
 

0 
 

 

  De Stem

  

St. Jan Geboorte Kudelstaart 

 
        

 
 
       Jaargang 55 nr.08 

           



 

1 
 

===================================================== 
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 

 
17 juli 2021                              JAARGANG 55  NR. 08 
===================================================== 
 

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 
Nu dit heel bijzondere werkjaar achter de rug is, krijgen wij in de 
zomermaanden wat meer tijd voor onszelf. Tijdens de lockdown 
maanden, verlangden wij naar onze vrijheid. Maar wat doen we er mee 
nu ons de vrijheid – tijdelijk? – is teruggegeven. Ik denk dat de zomer 
een heel gunstige tijd is om in onze relatie met God te groeien. 
 

Alle spirituele tradities en alle religies proberen om de mens met God 
te verbinden. Meestal wordt het dialoog van de mens met God “gebed” 
genoemd. Als wij onder katholieken over “gebed” praten, denken wij 
aan de “schietgebedjes” van nu en van vroeger, of aan een reeks 
woorden die wij ooit uit ons hoofd hebben geleerd. 
 

Het gebed is de mooiste manier om met God te praten. Maar… hoe 
praten wij met God? Kortgeleden kreeg ik van een vriend een heel goed 
advies, dat ik met jullie wil delen. 
 

Op school worden de vijf “W” vragen van de journalistiek geleerd: WIE,  
WAT, WAAR, WANNEER & WAAROM. Vaak gebruiken wij deze 
vragen in onze gebeden. Dan stellen wij aan God 
zulke vragen als: “Wat is de juiste beslissing, wat moet ik doen?”, “Waar  
moet ik naartoe gaan?” Met wie zal ik dat doen?”, “Wanneer moet ik  
daaraan beginnen?” – en vooral, WAAROM?”.  
 

In de moeilijkste omstandigheden van het leven klinkt vaak de vraag:  
“waarom is mij dit overkomen?”. Soms komt het antwoord niet, en dan 
stellen wij nogmaals een vraag: “waarom krijg ik geen antwoord?”. 
Vooral tijdens het zomerreces, terugkijkend naar het afgelopen jaar, 
zitten wij vol met “waaroms”.  
 

Die goede vriend heeft mij dus kort geleden gezegd: "Je moet niet van 
God een antwoord op al jouw “waaroms” verwachten”. Daarmee 
bedoelde hij dat er een andere vraag is die belangrijker dan “waarom” 
is en dat God eerder zal antwoorden als het gaat om de vraag: 
WAARTOE – of ook: WAARVOOR. 
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Dankzij die vriend heb ik geleerd om niet meer “waarom is dit of dat 
gebeurt? te vragen, maar liever: “waarvoor of waartoe is dit gebeurt?”.  
Dan open ik mijzelf voor de acceptie van wat gebeurd is en vraag ik aan 
God het doel ervan. Moge dit advies van een goede vriend een 
wegwijzer voor onze 
zomerse meditaties zijn. 
Tot gauw! 
 

Hartelijke groeten 
Pastoor Marco Cavagnaro 
Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 
0297 56 46 38 
 

 
OVERZICHT COLLECTES 

  

2021 Collecte / kaarsengeld 

    

Januari  711,95 

Februari 341,40 

Maart 346,5 

April 455,25 

Mei 647,96 

Juni 523,00 

 
Iedereen nogmaals hartelijk voor uw bijdrage voor de collecte. 
Alle bijdragen zijn in één bedrag genoemd. 
Het betreft bijdragen via de schaal achter in de kerk, het kaarsen geld 
en de bedragen die via bankoverschrijvingen zijn binnengekomen. 
 
Bank rek.nr. NL42 INGB 0000 0858 85   
Tnv: Kerkbestuur Sint Jan Geboorte,   ovv: Collectegelden. 
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BESTE MEDEPAROCHIANEN. 
Na een zeer geslaagde Sint Jan viering op 27 juni en een mooie 
slotviering met de 1e communicantjes op 4 juli hopen we met zijn allen 
een gezellige vakantietijd tegemoet te gaan. 
 
Na een nogal moeizaam jaar met de corona regeltjes kunnen we 
terugkijken op veel mooie gebeurtenissen, zoals de aangepaste Kerst 
en Goede week en Paasvieringen  
Ondanks alle maatregelen zijn de vieringen goed bezocht en ook onze 
live stream wordt goed bekeken. 
Laten we hopen dat we zo door kunnen gaan. 
 
