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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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STILZITTEN KAN NIET MEER
Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft. Met deze woorden
begint Pasen, het grote mysterie aan ons gegeven om in geloof aan te
nemen. Pasen is het feest van het geloof. Pasen is het ultieme cadeau,
aan ieder van ons uit liefde gegeven, de uitgestoken hand. Wij hoeven
het alleen maar aan te nemen, te omarmen, te laten groeien in ons hart:
de vonk tot een groot vuur. Met Pasen begint ons geloof, vanuit de
diepe duisternis komt het licht, uit twijfel en verslagenheid ontstaat
geloof. Wij kunnen niet zien naar de plaats waar hij gelegen heeft, maar
wie het licht aanneemt, de band aangaat, zal zien met de ogen van de
getuigen en met heel zijn hart en tot geloof komen.
Ontvang de heilige Geest. Pinksteren, het feest waarnaar wij op weg
zijn, is het feest van het doen. Het geloof dat met Pasen gezaaid is, zal
tot bloei komen, mag vruchten gaan dragen, loopt over in ons hart.
Waar ons hart vol van is, loopt de mond van over. We willen erover
praten, het laten zien, het uiten met onze handen, in onze woorden, in
ons doen: Stilzitten kan niet meer. Er is slechts één Geest, maar er zijn
verschillende gaven. De een heeft het hart voor de arme, de andere de
handen voor de zieke, de derde spreekt woorden van troost. De Geest
zal ons leiden naar het pad dat voor ons bestemd is. Pinksteren maakt
ons wakker, zet ons in beweging, maakt doeners van ons.
Zo maakt Gij uw schepping weer nieuw. Die schepping, dat zijn wij,
kinderen van onze tijd, individuen in een wereld in crisis. Een wereld
waarin eenzaamheid, armoede, gebrek aan gezien worden en de
uitputting van onze aarde groeien en groter worden. Een wereld die
snakt naar aandacht en eerlijkheid. Naar rechtvaardigheid, samen zijn
en zuinigheid. In die wereld leven wij, reizen wij door de tijd, lopend op
de weg van Pasen naar Pinksteren. Het geloof groeit in ons, onze
handen beginnen langzaamaan te jeuken. Nog even en stil zitten kan
niet meer.
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Thans, nu de deuren van onze verblijfplaatsen gesloten zijn uit vrees
voor het virus, kunnen we nog een keer kijken, keren ons nog eenmaal
naar onszelf. Wie roept daar? Wat groeit daar? Wie wil Hij dat ik ben?
Welke weg moet ik gaan? Zo meteen zullen we weer doeners zijn, die
op weg mogen naar elkaar, werken aan een wereld die mooier, eerlijker
en liever is. Waar niemand aan de kant staat en iedereen mee kan
doen, mee wil doen. Ja, met het paradijs als visioen, de belofte van
Gods koninkrijk als richtsnoer, mogen we, nee, moeten we onze
talenten inzetten. Onszelf weer een beetje vergeten, weggeven aan de
ander, voor de ander. Want dat is waarvoor God talenten in ons
geschapen heeft die de Geest straks zal wakker kussen.
Als gij vergeeft, dan is vergeven en als gij niet vergeeft, is niet vergeven.
Wij moeten het doen. Niet wachten, niet overlaten aan de ander, nee,
jij en ik, doeners moeten we zijn. Want wat wij niet doen, zal niet gedaan
worden. De Heer legt het in onze handen en de Geest vuurt ons aan:
Stilzitten mag niet meer! De wereld wacht op ons, op onze handen,
onze woorden, onze vrede, ons geloof.
Een geloof dat nog even groeien mag tot het met Pinksteren zo groot is
geworden, dat wij overvloeien. Dat we niet anders meer kunnen dan
doen, op weg gaan, de ander opzoeken, daden vanuit ons hart,
woorden vanuit onze ziel. Het moment dat
we ervaren: stilzitten kan niet meer!
Diaken Jeroen Hoekstra
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PASEN IN CORONA TIJD.
Anders dan vorig jaar konden we nu de diverse vieringen rond Pasen,
weliswaar maar met maximaal 30 bezoekers, wel in de kerk vieren.
De vieringen van Palmpasen en van eerste Paasdag werden verzorgd
door het kinderkoor aangevuld met de eerste communicantjes en op
eerst Paasdag met enkele cantors. Her waren goede vieringen waarbij
echter maar 30 bezoekers aanwezig mochten zijn. Gelukkig hebben
veel mensen de vieringen op live stream gevolgd.
Dit was ook zeker het geval van de Eucharistieviering op Witte
Donderdag waarbij Pastoor Marco voorging en cantors de viering
muzikaal ondersteunde. Bij deze viering zijn meer dan 140
aansluitingen op live stream geweest zodat er wel ruim 200 mensen in
