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22 mei 2021                          JAARGANG 55  NR. 06 
===================================================== 
 

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,  

Over enkele dagen zullen wij Pinksteren vieren, het feest van de komst 
van de heilige Geest. Wij vinden het vaak moeilijk om enige grip te 
hebben op de heilige Geest. Vaak roepen wij Hem aan, zonder erbij na 
te denken, bij het maken van een kruisteken. 

Maar bij de vraag wie is nu de heilige Geest is, wordt het voor velen van 
ons lastig om antwoord te geven. De heilige Geest lijkt zo ongrijpbaar. 
Je kunt er niet meteen een plaatje bij hem voorstellen. En ja de heilige 
Geest is ook bijzonder veelzijdig.  

Na de verrijzenis toont Christus zich aan de apostelen en ademt Hij over 

hen en zegt: “Ontvang de Heilige Geest” Nadat de apostelen zelf de 

heilige Geest hadden ontvangen lezen we dat zij op hun beurt een 

gebed uitspraken over de inwoners van Samaria, zodat zij de Heilige 

Geest zouden ontvangen. We lezen : “Zij legden hun dus de handen op 

en ze ontvingen de Heilige Geest.” Ook nu nog dienen de bisschoppen 

elk jaar aan vele jongeren het Vormsel toe. Op 6 juni a.s. zullen enkele 

tieners uit de regio Westeinde –Amstel het H. Vormsel ontvangen. 

Ze mogen dan de zeven gaven van de Geest ontvangen als cadeau en 

steun voor hun verdere leven. 

 

En wat nu met de heilige Geest voor ons die al gevormd zijn? Zoals er 

in de voorbereiding aan de vormelingen wordt verteld: na je vormsel 

begint het pas!  

Met de ontvangen gaven kun je in je dagelijks leven aan de slag. Niet 

iedereen heeft dezelfde opdracht in zijn leven, lezen we in de eerste 

brief van de Korintiërs. Maar iedereen die geïnspireerd door de Geest 

draagt door zijn inzet een steentje bij aan het geheel, die geeft het rijk 

van God handen en voeten. 

 

En hoe weet ik nu wat er precies van mij verwacht wordt?  
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Dat is een kwestie van je eigen innerlijke zender goed 

afstemmen. In een goede vriendschappelijke relatie 

stem je goed op elkaar af. Zo ook met onze 

vriendschap met God. God heeft zijn zender al aan 

staan, we noemen Hem de heilige Geest. Nu aan ons 

om onze ontvangst te regelen. Te beginnen met 

stoorzenders uit te zetten. In de stilte kunnen Gods 

stem beter verstaan. En wat zeggen we dan? Jezus leert ons bij deze 

vraag het onze Vader… te bidden. 

Het is niet erg stil te zijn en te wachten. Vertrouw op God dan laat Hij 

zich kennen. Je mag hem alles voorleggen wat je bezig houdt. Je mag 

Hem danken voor alles wat je ontvangen hebt. Je mag hem vragen wat 

je wil. Hij antwoordt altijd, soms niet meteen, soms niet zoals je had 

verwacht of gehoopt, maar altijd met datgeen wat werkelijk goed voor 

je is. God’s Geest is super creatief. 

“De wind blaast waarheen hij wil; gij hoort wel zijn gesuis, maar weet 

niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met ieder 

die geboren is uit de Geest”. 

 

Een Zalig Pinksteren 
Marco Cavagnaro 
 
 
 
 
EEN BEDANKJE 
Hartelijk dank voor het oppepper bloementje van de parochie voor 
Joop. Hij had weer onderzoeken gehad. De uitslag was niet zo heel     

   goed maar hij blijft onder controle van het ziekenhuis en                  
   we blijven positief. 
   
