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28 augustus 2021                 JAARGANG 55  NR. 09 
===================================================== 
 

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 u 

tel:0297
mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl
http://www.rkkerkkudelstaart.nl/
mailto:pastores@emmaus-uithoorn.nl
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EEN NIEUW SEIZOEN, EEN NIEUW BEGIN: WATER OF WIJN? 
Een nieuw begin! Zo voelt nu we aan het begin van een nieuw werkjaar 
staan. Na een vreemd en raar jaar, van gesloten kerkdeuren tot vieren 
in kleine kring, breekt waarschijnlijk een nieuw ‘normaal’ jaar aan. 
Hopelijk gaan de coronamaatregelen tot het verleden behoren. Doordat 
veel activiteiten niet zijn doorgegaan, veel bijeenkomsten afgelast, voelt 
het nieuwe werkjaar als een echt nieuw begin. We beginnen als het 
ware opnieuw. Alsof corona al het oude heeft uitgewist. 
 
Dus, als ik aan het nieuwe werkjaar denk, zie een wit vel papier voor 
me. Helemaal leeg nog. Een vel waarop we opnieuw ons gemeenschap 
zijn, lokaal en in het samenwerkingsverband, kunnen gaan schetsen. 
Wat gaan we doen? Wat is belangrijk en wat niet? Wie gaan er met ons 
mee en wie hebben we verloren? Hoe kunnen de deuren weer open en 
waar vinden we elkaar? Hoe geven we toekomst aan samenwerking? 
Hoe vormen we wat verloren lijkt om tot vruchtbare aarde? 

 
In mij op komt het beeld van 
de bruiloft in Kana. Omdat dit 
ook een begin is. Voor het 
eerst een wonder, een teken, 
het begin van Jezus optreden:  
Water wordt wijn.  
Hoe kunnen wij water in wijn 
veranderen?  
Weer gemeenschap worden 
waar mensen betrokken zijn 
op elkaar en open en 
verwelkomend naar de 
mensen om ons heen?  
Ten grondslag aan het 

evangelieverhaal over het begin van Jezus optreden ligt een diep 
verlangen. Een verlangen dat Maria ten uitdrukking brengt door Jezus 
haast te dwingen met zijn werk te beginnen. Het diepe verlangen dat 
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de Schepper door Jezus een nieuw begin gaat maken, de wereld, onze 
wereld gaat veranderen. Maak alles nieuw! 
 
En tegelijk is het een verhaal van hoop. Het eerste teken is groots in 
zijn eenvoud. Het beste moet nog komen, zal nog komen. Zoals de 
beste wijn nu eens op het eind van het feest wordt geschonken. Hoop, 
omdat het eerste teken niet ook het laatste is. Omdat dit eerste teken 
en elk volgend wonder een teken is van de hemel, van de Eeuwige. Een 
teken dat het nieuwe, het mooie, het schone, het ware zal overwinnen. 
Ja, liefde en vrede zijn sterker dan haat en onmin. Dat het hemelse 
dichterbij en sterker is dan de duisternis die ons soms na aan het hart 
ligt. 
 
Beide beelden wil ik meenemen het nieuwe werkjaar in: het diepe 
verlangen en de hoop. Ik wil ze in het midden zetten op dat nog lege 
vel papier dat ons nieuwe werkjaar is. En vandaaruit beginnen, het 
nieuwe werkjaar ingaan. Het diepe verlangen koesteren: Dat God de 
wereld en ieder mens nieuw zal maken. Door ons en met ons. Door 
onze handen, via onze mond. Door ons weer opnieuw om te keren en 
te schenken aan elkaar. Een diep verlangen ook naar de ander, weer 
samen zijn, samen zingen, samen vreugde en verdriet delen. Want ook 
dat hebben we allemaal zeer gemist: het samenzijn. Mens ben je 
tenslotte pas in relatie tot andere mensen. 
 
En elke dag weer werken vanuit de hoop. Hoopvol zijn, in het duister 
het licht zien, in het tekort de overvloed, in de zwakheid de kracht. Om 
wijn in water te proeven. Want alleen dan weet ik dat het kleine dat wij 
samen dit jaar kunnen bewerkstelligen, een grote oogst zal worden. 
Door te vertrouwen op ieder mensenhart, op alle handen die met ons 
willen bouwen aan liefdevolle gemeenschappen die het persoonlijke en 
het lokale overstijgen. Hij zal voltooien wat wij begonnen zijn! 
 