de regio de viering mee hebben kunnen maken.
Op Goede Vrijdag werd ’s middags het lijdensverhaal door de kinderen
verzorgd hetgeen een ingetogen gebeuren was. (jammer dat toen de
livestream niet heeft gewerkt – onze excuses daarvoor)
De avond-viering van Goede Vrijdag werd op een mooie manier
verzorgd door de DOP groep met ondersteuning van de cantors. Ook
deze viering werd door velen via livestream gevolgd.
Als parochieteam zijn we heel blij dat we voor de mogelijkheid van het
uitzenden via live stream hebben gekozen: zeker in deze corona tijd
maar in de toekomst ook voor mensen die niet zo makkelijk meer naar
de kerk kunnen komen.
Alles overziend hebben we er met alle vrijwilligers een mooie Paastijd
van gemaakt: en natuurlijk veel dank aan al degene die zich hiervoor
hebben ingezet.
Dan nog even een mededeling;
Op Hemelvaartsdag is er in onze kerk geen viering maar kan men
via live stream de viering volgen in Aalsmeer en Uithoorn.
Het Parochieteam.
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DE GOEDE HERDER
Wij willen u graag uitnodigen om de D.O.P.viering op 25 april om 11.00 uur mee te vieren.
Helaas hebben we dinsdag 13 april nog kunnen
horen, dat er weinig veranderde maar er mogen
nog steeds 30 mensen in onze kerk en u kunt via de live-stream de
viering gewoon thuis bekijken en mee doen..
Natuurlijk zou het fantastisch zijn als we weer met veel mensen in
de kerk zouden mogen zijn om met elkaar te bidden en te zingen.
De viering gaat deze keer over de Goede Herder.
Wij denken bij een herder aan de man of vrouw die met een grote kudde
de heide op gaat. Natuurlijk met de herdershond erbij, die helpt de
herder de kudde bijeen te houden. De herder zorgt voor zijn kudde.
Jezus was en is nog steeds onze Herder, ook hij zorgt voor ons, al denk
je soms van niet.
Zo heb je in de kerk ook herders, die proberen om de mensen bij elkaar
te houden. De Paus, de bisschoppen, de priesters maar ook de vele
vrijwilligers die de kerk een warm hart toedragen zijn heel belangrijk.
Maar zonder u, de kerkgangers en parochianen is die hele Kerk niets.
Kerk zijn, Kerk vieren, dat doen we met elkaar. Ook al is het in deze
coronatijd moeilijk en zien wij elkaar bijna niet meer.
Wij hopen op betere tijden en blijven natuurlijk doorgaan met mooie
D.O.P.-vieringen te maken. Er mogen tot nu toe 30 personen in de kerk.
Als u naar de kerk wilt komen, dan kunt u zich bij het secretariaat
opgeven, zodat er voor u een plaats is in de kerk.
Wilt u liever thuis de viering van de Goede Herder volgen, dan kunt u
dit ook bij het secretariaat aangeven, dan ontvangt u een ‘link’ en kunt
u via de computer meevieren. Wilt u graag een tekstboekje erbij
hebben, geeft u dit dan door bij het secretariaat, dan komt het wel in
orde.
Wij wensen u allen een fijne D.O.P.- viering toe op zondag 25 april
2021 om 11.00 uur.
Vriendelijke groet namens de D.O.P.-groep,
Garry Scholte-Remmerswaal
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1e HEILIGE COMMUNIE
Met de communicantjes zijn we alweer een poosje op weg naar hun
grote dag.
In de Paasperiode hebben de kinderen het best wel druk gehad.
Het begon met het maken van de Palmpaaskruisen.
Nou, die waren allemaal goed gelukt.
De processie in de Palmzondagviering zag er dan ook heel kleurig uit.
Daarna het spel van de Kruisweg op Goede Vrijdag.
Na een paar keer oefenen hebben de kinderen het fantastisch
uitgebeeld. Daar zitten wel een paar acteurs tussen.
Ook met Pasen hebben de communicanten goed meegedaan.
Er zijn een paar fanatieke zangers bij, die hopelijk bij het koor blijven.
Woensdag 14 april was alweer de 6e kindermiddag.
We kijken eerst even in de werkboeken wat voor moois er is geschreven
of getekend. Altijd leuk!
Bij het hoofdstuk ‘vriendschap’ hebben we het verhaal
van Zacheüs de tollenaar gelezen.
Ieder kind heeft wel een verhaal
over vriendschap.
Ze vertellen hier ook open over.
Na afloop zeggen wij tegen elkaar,
“Wat een lieve kinderen”.
Het is echt een fijne groep.
De volgende viering waarin de kinderen weer zingen is op 16 mei.
Deze gezinsviering gaat over bidden.
We gaan er maar vanuit dat er nog geen versoepelingen zijn en dat er
nog steeds aangemeld moet worden om de viering bij te wonen.
Zo komen we steeds een stapje dichter bij de 1e Heilige communie.
Paula.
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VIERINGEN