Let wel: Nu er weer meer mensen in de kerk mogen en we niet meer te 
hoeven reserveren blijft het natuurlijk hoofdzaak dat we de maatregelen 
goed in acht blijven navolgen.. 
Bij binnenkomst handen ontsmetten.  
Looproute volgen. 
Mondkapje hoeft niet meer per sé. 
U neemt plaats bij een hartje op de bank en slaat een bank over. Dus 
afstand houden is en blijft van kracht. Mits u uit één huishouden bent. 
Communie krijgt u nog altijd van achter het scherm. 
Op het koor mogen ook weer iets meer mensen, mits er afstand is. 
 
Verder willen wij alle vrijwilligers hartelijk bedanken die zich het 
afgelopen werkjaar hebben ingezet voor onze parochie en wensen wij 
een ieder die toch ook nog vakantie gaat vieren een hele mooie zomer 
toe. Zo hopen wij u allen zeker na de zomer in goede gezondheid weer 
te ontmoeten tijdens onze vieringen. 
 
Het parochieteam.  
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LIEF EN LEED IN ONZE PAROCHIE 
In de nacht van 4 op 5 juli j.l. is op 88 jarige leeftijd Piet van As 
overleden. Piet, een vriendelijk en behulpzame man, die uit Breda naar 
Kudelstaart verhuisde voor de liefde. Hij trouwde in april 1980 met 
Gemma Groen in ’t Woud en werd daardoor gelijk ‘vader’ van 3 
kinderen. Piet ging werken bij de Bloemenveiling in Aalsmeer en om 
zich meer in Kudelstaart thuis te voelen ging hij bij de RKDES jeugd 
trainen en ging hij zingen bij ons Dames- en Herenkoor. Hij is zelf nog 
een jaar Prins Carnaval geweest. Daarnaast leerde hij hoe hij een 
moestuin moest onderhouden en natuurlijk de bloementuin bij hun huis 
aan de Mijnsherenweg. Nadat het lichamelijk minder ging met Piet, 
kwamen zij in het Boerhaavehof te wonen. 
Daar had Piet het goed naar zijn zin, kaarten, sjoelen en af en toe lekker 
eten. Door corona was dit allemaal niet meer mogelijk en ging 
hij verder achteruit. Piet heeft ongeveer een half jaar in het Het Hoge 
Heem in Uithoorn gewoond omdat thuisblijven niet meer mogelijk was. 
Zaterdag 10 juli was de uitvaart van óns’ Piet, het zangkoor was zoveel 
als mogelijk aanwezig om afscheid te nemen van hun  
oud-koorlid. Piet is gecremeerd. Wij wensen Gemma en haar kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte en kracht toe om dit 
grote verdriet te kunnen dragen. 
Uitvaartgroep Kudelstaart. 
 
VERLOTING VAN DE PAASKAARS. 
Tijdens de viering van Sint Jan op 27 juni is de traditionele 
paaskaarsverloting geweest. En weer met succes. De opbrengst 
hiervoor was geweldig.  Hiervoor is de aanschaf gedaan voor een 
ontsmettings dispenser, welke achter in de kerk staat zodat een ieder 
die in de kerk komt nu zelf zijn handen kan ontsmetten. 
De lotnummers zijn gevallen op loten van parochianen die ook tijdens 
deze St.. Jan viering in de kerk zaten.    
Voor de grote kaars was het lotnummer 325 terwijl de kleine kaars naar 
nummer 310 is gegaan. 
Wij wensen deze mensen nog veel mooie branduurtjes. 



 

6 
 

MARIA  HEMELVAART. 
Zondag  15 augustus om 15.00 uur in Zevenhoven.  
Dit jaar valt 15 augustus op een zondag en kunnen we gewoon in onze 
eigen parochiekerk 's morgens de viering meemaken. Maar op een 
zomerse middag is het natuurlijk ook leuk om een fietstocht/ uitje te 
hebben. We zijn die middag weer welkom in Zevenhoven bij de 
Mariagrot.  
U komt alleen, samen met de familie of met wie dan ook. Om 15.00u is 
het verzamelen bij de grot.  
Daar bidden we de rozenkrans (u neemt uw gebeden mee), steken een 
kaarsje op, zingen liederen in de stiltetuin en maken daar een 
wandeling, waarna we  welkom zijn voor koffie/thee/limonade in de 
mooie ontmoetingsruimte bij de kerk. Misschien is er dan ook nog een 
video te zien over dit Mariaoord.  
Al met al zijn we dan een klein uurtje rondom Maria bij elkaar.  
Marlies van der Lelij 
 