We hoeven niet eens te verzinnen wat we moeten doen: Doe maar wat 
Hij u zeggen zal! Deze woorden van Maria zijn niet voor niets ook de 
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lijfspreuk van onze bisschop. Kom laat ons zo het nieuwe werkjaar 
vormgeven! Het is niet moeilijker dan de kruiken met water vullen. Hand 
in hand, samen vanuit ons verlangen en met een hoopvolle blik zelf 
teken worden, water zijn dat de Heer tot wijn maakt. Proberen tot zegen 
te zijn voor wie er op ons pad komt. Voor al die mensen die het wonder 
zoeken! Helpt u ook mee? 
 
Diaken Jeroen Hoekstra             
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EINDE + BEGIN KERKELIJK WERKJAAR. 
Wat is dat jaar snel gegaan: het leek wel of het afgelopen “Kerkelijk 
werkjaar” voorbij gevlogen is. Het jaar stond natuurlijk in het teken van 
de Corona en dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Nu de 
Corona enigszins op zijn retour is (hopen wij natuurlijk) kunnen wij 
constateren dat het in onze parochie gelukkig is meegevallen voor wat 
betreft de besmettingen. Er is zeker geen sprake geweest van 
groepsbesmettingen hetgeen betekent dat we ons allemaal goed aan 
de regels hebben gehouden. Petje af voor een ieder!! 
Wat de vieringen betreft konden die allemaal doorgaan vinden, zij het 
met maximaal 30 personen. 
Een gemis was wel dat er een tijd lang niet gezongen mocht worden 
maar gelukkig konden we op een gegeven moment weer starten met 
een aantal cantors en nu zelfs met een half koor.  
Gelukkig was er ook nog een hoogtepunt op kerkelijk gebied namelijk 
de viering van de eerste communie.  
Met in achtneming van de regels is dit voor de veertien communicantjes 
en hun familie een hele mooie viering geweest onder de bezielende 
leiding van Darek en de communie werkgroep.  
Wat in de afgelopen corona tijd een hele uitkomst is gebleken was het 
invoeren van de zogenaamde livestream waarbij men thuis, na een 
verzoek hiertoe bij het secretariaat, de vieringen kon bijwonen.  
Hiervan werd en wordt gelukkig goed gebruik gemaakt maar het is nog 
altijd mogelijk zich hiervoor op te geven want we gaan – ook in de na-
corona tijd – gewoon door met de livestream. 
Langs deze weg willen wij nogmaals iedereen bedanken die het 
mogelijk hebben gemaakt dat we het afgelopen jaar op een goede 
manier zijn doorgekomen. 
Het nieuwe kerkelijk werkjaar staat al weer voor de deur en wat dat ons 
zal brengen is natuurlijk nog niet helemaal zeker:  gaan we weer Kerst 
vieren met volle kerken en een Kerstconcert als van ouds?- zal er weer 
een Paaswake zijn en gaat nu wel de viering van het 150 jaar bestaan 
van de kerk door?  
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Allemaal zaken waar we nog geen antwoord op kunnen geven, want als 
met name de ander halve meter gehandhaafd blijft heb je nooit volle 
kerken en blijft het koor op halve kracht optreden.  
Toch hopen wij dat het allemaal ten goede keert en dat we, wellicht met 
wat aanpassingen hier en daar, een redelijk normaal nieuw kerkelijk 
jaar in gaan. 
Tenslotte zien wij er naar uit u te ontmoeten bij de opening van het 
kerkelijk werkjaar op zondag 12 september.  
Dit zal een mooie eucharistieviering worden waarbij zowel D/H cantors 
en kinderkoor het geheel zullen opluisteren. 
 
Het parochieteam.  
 
