijzonder. 
 

Andere dingen als 1e communie, huwelijken en dopen waren vaak eenmalig. 
Al was de ‘uitwerking’ altijd wel heel mooi, het was maar af en toe dat mensen 
zo geraakt werden dat ze zich meer gingen verbinden met het parochiële 
leven. Mensen, zeker in gezinsverband, hebben het zo druk…. 
 
Mis je het werk?  
Niet heel erg, sommige momenten, maar ik amuseer me best en vul mijn vrije 
tijd goed in. 
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Wat heeft je bewogen om Pastor te worden? 
Ik werkte na 3 jaar mbo- en 3 jaar hbo-studie  als maatschappelijk werker met 
oorlogsslachtoffers bij Stichting 40-45. Toen werd er iets wakker bij me,  naar 
het ‘meer diepere’ in het bestaan van mensen. Daardoor ging ik nog 6 jaar 
theologie studeren, aan de theologische universiteit in Amsterdam.    
 
Doe je nog vrijwilligerswerk? 
Tot Corona in maart jl. kwam, bracht ik de communie bij wat oudere mensen 
thuis, maar sinds die eerste lockdown  niet meer. En ik heb een half jaar 
ingevallen bij de liturgievieringen  in Kloosterhof en een bejaardenhuis in 
Hoofddorp. 
 
Wat betekent de kerk voor je? 
Kerk is voor mij: mensen, samenkomen, dankbaarheid, samen bidden, 
zingen, delen. Dankbaarheid om een God die van mensen houdt.  ”God die 
jou draagt door een periode als het je minder goed gaat. Niet dat je dat op dát 
moment altijd voelt en ziet, maar als je later ómkijkt, dan zie je het pas. Omdat 
er mensen zijn die je gedragen hebben, die je nabij waren en God werkt altijd 
via mensen”. 
 
Heb je hobby’s? 
Lezen, af en toe leg-puzzelen, altblokfluit spelen, wandelen. En ik kijk nu en 
dan series via uitzending gemist. Fitness en zwemmen staat nu even stil. De 
Probus groep staat ook stil. 
 
Wil je nog iets zeggen? 
Ik hoop dat mensen in deze moeilijk tijd de moed bewaren, verbondenheid 
blijven ervaren en zich niet mee laten trekken in de negativiteit die soms 
zoveel aandacht in de publiciteit krijgt. 
 
Welke vrijwilliger of parochiaan wil je in de volgende Stem aan het woord 
laten? 
Greet en Sjaak v.d. Weijden, Sjaak heb je nog iets onderhanden voor de kerk? 
 
Aan het einde van dit interview wil ik graag meteen ook van de gelegenheid 
gebruik maken om u allen en hen die u dierbaar zijn een zalig nieuw jaar toe 
te wensen, geluk, alle goeds en vooral gezondheid.  
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OVERZICHT COLLECTES    

    

  collectes Uitv/huw kaarsen 

2019       

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 

okt 281,30   40,85 

nov. 508,55 108,10 107,60 

dec. 758,55   106,45 

 
 
Hierbij iedereen hartelijk dank voor uw bijdrage voor de 
collectegelden, welke zowel in de schaal achterin de kerk als ook zijn 
bijgeschreven op onze ING bankrekening. 
 
U kunt nog steeds overmaken op rek.nr. NL42 INGB 0000 0858 85 
t.n.v. Kerkbestuur St. Jan Geboorte   o.v.v. “Collectegelden”. 
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NIEUWS VAN PCI 
De feestdagen liggen inmiddels weer achter ons. Ieder heeft het gevierd op 
eigen wijze en invulling, anders dan anders dit jaar. 
We starten 2021 met Hoop, Geloof, liefde en vertrouwen dat het goed komt, 
naar een corona vrije toekomst. 
  
Net voor de kerstdagen hebben de ouderen van onze parochie, een mooie 
Azaliaplant en de kerstkaart met de afbeelding van onze mooie St. Jan, goed 
ontvangen. 
Dank hierbij aan alle vrijwilligers die de 240 planten en kerstkaart aan huis 
hebben afgegeven. 
Ook dank hierbij, aan de Aalsmeerse kunstenaar Reint Baarda, die ons 
toestemming heeft gegeven om zijn gefotografeerde afbeelding van de kerk 
te mogen gebruiken voor de kerstkaart.  
  