Joop en Ria van Leeuwen. 
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DRIE-EENHEID 
Drie – een - heid.  
Eigenlijk een moeilijk woord. 
Wat wordt er mee bedoeld? 
Drie dingen in EEN! 
Hoe moeten wij dat nu uitleggen? 
Even een voorbeeld. 
Water is gewoon water, zou je zeggen. En toch: water kan verschillende 
vormen aannemen. In de winter kan het bevriezen en ijs worden. Als je 
een warme douche neemt, stijgt het op als damp. Als je buiten door de 
regen fiets dan is die regen gewoon… water. 
Of van 3 eieren een omelet maken, moeten we het zo zien. 
Er is een God en die bestaat uit de Vader, de Zoon en de heilige Geest 
en vormen samen daarom een Drie – een - heid. 
Dit hebben wij altijd geleerd en hier geloven wij in. 
Het was daarom ook best een moeilijk thema voor onze D.O.P.-viering. 
Maar zoals u van ons gewend bent, hebben wij er weer 
een mooie zinvolle viering van gemaakt. 
Ondanks de beperkingen door de coronamaatregels kunnen wij 
toch een viering doen in onze kerk en mocht u het liever thuis 
bekijken, dan is dat tegenwoordig ook mogelijk via de livestream. 
Wilt u kijken, dan kunt u zich opgeven bij het secretariaat en krijgt u de 
code doorgestuurd. Natuurlijk is er nog steeds de mogelijkheid om naar 
de kerk te komen, hiervoor dient u zich wel even aan te melden, ook bij 
het secretariaat. U wordt dan op de lijst gezet want helaas mogen er 
nog steeds weinig mensen in onze kerk. 
 
Wij willen u heel graag uitnodigen om weer samen deze viering te vieren 
op zondag 30 mei 2021 om 11.00 uur. 
U bent van harte welkom. 
 
Tot ziens, vriendelijke groet namens de D.O.P.-groep, 
Garry Scholte-Remmerswaal. 
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VERLOTEN PAASKAARS 
 
Door de corona loopt feitelijk alles anders dan normaal. 
Zo ook de verloting van de paaskaars.  
 
Eigenlijk moeten we zeggen de  “paaskaarsen” want het is al van twee 
jaar dat deze liggen te wachten op nieuwe eigenaren.   
Om het niet te ingewikkeld te maken gaan we nu voor de verloting van 
de paaskaars van het jaar 2019 die eigenlijk vorig jaar verloot zou 
moeten zijn.  
Voor de goede orde betreft het de verloting van de grote kaars en ook 
de verloting van het kleine “broertje”.   
Omdat het nog steeds corona tijd is, naast dat er maar 30 mensen in 
de kerk mogen komen, blijven mensen toch huiverig  om 
gezelschappen op te zoeken. 
Daarom gaan we de loten in de kerk, alsook via de telefoon én via het 
mailadres van het secretariaat aan de man brengen.   
 

 Bellen: kan natuurlijk tijdens de ‘kantooruren’ van het 
secretariaat 0297 324735. 

 Mailen: naar stjangeboortesecretariaat@live.nl  

 De verkoop in de kerk is ná  de vieringen van 30 mei,  
                                                                        Juni 6 en 13 juni. 

 
De loodjes kosten € 1,50 per stuk en/of 4 loodjes voor € 5,-- 
Verloting is dan tijdens de Sint Jan viering op 27 juni. 
De winnende loten wordt vermeld in de volgende Stem. 
 
We hopen dat er weer veel mensen lootjes kopen en wat we met de 
opbrengst gaan doen willen we nog even goed bekijken, maar ideeën 
zijn altijd welkom. 
 
 

mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl


 

6 
 

VASTENACTIE 
De opbrengst van de Vastenaktie heeft dit jaar in onze  
parochie € 341,19 opgebracht. 
Een matig resultaat maar hopelijk hebben veel parochianen het direct 
naar de Vastenaktie overgemaakt.  
Dank daarvoor!!! 
 
Pinksterzondag staat de bus achter in de kerk voor een bijdrage voor 
de Nederlandse missionarissen en missionaire werkers, die 
wereldwijd  zich iedere dag inzetten voor hun kwetsbare medemens. 
Deze harde werkers zijn altijd voor een ander bezig en hebben wel 
een extraatje verdiend.   
Wij bevelen deze actie van harte bij u aan. 
Mocht u niet in de kerk komen dan kunt u het overmaken op 
Rek. nr: NL 62 RABO 03801.067.28 
T.n.v. W.A. v. d. Geest- Lambalk  /  Pen. Missiecomite  
 
KINDERMIDDAG 

Tijdens de kindermiddag hebben we gesproken over vrede en eenheid 
op school. Wat doe jij als je klasgenootjes ruzie maken?  
Er zaten mooie antwoorden tussen. Een van de kinderen is een echte 
bemiddelaar, die, door de ruziemakers te laten weten dat de ruzie om 
niets gaat, zorgt dat ze weer vrede sluiten.   
Gelukkig vinden de meeste dat je het met praten moet oplossen. 
Ze waren er wel hééél eerlijk over. Op naar de volgende kindermiddag 
en de voorbereidingen voor de 1e H. communie. 
 