 
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  aanmelden door een email te sturen naar ons secretariaat.  
stjangeboortesecretariaat@live.nl 
U ontvangt dan maandelijks de code om de viering mee te vieren. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl
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VIERINGEN 
 
Zo. 29 Aug.  11.00 uur  DOP-viering mmv. Cantors 

Lector Werkgroep 
   Koster: Ageeth de Kuijer 
 

 
Zo. 05 Sept. 11.00 uur  Eucharistieviering mmv. Kinderkoor 

Lector:  Werkgroep 
   Koster: Aad Buskermolen 
Do. 09 Sept. 08.30 uur  Openingsviering Antoniusschool  
   Gehele ochtend      
                                                 

 
Zo. 12 Sept.  11.00 uur Eucharistieviering     Opening werkjaar 

mmv. Kinderkoor + D + H Cantors 
   Lector: Werkgroep 
   Koster: Pieter Bruin 
    

 
Zo. 19 Sept. 11.00 uur Woord en Communieviering  mmv. D + H  koor 

 Lector: Cees Hageman 
   Koster: Gerard van der Jagt 
 

 
Zo. 26 Sept. 11.00 uur DOP viering mmv. D + H koor 
 Lector: Werkgroep 
 Koster: Aad Buskermolen 
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GEBEDSINTENTIES 
 
Zo. 29 aug. Uit dankbaarheid 
  Kees Heemskerk,  

Eef Masselink 
  Jasper Blom, Agnes de Zanger 
 
Zo. 05 sept. Ger van Halm-van Vliet 

Eef Masselink, Hein Zethof 
Evert Zethof 
Jaap Broers 
Gerrit Peters 

 
Zo. 12 sept.      Piet van As,  

Leen van den Bergen 
  Jan Rodenburg, Ad Verschueren 
  Eef Masselink, Gerrit Peters 
  Theo Buskermolen 

Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot 
 
Zo. 19 sept. Agnes de Zanger, Kees Hoogenboom 

Eef Masselink, Ans de Boer 
Bep Burgers-Vink 
Wim en Toos Buskermolen-de Boer 
 

Zo. 26 sept.  Jasper Blom 
Theo Rekelhof 
Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns 
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COLLECTE IN CORONA TIJD.  
Ook in de corona tijd zijn we als parochie voor een deel afhankelijk van 
de opbrengst van de collectes. Zoals het er nu naar uitziet zal het 
doorgeven van de mandjes voorlopig niet aan de orde zijn.   
Zoals de vaste kerkbezoekers natuurlijk weten is de collecte nu na 
afloop van de viering achter in de kerk en dat zal, zoals het er nu naar 
uitziet, nog wel even zo blijven.  
Helaas blijkt wel dat de opbrengsten teruglopen hetgeen met name 
komt door het geringe aantal kerkbezoekers als gevolg van corona.    
Gelukkig zijn er ook een redelijk aantal  parochianen die de 
vieringen volgen aan de hand van livestream. Dit is natuurlijk een 
uitkomst voor de parochianen die geen enkel risico willen lopen en die 
slecht ter been zijn, maar thuis worden natuurlijk 
geen collectes gehouden  !!  
En U raadt het al: hierbij een oproep om in plaats van een bijdrage in 
de schaal in de kerk een bijdrage te doen op de bankrekening van de 
kerk.  NL42 INGB 0000 0858 85     t.n.v. Kerkbestuur  St. Jan Geboorte 
o.v.v.   Collecte. 
Alvast hartelijk dank hiervoor en voor uw begrip.  
  
Het parochieteam 
  
                                    
MIVA COLLECTE.  
Zondag 29 aug. staan de rode bussen achter in de kerk voor uw 
bijdrage! 
De medische zorg in Kenia gaat dankzij pionier Duncan de goede kant 
op. Hij wil de capaciteit verdubbelen zodat ze nog meer kinderen met 
een handicap kunnen helpen. 
In de folder die in deze Stem zit kunt u het boeiende verhaal lezen.  
HELPT U  DUNCAN !!!!! 
 
Dank namens de werkgroep: Willy v. d. Geest 
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KINDER / JEUGDKOOR EN GEZINSVIERING 
De vakantie is voorbij gevlogen.  
Donderdag gaan we weer lekker zingen met de jeugd. 
We oefenen van 18.45 uur tot 19.30 uur. 
De oudere kinderen en degene die op het voortgezet onderwijs zitten,  
blijven langer of komen later.  
Hoe we dit precies in het vat gaan gieten is nog niet helemaal bekend.  
We willen heel graag een jeugdkoor zodat  ook oudere kinderen 
betrokken blijven bij de kerk.  
Heb je interesse om bij ons te zingen?  
Kom donderdag dan eens kijken, luisteren of mee oefenen. 
  
                                          Op 5 september is de 1e gezinsviering. 
                                          Die gaat over Jezus die de dove man weer     
                                          laat horen. U/ jij bent uitgenodigd om de       
                                          viering bij te wonen.  
 