 
 

VIERINGEN OP DE MAANDAGAVOND IN UITHOORN  
Dit jaar zal er vanuit de charismatische gebedsgroep “Emmaus” nog 2x 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 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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VIERINGEN 
 
 
Zo. 18 juli 11.00 uur  Woord-Communieviering mmv. Cantors 
                  Lector: Cees 
   Koster: Pieter         

 
Zo. 25 juli 11.00 uur  Woord-Communieviering mmv. Cantors 

Lector: Lucy 
   Koster: Gerard 

 
Zo. 01 aug.11.00 uur Eucharistieviering mmv. Cantors 
   Lector: Willy 
   Koster: Ageeth      

 
Zo. 08 aug. 11.00 uur Woord-Communieviering mmv. Cantors 
 Lector: Cees 
 Koster: Aad 

 
Zo. 15 aug. 11.00 uur Woord-Communieviering mmv. Cantors 
 Mariatenhemelopneming 
 Lector: Lucy 
 Koster: Pieter 

 
Zo. 22 aug.  11.00 uur Woord-Communieviering mmv. Cantors 
 Lector: Willy 
 Koster: Gerard 
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GEBEDSINTENTIES 
Zo. 18 juli         Eef Masselink, Gerrit Peters 

Kees Hoogenboom, Rudolf de Bok 
Wim en Annie Buskermolen-v.d.Knaap 
Theo Buskermolen, Jasper Blom 
Ger van Halm-van Vliet, Uit dankbaarheid 
Huub Levarht, Piet van As 

 
Zo. 25 juli Robbert van Leeuwen, Uit dankbaarheid 

Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns 
  Huub Levarth, Piet van As 
 
Zo. 01 aug. Jaap Broers, Eef Masselink 

Hein Zethof, Evert Zethof 
Gerrit Peters, Simone Raadschelders-v.d.Meer 

  Huub Levarth, Piet van As 
 
Zo. 08 aug. Theo Rekelhof, Eef Masselink 
  Ans de Boer, Theo Buskermolen 
  Ger van Halm-van Vliet, Piet van As 
   
Zo. 15 aug. Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot 
  Eef Masselink, Uit dankbaarheid 
  Simone Raadschelders-v.d.Meer, Leen v.d.Bergen 
  Kees Hoogenboom, Piet van As 
 
Zo. 22 aug. Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns 
  Fam. de Boer-Boekhorst, Bep Burgers-Vink 

Uit dankbaarheid 
Wim en Annie Buskermolen van der Knaap 

  Wim en Toos Buskermolen-de Boer 
  Annie Buskermolen-van der Knaap (jaargetijde) 
  Wim Buskermolen (jaargetijde) 
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INTERVIEW MET VRIJWILLIGER: DIONNE VAN DIEPEN 
Even voorstellen:  
Dionne vertelt: ik  ben 12 jaar en mijn broer Joost is 15, wij wonen met onze 
ouders Jacqueline en Frank en onze kat Purr op de Midvoordreef. Ik zit (zat) 
op de Antoniusschool in groep 8. 
 
Vertel je iets over de eind musical van groep 8(moest nog plaatsvinden) 
De musical heet: Oh wat een jaar! Mijn personage heet Noa en ik ben een 
leerling. Het gaat over kinderen die in een thuissituatie zitten; Mark Rutte heeft 
gezegd dat je een verboden woord niet mag uitspreken en dat je thuis moet 
blijven. De volgende morgen zitten we in Teams om online te werken en dan 
gaan we naar een digitale wereld en van daaruit kun je verschillende werelden 
kiezen waar je in kunt leven. Eerst lijkt het allemaal heel leuk en aardig maar 
later missen de kinderen hun thuis. Het is de vraag of het gaat lukken om de 
kinderen weer terug in de normale wereld te krijgen…….. 
 
Naar welke school ga je? 
Ik ga naar het Alkwin Kollege in Uithoorn, daar heb ik veel zin in. Helaas was 
er geen open dag maar een online rondleiding. 
Het lijkt me leuk om opnieuw te beginnen, nieuwe mensen te leren kennen en 
andere vakken te leren. 
  