Zo. 25 apr. 11.00 uur DOPviering mmv. Cantors
Lector: werkgroep
Koster: Pieter
Zo. 02 mei 11.00 uur

Eucharistieviering mmv. Cantors
Lector: Lucy
Koster: Gerard

Zo. 09 mei 11.00 uur

Eucharistieviering mmv. Cantors
Lector: Willy
Koster: Ageeth

Zo. 16 mei 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Kinderkoor
Lector: werkgroep
Koster: Aad
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GEBEDSINTENTIES
Zo. 25 apr.
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
Robbert van Leeuwen
Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns
Kees Heemskerk
Christien Meijer
Zo. 02 mei

Eef Masselink
Hein Zethof
Evert Zethof
Jaap Broers
Leen van den Bergen
Theo Buskermolen
Hein Lammers
Jasper Blom

Zo. 09 mei

Theo Rekelhof
Eef Masselink
Trudy Baars-van Kleef
Joop van Winsen
Gerrit Peters
Riet van Wees-Bakker
Wim en Toos Buskermolen-de Boer
Bep Burgers-Vink
Wim en Annie Buskermolen-v.d.Knaap
Agnes de Zanger
Jasper Blom

Zo. 16 mei

Eef Masselink
Uit dankbaarheid
Jan de Boer
Leen Buskermolen
Cor en Corrie de Jong-Klijn
Joop en Grada de Jong
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER: WOUT BRAAT
Even voorstellen:
Mijn naam is Wout, ik ben 15 jaar en woon met mijn ouders en broers Gijs (19)
en Koen (18) op de Mijnsherenweg. Ik zit op het Alkwin College in 3 VWO.
Het profiel N&G (natuur en gezondheid) heb ik net gekozen.
Sinds vorig jaar februari 2020 zou ik het kinderkoor begeleiden op de piano,
echter door corona was de 1e viering die ik begeleide op 20 september.
Wat voor vrijwilligerswerk heb je nog meer gedaan voor de Kerk?
2 jaar gezongen bij het kinderkoor en van mijn 8-10e jaar ben ik misdienaar
geweest. En niet te vergeten zijn mijn rollen als Ezel en Jozef bij een
kerstviering en ridder bij een St.Maartenviering!
Hoe kwam je ertoe om het kinderkoor te gaan begeleiden?
Opa (Piet Buskermolen) vroeg me en Paula kende ik al omdat ik vroeger op
het kinderkoor gezeten heb. Het is leuk dat ik kan bijdragen aan de viering.
Heb je hobby’s?
Piano spelen, ik zit op pianoles bij Wilma van Leeuwen. Vanaf mijn 7e jaar zit
ik op les met een paar jaar onderbreking want sinds de middelbare school ging
ik 2 jaar gitaarspelen met muziekles van Fleur Buskermolen op school.
Ik tennis bij All Out, in het selectieteam, 2x per week trainen en competitie op
vrijdag of zondag.
En mijn dieren zijn een hobby, ik heb 11 kippen waarvan 6 bij mijn huis die
een eitje geven en aan de overkant lopen 5 kippen en 5 geiten. Vorig jaar
waren de kippen broeds en hebben we bevruchte eieren van het ras
Wyandotte gehaald uit Weesp, daarvan kwamen 6 kuikentjes, 4 hennen en 2
hanen. Toen het krielkippen waren vlogen ze steeds weg dus heb ik ze
verkocht. Geiten heb ik sinds 2019, de 2 geiten gekocht in de Kwakel bleken
zwanger dus in september waren er 2 kleintjes bij. Vorig jaar zomer heb ik 1
moeder en dochter verkocht want ze waren nogal wild en schreeuwden!
De 2 andere heb ik laten dekken en 5 mnd. later kwamen 3 kleintjes, ze zijn
nu 9 weken oud. Tijdens het schaatsweekend tijdens de 10 gr. onder nul heb
ik in een slaapzak in het geitenhok geslapen omdat de moeder het kleintje
verstootte.
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Ook heb ik een baantje bij “De winkel van Sinkel”, daar maak ik online