                                                                Op zondag 12 september 
                                                            O openen we het werkjaar. 
                                                                Ook hiervoor nodigen wij 
                                                                U / jou uit. 
                                                         
                                                                    
                                                                  Tot ziens, 
                                                                  Werkgroep gezinsvieringen 
                                                                  en Kudelkwetters. 
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BERICHTJE VAN HET DAMES EM HERENKOOR CUM ECCLESIA  
Afgelopen zaterdag zijn we weer bij elkaar geweest in het tuinhuis in 
Aalsmeer voor een high tea. Sinds vorig jaar maart waren we weer 
compleet en het was dan ook erg gezellig. Er is ook aandacht besteed 
aan 2 jubilarissen: Hans van Putten en Jeroen Buskermolen. 
Door de Coronamaatregelen konden we dit jubileum vorig jaar niet 
vieren en daarom hebben we dit zaterdag gedaan. 
Op gepaste wijze hebben we ze gehuldigd o. a. met een gedicht. 
 
Jeroen speelt al 40 jaar bij Cum Ecclesia en daarvoor ook bij het 
jongerenkoor. In zijn gedicht stond o.a. 

 
         Klassiek van Bach, Gounod, Schubert, Mozart 

noemt u maar een componist.   
 Van bladmuziek of zonder, recht uit het hart, 
         het zit allemaal in het laatje van deze organist. 
 

Hans is al 40 jaar lid van het koor, hij is tenor, zingt regelmatig solo en 
is ook voorzitter geweest. In zijn gedicht stond o.a. 
 
Altijd goed gekleed, want er is live stream 
Zit ook alweer lang in het parochieteam..   
Voor koorbestuur best wel fijn, 
zo is er altijd een handige korte lijn. 
 
In september mogen we waarschijnlijk weer met 12 mensen zingen op 
het koor en kunt u weer genieten van een half koor.  
Wij zijn erg blij dat alle koorleden weer willen zingen en we doen ons 
best om elke viering muzikaal te ondersteunen. 
 
Corry van Lith, voorzitter Cum Ecclesia. 
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REGIOROOSTER 
 
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer 
Zo.  29-08      09.30 uur   Woord - en communieviering o.l.v. parochianen 
Zo.  05-09     09.30 uur  Eucharistieviering 
Zo.  12-09     09.30 uur  Eucharistieviering 
Zo.  19-09     09.30 uur  Woord- en communieviering Rob Mascini 
Zo.  26-09     09.30 uur  Eucharistieviering 
 
 
Emmausparochie, Uithoorn 
Zo.  29-08    11.00 uur     Eucharistieviering 
Zo.  05-09    11.00 uur     Eucharistieviering 
Zo.  12-09    11.00 uur     Eucharistieviering   
Zo.  19-09    11.00 uur     Eucharistieviering 
Zo.  26-09    11.00 uur     Eucharistieviering 
 
         
St. Jan Geboorte, de Kwakel   
Zo.  29-08   09.30 uur    Woord- en communieviering  Elly v Rooden 
Zo.  05-09   09.30 uur    Eucharistieviering 
Zo.  12-09   09.30 uur    Woord- en communieviering Elly v Rooden 
Zo.  19-09   09.30 uur     Eucharistieviering 
Zo.  26-09   09.30 uur     Parochiezondag woco Jeroen Hoekstra 
 
 
H. Urbanus, Nes aan de Amstel 
Zo.  29-08   09.30 uur    Eucharistieviering 
Zo.  05-09   09.30 uur    Woord- en communieviering Elly v Rooden 
Zo.  12-09   09.30 uur    Eucharistieviering  
Zo.  19-09   09.30 uur    Woord- en communieviering Elly v Rooden 
Zo.  26-09   09.30 uur     Eucharistieviering 
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PAROCHIE-AGENDA  30-08-2021 / 01-10-2021 
 
Di. 14 sept.  19.30 uur PCI werkgroep 
 
Di. 21 sept.  19.45 uur DB - regio PCI 
 
Ma. 27 sept.  09.00 uur Kerkschoonmaak 
Di. 28 sept.  19.45 uur DB PCI.  
 
        

 
     Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:  
      
                      redactiestem@hotmail.com  
 
    Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 24 september. 
 
 

 
 
DE VOLGENDE STEM IS VAN 02 OKTOBER T/M  05 NOVEMBER 
 
 
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