In een eerdere uitgave van De Stem zat de  flyer van de Parochiële Caritas 
Instelling, hulp voor naaste mensen in nood, “de P.C.I. Helpt mensen verder”. 
We hebben er  positieve reacties over ontvangen.  
De kaart die u in deze Stem vind, is voor u om te laten weten dat er nog steeds 
aan u gedacht wordt. U kunt hem een plaatsje in huis geven of hem naar 
iemand sturen, van wie u weet dat die persoon daar blij mee is. Wellicht 
aangevuld met uw eigen tekst.Wat is er niet mooier te weten dat we in deze 
coronatijd aandacht voor elkaar blijven hebben. 
De P.C.I. wenst u een goed en gezond, maar ook een positief jaar! 
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St. Lawrence Home of Hope 
https://www.stlawrencehomeofhope.org/home.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beste parochianen van St. Jan Kudelstaart. 
 
De actie van “Kind aan tafel” de afgelopen kerstdagen heeft het 
prachtige  bedrag van € 1382.00  opgebracht. 
Het totale bedrag zal worden overgemaakt aan mijn collega in Zambia 
die de leiding heeft over “Home of Hope”. 
Deze stichting kan met dit grote bedrag weer veel verwaarloosde 
straatkinderen helpen om ze een Goede toekomst te geven. 
 
Hartelijk dank namens de witte paters van Afrika 
Bank:  NL24 ABNA 0524 5475 13 
tnv projecten pater Antoon Oostveen. 
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MARIAKAPEL 
Mijn naam is Yvonne en ik woon al een aantal jaar met veel plezier in 
deze mooie gemeente. Ik heb een wens om een mooie Mariakapel te 
realiseren in deze gemeente. Een plekje waar je op ieder moment van 
de dag even naar toe kunt gaan om Maria om steun te vragen of 
gewoon even stil te zijn. Zeker nu merk je weer dat veel mensen gelovig 
of niet gelovig behoefte hebben aan zo een plekje.  
Ik ben dus op zoek naar alle mensen die mij willen helpen een mooie 
Mariakapel of grot te bouwen.  
 
Reacties of adviezen kunt u sturen naar yvonnesmuze@hotmail.com 
Alvast hartelijk dank, en Zijn Zegeningen,  
Yvonne 
 
 
 
VIERINGEN OP DE MAANDAGAVOND IN UITHOORN  
Dit jaar zal er vanuit de charismatische gebedsgroep “Emmaus” nog 5x 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 vrij: 

- Maandag 1 maart 
- Maandag 3 mei 
- Maandag 5 juli 
- Maandag 6 september 
- Maandag 8 november  

Telkens om 19.30 uur 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 
        
 
 
 
 
 
 

mailto:yvonnesmuze@hotmail.com
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REGIOROOSTER 
 
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer 
Zo.  17-01 09.30 uur Oecum.viering elders 
Zo.  24-01 09.30 uur Eucharistieviering 
Zo.  31-01 09.30 uur Eucharistieviering 
Zo.  07-02 09.30 uur Eucharistieviering 
Zo.  14-02 09.30 uur Eucharistieviering 
 
Emmausparochie, Uithoorn 
Van dinsdag t/m zondag dagelijks een eucharistieviering  
Zo.  17-01 11.00 uur Eucharistieviering 
Zo.  24-01 11.00 uur Eucharistieviering 
Zo.  31-01 11.00 uur Eucharistieviering   
Zo.  07-02 11.00 uur Eucharistieviering 
Zo.  14-02 11.00 uur Eucharistieviering   
      
St. Jan Geboorte, de Kwakel   
Zo.  17-01 09.30 uur Woord-Communieviering    
Zo.  24-01 09.30 uur Eucharistieviering   
Zo.  31-01 09.30 uur Woord-Communieviering   
Zo.  07-02 09.30 uur Eucharistieviering 
Zo.  14-02 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.  17-01 09.30 uur Eucharistieviering  
Zo.  24-01 09.30 uur Woord-Communieviering  
Zo.  31-01 09.30 uur Eucharistieviering  
Zo.  07-02 09.30 uur Woord-Communieviering 
Zo.  14-02 09.30 uur Eucharistieviering 
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PAROCHIE-AGENDA  18-01-2021 / 19-02-2021 

Di.  19 jan.  19.30 uur Parochieteam 
Wo.  20 jan.   ??  Kinderm. 1e Com. 
Vr.  22 jan.  09.00 uur DOP voorbereiding 
 
Wo.  03 febr.  ??  Kinderm.1e Com. 
 
 
 

        

 
     Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:  
      
                      redactiestem@hotmail.com  
 
        Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 12 febr. 
 
 

 
 
 
DE VOLGENDE STEM IS VAN 20 FEBRUARI T/M  26 MAART 
 
 
 
 
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