Wat doe je voor vrijwilligerswerk voor de Kerk? 
Ik zing in het koor, sinds m’n 1e communie. Volgend schooljaar ga ik ermee 
stoppen. Door school, huiswerk en m’n andere hobby’s lukt het dan niet meer 
om tijd vrij te maken. 
 
Wat zijn je hobby’s?     
Bij RKDES speel ik handbal in team D2. Onze laatste wedstrijd was 2 weken 
geleden. Door corona deden we partijtjes binnen onze vereniging. Fijn als we 
weer wedstrijden kunnen gaan spelen tegen andere verenigingen.  
We trainen op dinsdag en donderdag en spelen op zaterdag. 
En ik zit op vrijdag op gitaarles bij juf Maartje, sinds mijn 8e. Het genre wat ik 
speel is populair op een akoestische gitaar. Elk jaar doen we voor alle ouders, 
broers/zussen een optreden in het Dorpshuis, helaas kon dat dit jaar niet 
doorgaan door corona. Vorig jaar had juf Maartje het optreden tijdens de les 
opgenomen en konden we de opname vanuit huis zien. 
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Gaan jullie op vakantie? 
Dit jaar gaan we naar Zeeland, een week naar opa en oma in Maastricht en 
op bezoek bij opa en oma in Breda. En dan nog voorbereidingen treffen voor 
school door spulletjes te kopen volgens het lijstje die het Alkwin Kollege ons 
stuurt. Andere jaren gingen we naar het buitenland zoals Frankrijk, Italië en    
Kroatië. Volgend jaar hopen we naar Amerika te kunnen. 
 
Luna en Yara Baraya stelde in de vorige Stem de vraag: waarom zit jij op 
het koor? 
Toen ik mijn 1e communie ging doen vond ik het leuk om mee te zingen en 
met de vieringen mee te doen. Sindsdien zing ik mee in het koor onder leiding 
van Paula. Ik heb er veel vrienden leren kennen. 
 
Welke vrijwilligers wil je in de volgende Stem aan het woord laten?  
Anne en Lotte Berbee, welk liedje zingen jullie het liefst in het koortje? 
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KINDERMIDDAG 1e HEILIGE COMMUNIE 
De 1e Heilige communie viering was dit jaar zeer internationaal. Er is via de 
livestream meegekeken vanuit Duitsland, Polen, Slowakije, Portugal en zelfs 
vanuit Brazilië, waarvoor de oma van Manuela wel even de wekker moest 
zetten.  
Hier hadden we toch even een ‘wauw’ momentje te pakken. 
Na viering was er nog één kindermiddag. Om te voorkomen dat ze elkaar 
zouden napraten, kregen de kinderen een blaadje waarop ze mochten 
schrijven wat ze het leukst vonden aan deze dag. In de kerk en thuis.  
Daarna hebben we de ervaringen met elkaar gedeeld.  
We willen ze graag ook met u delen. 
Wat vond jij het leukste van je 1e Heilige communie in de kerk: 
Speciale, mooie dag van mijn leven, ik vond de hostie heel erg lekker. 
Trommelen. Zingen. Bloemstukje maken. De viering. Het voorlezen bij het 
tafeldekken.  
Het zingen en de hostie eten. Heel erg leuk en dat mijn familie in Portugal 
heeft meegekeken.  Knutselen, fotoshoot, zingen, bloemen tillen en de hostie. 
Tafeldekken en zingen. Hostie eten, zingen, voorlezen. Dat ik de hostie kreeg. 
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Thuis was er vooral taart, barbecue, zwemmen, visite,  
5 zakken chips en VEEL cadeaus, geld, dansen, spelletjes.  
Feest gevierd met opa en oma uit Polen en doopouders uit Duitsland.  
Vooral dus feest, soms tot laat.  
 