In de gezinsviering van 16 mei stond het ‘samen bidden’ centraal. 
De kinderen was gevraagd om een gebedje te maken.  
Pareltjes zaten ertussen. Kapelaan Darek benadrukte in de overweging 
nogmaals dat alle mensen in de kerk een eenheid vormen. Het koor, de 
communicanten en Wout met zijn mooie pianospel. 
Met een groet van de werkgroepen. 
Namens parochieteam.  
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Hieronder het overzicht van de collectegelden. 
Allen hiervoor onze hartelijke dank. 

OVERZICHT COLLECTES    

  collectes Uitv/huw kaarsen 

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 

2021    

jan  619,70   92,25 

febr 285,80  55,60 

maart 303,85  42,65 

april 326,75  128,50 

        

 
LIVE STREAM. 
Inmiddels is het al bij velen bekend dat ook bij ons iedere zondag de 
viering via live stream is te bekijken. 
Ook is het mogelijk om de viering op een later tijdstip mee te vieren. De 
vieringen blijven ongeveer nog vier weken zichtbaar. U kunt zich 
natuurlijk ook nog aanmelden door een email te sturen naar ons 
secretariaat en u ontvangt dan maandelijks de code om de viering mee 
te vieren.stjangeboortesecretariaat@live.nl 
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WIJ GAAN OP 13 JUNI ONZE  1e HEILIGE COMMUNIE DOEN. 
 

 

         Amelia,                 Fien, 

 

 Kayleigh,              Lars,               

    

       Manuela,         Marika,  

          

    Nadia,              Nătalka,        Olivier, 

 

              Paskal,             Rutger,   

 

Sophie,             Soraya,             Tiyenna 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
DEZE VIERING IS UITSLUITEND VOOR  
DE FAMILIE VAN DE COMMUNICANTJES 

 
Groetjes en gezondheid toegewenst door: 
De communicantjes, de Kudelkwetters én de Werkgroepen. 
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VIERINGEN 
Zo. 23 mei  11.00 uur  Eucharistieviering mmv. Cantors 

PINKSTEREN 
                  Lector: Cees Hageman 
   Koster: Pieter Bruin 
 

 
Zo. 30 mei   11.00 uur  DOP-viering mmv. Cantors 
   Lector:  Werkgroep 
   Koster: Gerard v.d. Jagt 
                                                      

 
Zo. 06 juni   11.00 uur Eucharistieviering mmv. Cantors 
   Lector: Lucy Rekelhof 
   Koster: Ageeth de Kuijer 
    

 
Zo. 13 juni   11.00 uur Eucharistieviering mmv. Kinderkoor 
 1e COMMUNIE VIERING 

Lector: Werkgroep 
   Koster: Aad Buskermolen 
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GEBEDSINTENTIES 
Zo. 23 mei Ad Verschueren 
  Uit dankbaarheid 
  Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns 

Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot 
  Uit dankbaarheid 

 
Zo. 30 mei Eef Masselink 

Christien Meijer 
Robbert van Leeuwen 
Kees Hoogenboom  

 
Zo. 06 juni Theo Buskermolen 

Agnes de Zanger 
Leen van de Bergen 
Hein Zethof 
Evert Zethof 
Jaap Broers 
Eef Masselink 
Bep Burgers-Vink 
Wim en Toos Buskermolen-de Boer 
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot 
 

Zo. 13 juni Voor alle communicantjes en hun familie 
Uit dankbaarheid 
Theo Rekelhof 
Eef Masselink 
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HARTELIJK DANK AAN ONZE GRAFDELVERS. 
Na vele jaren actief te zijn geweest op onze begraafplaats gaan we voor 
het vele werk dat zij hebben verricht afscheid nemen van Nico de Jong 
en Ruud Verlaan.  
Jarenlang hebben zij steeds klaar gestaan wanneer er  een beroep op 
hen werd gedaan het graf te graven en weer netjes op orde brengen na 
een uitvaart. 
Voor het verzorgen van de begraafplaats al die jaren onze dank met 
een mooi boeket bloemen. 
 