bestellingen klaar voor verzending. En daarvoor nog een korte tijd gewerkt bij
Bunnik en restaurant Jones (in de bediening)
Greet v.d. Weijden stelde in de vorige Stem de vraag:
Wout, hoe vind je het om bij het kinderkoor te spelen en hoe gaat het met je
geiten?
Ik vind het heel leuk om te spelen en om het koor te begeleiden zodat ze
kunnen zingen; met mijn 5 geiten gaat het heel goed zoals u net hebt kunnen
lezen!
Welke vrijwilligers wil je in de volgende Stem aan het woord laten?
Pien en Jet Snoek, wat vinden jullie van het kinderkoor.
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HELP JIJ DE ZONNEBLOEM GROEIEN?
Het coronavirus heeft ook het leven van de jongste generatie, de kinderen,
het afgelopen jaar behoorlijk veranderd.
Zo was het spelen met vriendjes en vriendinnetjes niet meer vanzelfsprekend,
verschillende keren is de school gesloten geweest waardoor ze thuis hun
schoolwerk moesten doen, gingen de voetbaltrainingen en turnlessen niet
meer door…en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Gelukkig zijn de scholen nu weer open, maar ook nu nog zijn er beperkingen
en bij een besmetting in de klas moet er getest worden en volgt weer
thuisonderwijs.
Dit heeft ook weer zijn weerslag op het hele gezin, de ouders moeten hun
werkzaamheden dan weer gaan aanpassen en is het improviseren.
Omdat het niet altijd gemakkelijk was en is met alle coronaregels en
veranderingen willen wij, als PCI, de kinderen van de Antoniusschool en de
gezinnen in het zonnetje zetten.
Alle kinderen krijgen een kleine attentie in de vorm van een kaart met daarbij
zonnebloemzaden die hopelijk gaan uitgroeien tot mooie, grote
zonnebloemen.
Misschien kunnen de kinderen hierbij wat hulp gebruiken van een ouder of
grootouder.
Deze actie vindt ook plaats in Aalsmeer, de Kwakel en in Nes a/d Amstel.
In totaal worden er 2000 kaarten met zonnebloemzaden uitgedeeld.
Wat zou het mooi zijn om deze bloemen door heel
Kudelstaart en omgeving te zien bloeien zodat iedereen
hiervan kan genieten.
Ook kunnen er foto’s gedeeld worden op onze openbare
facebookpagina: “Laat de zonnebloem groeien”.
Zo kunnen we op weg naar een fijne zomer, waarin er
steeds meer teruggaan kan worden naar een normaal
leven voor jong en oud.
De tekst op de kaart kan daarbij een steun zijn voor
iedereen:
Kijk altijd naar de zonnebloem, die keert zich naar het licht
En heeft van alle zonnebloemen het zonnigste gezicht
En als je soms wat somber bent, op een grijze, grauwe dag
Kijk dan maar naar de zonnebloem, die bezorgt jou weer een lach.
Werkgroep PCI
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KLEURPLAAT
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FANTASTISCH !!!
Hierbij wil ik mijn dank zeggen aan alle mensen die er toch maar weer
voor zorgen dat er iedere week een mooie viering gevierd kan worden.
In deze tijd van allerlei beperkingen met maar 30 mensen in de kerk is
dit iedere zondag weer een mooi samenkomen.
Zeker ook dank aan de mensen van ons koor die de viering iedere keer
weer opluisteren met hun gezang. Jammer dat wijzelf nog niet mogen
meezingen.
Ook met Pasen waren alle vieringen toch in een mooie sfeer van Pasen
mee te vieren.
Wat is het fijn dat het ook via de live stream kan.
Nogmaals, hartelijk dank het is fantastisch.
Een parochiaan.