 
 
 
          
 
 
 
 
SLOTVIERING 
Zondag 4 juli was de slotviering van het 1e communie project.  
Er stond een lekker groot koor waarvan er een stel bij de Kudelkwetters komen 
zingen. Spannend was het communiemoment. Het was pas de tweede keer 
dat de communicanten de hostie kregen. Maar het is goed gekomen. 
Na de viering zijn we weer naar visser Theo gegaan om te zwemmen en te 
picknicken. De weersverwachtingen waren niet echt positief, maar het viel 
gelukkig mee. Niet te warm, niet te koud. De kinderen hebben zich kostelijk 
vermaakt. 
Er was weer van alles te zien, zwarte zwanen, kwalletjes, krab en kreeft, 
paling, allerlei opgeviste dingen. Kortom een mooie afsluiting.  
Dank aan de ouders die voor de lekkere lunch hebben gezorgd. 
Dank aan Theo voor het gebruik van tuin en zwemwater. 
Hiermee hebben we het project afgesloten.  
Het was echt een fijne groep kinderen om mee te werken.   
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TUINCONCERT 
Traditiegetrouw was er nog het tuinconcert op de donderdagavond. Vanwege 
de oplopende coronabesmettingen waren alleen ouders en grootouders 
uitgenodigd. 
Hopelijk kunnen we volgend jaar weer aan iedereen onze favoriete liedjes 
laten horen. Bij het maken van een tijdlijn om de liedjes aan elkaar te praten, 
merk je dat het toch echt geen gewoon jaar was. Ik ben benieuwd wat de 
toekomst ons brengt.  
In ieder geval hebben we de groep die naar de middelbare school gaat, bereid 
gevonden om volgend jaar met een middenkoor te beginnen. En daar is 
iedereen blij mee. Hierover komt meer in de volgende Stem. Zij hebben zich 
alvast laten horen met het meerstemmige lied ‘Last night’. Wout heeft alle 
liedjes mooi begeleid op de pianostand van het keyboard. Het was wederom 
uitstekend weer. Na afloop was er koffie, thee, ijs en een traktatie van Jet. Zij 
was jarig en uiteraard hebben we voor haar gezongen. Pien had heerlijke cake 
gebakken. De ouders hebben lekker bij gekletst en de jeugd heeft  zich 
vermaakt in de tuin achter de kerk. Het was erg gezellig. Fijn dat alle ouders 
hebben geholpen met klaarzetten en opruimen. Zo kon iedereen weer op tijd 
naar huis. 
Namens de werkgroepen gezinsvieringen en 1e heilige communie, koor en 
communicanten wens ik iedereen een fijne en vooral gezonde vakantie toe. 
Paula 
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REGIOROOSTER 
 
 
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer 
Zo.  18-07 09.30 uur Woord-Communieviering 
Zo.  25-07 09.30 uur Woord-Communieviering 
Zo.  01-08 09.30 uur Eucharistieviering 
Do.  08-08 09.30 uur Woord-Communieviering 
Zo.  15-08 09.30 uur Woord-Communieviering 
Zo.  22-08 09.30 uur  Eucharistieviering 
 
Emmausparochie, Uithoorn 
Van dinsdag t/m zondag dagelijks een eucharistieviering  
Zo.  18-07 11.00 uur Eucharistieviering 
Zo.  25-07 11.00 uur Eucharistieviering 
Zo.  01-08 11.00 uur Eucharistieviering   
Do.  08-08 11.00 uur Eucharistieviering 
Zo.  15-08 11.00 uur Eucharistieviering   
Zo.  22-08 11.00 uur Eucharistieviering 
      
St. Jan Geboorte, de Kwakel   
Zo.  18-07 09.30 uur Eucharistieviering 
Zo.  25-07 09.30 uur Woord-Communieviering   
Zo.  01-08 09.30 uur Eucharistieviering 
Zo.  08-08 09.30 uur Woord-Communieviering 
Zo. 15-08 09.30 uur Eucharistieviering 
Zo. 22-08 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.   18-08 09.30 uur Woord-Communieviering  
Zo.   25-08 09.30 uur Eucharistieviering 
Zo.   01-08 09.30 uur Woord-Communieviering  
Zo.   08-08 09.30 uur Eucharistieviering  
Zo.   15-08 09.30 uur  Woord-Communieviering 
Zo.   22-08 09.30 uur Woord-Communieviering 
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PAROCHIE-AGENDA  19-07-2021 / 27-08-2021 

Ma.  19 juli  09.00 uur Kerkschoonmaak 
Wo.  21 juli   09.30 uur Parochieteam  
 
Di.  17 aug.  19.45 uur PCI regio (D.B) 
 
Ma.  23 aug.  09.30 uur DOP 
Ma.  23 aug.  09.00 uur Kerkschoonmaak 
 
 

        

 
     Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:  
      
                      redactiestem@hotmail.com  
 
        Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 20 augustus 
 
 

 
 
 
DE VOLGENDE STEM IS VAN 28 AUGUSTUS T/M 01 OKTOBER. 
 
 
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