Nogmaals Nico en Ruud: HARTELIJK DANK!  
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGERS: PIEN EN JET SNOEK 
Even voorstellen:  
Pien: ik ben14 jaar en zit in 2 Havo op het HWC in Amstelveen. 
Jet: ik ben 11 jaar, zit in groep 8 op de Oosteinderschool en ga naar het Alkwin 
Kollege. 
We wonen met onze ouders Mirjam en Lukas en zussen Kim (19), Fleur (16) 
en hond Jack op de Hornweg. 
 
Wat doen jullie voor vrijwilligerswerk voor de Kerk? 
We zitten op het kinderkoor. 
 
Hoe beleven jullie deze corona tijd? 
Pien: ik vind het saai, je kan niet met vriendinnen afspreken en nergens naar 
toe omdat alles dicht is. En je concentratie tijdens de digitale lessen is minder, 
je haakt sneller af met de lesstof. We zitten nu met de helft van de leerlingen 
in de klas, dat vind ik ook niet leuk. 
Jet: omdat je niks kan doen is alles nog saaier, met de thuislessen begreep ik 
er minder van, op school wordt het beter uitgelegd. 
 
Hebben jullie hobby’s?     
Pien en Jet: we voetballen bij FC Aalsmeer, Pien in onder 15/1 en Jet in onder 
12/1 en zitten op schaatsen in Haarlem. Het seizoen is van oktober tot maart, 
de training is op zondagochtend om 7.30 uur, helaas waren er door corona 
geen wedstrijden. Anders train je met voetbal en met schaatsen naar een 
wedstrijd toe, nu train je niet voor echte wedstrijden dussss ook saai!!!  
We spelen ook alle 4 piano alleen is onze pianoleraar er mee gestopt dus we 
zijn nog op zoek naar een nieuwe pianoleraar! 
 
Wat was jullie favoriete vakantie? 
Pien en Jet: Canada, Amerika en  Kroatië. 
7 jaar geleden hebben we een rondreis gemaakt in Canada met een camper 
en veel gewandeld, de natuur was prachtig. 
En 5 jaar geleden hebben we ook een reis met een camper gemaakt in 
Amerika, dat was ook super mooi. 2x zijn we in Kroatië geweest met de tent. 
Lekker veel snorkelen, het is heel mooi om die vissen te zien en er waren 
leuke stadjes en een waterpark met hoge glijbanen. 
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Wout Braat stelde in de vorige Stem de vraag: wat vinden jullie van het 
kinderkoor? 
Het is gezellig! 
Door corona zijn we nu ongeveer met z’n 10e, soms zijn de communicanten 
erbij dat is leuk en hopelijk blijven ze op het koor! 
Wout speelt heel goed, hij verzint er leuke stukjes bij. En na de repetitie  staan 
we te kletsen en te lachen met hem. En voor en na de repetitie speelt hij leuke 
liedjes! 
Willen jullie nog iets zeggen? 
We hopen dat er snel meer mensen in de kerk mogen komen. 
 
Welke vrijwilligers willen jullie in de volgende Stem aan het woord laten?  
Luna en Yara, ze zingen ook in het koor en hebben een heel mooie zangstem. 
Hoe komt het dat jullie zo mooi kunnen zingen? Luna heeft zelfs een opera  
 
 
 
 
 
  
 
  

zangstem! En hoe vinden jullie het op het koor? Vertellen jullie ook iets over 
je hobby’s en vakanties? 
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Van de Bestuurstafel 
Parochiebladen mei 2021 