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 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
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REGIOROOSTER
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer
Zo. 25-04
09.30 uur
Woord-Communieviering
Zo. 02-05
09.30 uur
Eucharistieviering
Zo. 09-05
09.30 uur
Eucharistieviering
Do. 13-05
09.30 uur
Voorstelviering 1e communie
Zo. 16-05
09.30 uur
Eucharistieviering
Emmausparochie, Uithoorn
Van dinsdag t/m zondag dagelijks een eucharistieviering
Zo. 25-04
11.00 uur
Eucharistieviering
Zo. 02-05
11.00 uur
Eucharistieviering
Zo. 09-05
11.00 uur
Eucharistieviering
Do. 13-05
11.00 uur
Voorstelviering 1e communie
Zo. 16-05
11.00 uur
Eucharistieviering
St. Jan Geboorte, de Kwakel
Zo. 25-04
09.30 uur
Zo. 02-05
09.30 uur
Zo. 09-05
09.30 uur
Zo. 16-05
09.30 uur

Eucharistieviering
Woord-Communieviering
Eucharistieviering
Woord-Communieviering

H.Urbanus,Nes aan de Amstel
Elke zaterdag om 19.00 uur een woord en gebedsviering o.l.v. parochianen
Zo. 25-04
09.30 uur
Eucharistieviering
Zo. 02-05
09.30 uur
Eucharistieviering
Zo. 09-05
09.30 uur
Woord-Communieviering
Zo. 16-05
09.30 uur
Eucharistieviering
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PAROCHIE-AGENDA 26-04-2021 / 21-05-2021
Ma.

03 mei

09.00 uur

Kerkschoonmaak

Wo.

12 mei

??

Kinderm. 1e Com.

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:
redactiestem@hotmail.com
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 14 mei.

DE VOLGENDE STEM IS VAN 22 MEI T/M 18 JUNI

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
W.A.M. van der Geest-Lambalk
Penningmeester/Missiecomite
: 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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