 
Beste parochianen en belangstellenden  
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, 
Nes aan de Amstel en Uithoorn, 
Schoorvoetend, zo voelt het, schrijf ik nu 
weer een stukje vanuit het regionale 
kerkbestuur. Een halfjaar lang heeft u via 

deze weg niets van ons vernomen. En om dan die eerste stap weer te 
zetten…. Dat valt niet mee. Misschien herkent u dat? Bent u 
bijvoorbeeld die hele lockdown periode niet naar de kerk geweest. En 
voelt het nu vreemd om toch een keer te reserveren om aankomende 
zondag de viering bij te kunnen wonen.  Als het reserveren, over een 
nog onbekende tijd, niet meer nodig is, zal het kerkbezoek dan 
vergelijkbaar zijn met dat in 2019? Zullen de meeste mensen hun oude 
ritme en gewoonten weer oppakken? Dat is één van de zorgen die wij 
binnen het kerkbestuur al een aantal keren hebben benoemd.  
Ik wil even kort terugkijken naar de activiteiten van ons bestuur in het 
afgelopen halfjaar. We hebben een beetje in het verborgene gezeten. 
In onze eigen lockdown zouden we kunnen zeggen. Van onze 
voorzitter, pastoor Marco, weten we dat hij zo’n 2 maanden in Italië was 
om zijn ouders bij te staan. Ikzelf ben afgelopen winter een flink aantal 
weken uitgeschakeld geweest en had tijd nodig om ook mijn 
vrijwilligerswerk weer te kunnen oppakken.  
Helaas heeft Henk Vermaas de overweging gemaakt te stoppen als 
kerkbestuurder. Binnen het parochieteam van Uithoorn is hij nog wel 
actief gebleven. Voor ons kerkbestuur is het spijtig een ervaren 
bestuurder te moeten missen en we hopen de vacante bestuursfunctie 
snel te kunnen invullen. Momenteel heeft er niemand uit de Emmaus 
parochie zitting in het bestuur. Wij hebben echter besloten dat een 
bestuur kandidaat ook vanuit een andere parochie mag komen. Het 
liefst vinden we iemand met ervaring en interesse in administratief, 
juridische zaken of in de communicatie. Wij denken hier in de komende 
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jaren namelijk veel oog voor te moeten hebben. Voor aankomende 
bestuurders is er desgewenst een uitgebreide toerustingscursus 
beschikbaar. Met vragen kunt u de pastores of een van de 
bestuursleden benaderen. 
Waar we behoorlijk wat energie in hebben gestoken, maar wat niet van 
de grond is gekomen afgelopen najaar, is het goed afstemmen van de 
wijze waarop we kerkdiensten online beschikbaar kunnen maken. 
Hierbij speelde de tijdsdruk van de naderende Kerstperiode en de 
onzekerheid betreffende het gebruik in verhouding tot de kosten de 
grootste rol. Beslissen over grote investeringen, in een onzekere 
periode, zou niet moeten onder tijdsdruk. Dat hebben we als regionaal 
bestuur dan ook niet gedaan. De lokale parochies hebben wel keuzes 
gemaakt. Helaas zijn we daarbij niet allemaal op hetzelfde platform 
uitgekomen. Onder dit stukje krijgt u het overzicht van welke kerk op 
welke wijze online is te vinden. 
Wat hadden we graag de gezamenlijke website ondertussen kunnen 
presenteren. De personen die zich hiermee zouden bezig houden 
hebben echter moeten afhaken. De huidige leden van het bestuur 
hebben niet de kennis om zelf de website te vullen met teksten, 
illustraties en bijlagen. We ontvangen graag een tip wie we kunnen 
benaderen voor dit projectje. Als er een bruikbare website is, hopen we 
(met een goede training) het actueel houden zelf te kunnen. 
Zoals bijna iedereen in 2020 heeft leren beeldbellen, moesten wij ook 
online vergaderen. En hoewel het niet voor iedereen makkelijk was, kon 
uiteindelijk zelfs onze notulist online aansluiten via Teams. En als ik 
teruglees in die notulen staat er veel, heel veel, geschreven over 
toekomst visies. Enerzijds proberen we op “zakelijk” gebied in te 
schatten wat de toekomst ons zal brengen en hoe we onze regio over 
circa 10 jaar moeten zien. Dan gaat het om het inschatten van de 
financiële gezondheid van onze parochies én om het gebruik van onze 
gebouwen. Naast deze zakelijke kant is er vervolgens de pastorale visie 
en beleid. Deze moeten op elkaar afgestemd zijn en dienen goed naast  
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elkaar te liggen. De 1 kan niet zonder de ander. We willen niet dat alleen 
de pastorale overwegingen de toekomst van onze gebouwen bepaalt. 
En andersom kunnen de puur zakelijke afwegingen niet de pastorale 
richting bepalen. De allerbelangrijkste en meest genoemde “partijen” 
hierbij zijn de parochiegemeenschappen en de vrijwilligers. Want hieruit 
bestaan onze kerken en hierop draaien onze kerken. En daarom willen 
we zo graag met de betrokken groepen, met jullie dus, in gesprek. De 
uitnodiging om hiervoor “live” bij elkaar te komen moet nog even op zich 
laten wachten. Dan geeft ons de kans om met nog concretere 
voorstellen te komen. Voorstellen, scenario’s, die we vervolgens graag 
met u bespreken. Want 1 ding daar zijn we het over eens: we zijn met 
elkaar kerk, met elkaar willen we de toekomst tegemoet treden, met 
elkaar zijn we er voor elkaar. Ik kijk graag naar de zon, die geeft in deze 
tijd steeds meer warmte en energie. Daar knap ik van op, krijg ik ook 
weer energie van. Vandaar dat het Pinksterfeest ook zo goed past in 
mei. De energie, de moed en het vertrouwen om naar buiten te treden 
en aan het werk te gaan ervaar ik heel sterk. Ik hoop u ook. 
Dus neem de stap maar, ook na een lange periode van rust,  
om weer eens naar de kerk te komen; om de familie of vrienden te 
bellen die je lang niet kon bezoeken of die je niet zag omdat een 
clubje niet door kon gaan; om je hulp aan te bieden, zodat anderen er 
niet alleen voor staan;om creatief en optimistisch naar de toekomst te 
kijken. 
Tot ziens, Ik hoop u binnenkort graag te ontmoeten. 
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 
 
Online de kerkdiensten volgen? Dat kan op de volgende manieren: 
Aalsmeer: YouTube, via de link in de kalender op www.rkkerkaalsmeer.nl  
De Kwakel: KerkOmroep.nl, [zoek op “Kwakel”], online of via app. 

 

mailto:secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com
http://www.rkkerkaalsmeer.nl/
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REGIOROOSTER 
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer 
Zo.  23-05 09.30 uur     Eucharistieviering 
Zo.  30-05 09.30 uur     Woord- en communieviering Rob Mascini 
Zo.  06-06 09.30 uur     Eucharistieviering 
Zo.  13-06 09.30 uur     Eucharistieviering 
 
Emmausparochie, Uithoorn 
Van dinsdag t/m zondag dagelijks een eucharistieviering  
Zo.  23-05 11.00 uur     Eucharistieviering 
Zo.  30-05 11.00 uur     Eucharistieviering 
Zo.  06-06 11.00 uur     Eucharistieviering   
Zo.  13-06 11.00 uur     Eucharistieviering 
   
      
St. Jan Geboorte, de Kwakel   
Zo.  23-05 09.30 uur    Woord- en communieviering Jeroen Hoekstra 
Zo.  30-05 09.30 uur    Eucharistieviering 
Zo.  06-06 09.30 uur    Woord- en communieviering o.l.v. Elly v Rooden 
Zo.  13-06 09.30 uur    Eucharistieviering 
 
 
H. Urbanus, Nes aan de Amstel 
Elke zaterdag om 19.00 uur een woord en gebedsviering o.l.v. parochianen 
Zo.  23-05 09.30 uur    Eucharistieviering 
Zo.  30-05 09.30 uur    Woord- en communieviering o.l.v. Elly v Rooden 
Zo.  06-06 09.30 uur    Eucharistieviering  
Zo.  13-06 09.30 uur     Woord- en communieviering o.l.v. Elly v Rooden  
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PAROCHIE-AGENDA  24-05-2021 / 18-06 -2021 
Woe. 26 mei  09.30 uur Parochie team 
Woe. 26 mei  15.00 uur Kindermiddag 1e H. Comm.  
 
Ma. 31 mei  09.30 uur DOP. 
 
Ma. 07 juni  09.00 uur Kerkschoonmaak 
Vrij. 11 juni  14.30 uur Bloemstukjes maken 
Vrij. 11 juni  14.30 uur Generale repetitie 1e H. Comm. 

 
Wo. 16 juni  15.00 uur Kindermiddag 1e H. Comm. 
        

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

 
 
DE VOLGENDE STEM IS VAN 19 JUNI T/M  16 JULI 
 
 
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). 
 

mailto:redactiestem@hotmail.com
mailto:pci.stjankudelstaart@gmail.com

