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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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NIEUWJAAR 2022, BESTE PAROCHIANEN,
Ondanks de narigheden van de afgelopen jaren, bij het begin van dit
nieuwe jaar verlangen wij dat wat ons te wachten staat, iets beter zou
zijn. Wij blijven hopen, omdat wij in het leven geloven. We weten
natuurlijk ook dat in 2022 niet alles zal veranderen… Vele problemen
van gisteren zullen er ook morgen zijn. Is onze hoop dan tevergeefs?
Nee… als wij toch geloven dat onze hoop geen “gewone” hoop is, maar
een hoop die “van boven” komt.
In de viering van 1 Januari, waarin wij Maria als “Moeder van God”
herdenken, krijgen wij deze mooie woorden te horen: Moge de Heer zijn
gelaat naar u keren (uit het boek Numeri). Ook ik wens jullie dit toe: dat
de Heer zijn gelaat naar u keert en dat jullie hem mogen zien! En hoe
mogen wij God zien? Het is genoeg om in de kerststal te gaan kijken,
in de kribbe: daar ligt Jezus! In het kind Jezus zien wij de liefde van God
die voor ons mens geworden is!
Als wij de liefde van God leren kennen, verandert ons leven voorgoed!
Want God is een Vader die verliefd is op ons. Hij belooft ons echter
geen magische veranderingen, Hij heeft geen toverstokje. Maar hij is in
staat om ons hart te veranderen, met geduld en liefde. En wanneer ons
hart zachter is geworden, dan kijken wij naar de wereld met andere
ogen. Alles wordt anders.
Moge Maria ons daarbij helpen, de Moeder van God. Alle kerken van
onze regio hebben een Maria-beeld of een Maria kapel. Hoe vaak zie
ik mensen die in stilte voor Maria gaan bidden, met een lach of een
traan. Maria bewaart al onze hopen en zorgen in haar hart. Maria
neemt alles van ons over, en spreekt voor ons ten beste voor. Maria
maakt de knopen van ons leven los, door ze bij God te brengen.
In 2022 zullen vele knopen van ons leven losgemaakt, als wij aan Jezus
en Maria al onze zorgen toevertrouwen.
Moge God ons in dit nieuw jaar zegenen en beschermen!
Pastoor Marco
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TERUGBLIK KERSTTIJD
Zoals al te verwachten was is het, in corona tijd, een rustige Kerst
geweest. Geen volle kerken en geen avond- of nachtvieringen. Neen:
vieren op anderhalve meter afstand met een half koor. Ondanks dat
waren de vieringen zeker de moeite waard om te bezoeken hetgeen
gelukkig ook het geval was en van de livestream (het volgen van de
vieringen via internet) werd ook goed gebruik gemaakt. De DOP viering
op vrijdagmiddag was, ondanks het afwijkende tijdstip, redelijk goed
bezet en de leden van de DOP groep hadden er een stemmige viering
van gemaakt waarbij de helft van het koor zorgde voor de muzikale
ondersteuning.
De eucharistieviering op 1ste Kerstdag, waarbij kapelaan Darek
voorging, was ook goed bezet en met de vele Latijnse en gregoriaanse
gezangen was het een echte ouderwetse kerstviering.
Als laatste viering van de kerst was er de kinderviering op tweede
kerstdag waarbij ook kapelaan Darek voorging in de eucharistie. De
viering werd opgeluisterd door zowel kinderen van het kinderkoor en
kinderen van het zogenaamde middenkoor. Ook deze viering was,
ondanks het afwijkende tijdstip, goed bezet en al met al was het een
echte kinderkerstviering.
Tenslotte was er nog de nieuwjaarsviering op 2 januari. Een rustige
viering met maar 4 cantors en een redelijk gevulde kerk. Natuurlijk weer
met in achtneming van alle corona regels en dus ook geen echte
nieuwjaarsreceptie.
Het parochieteam wil een ieder van harte bedanken die op wat voor
manier ook meegewerkt hebben aan de totstandkoming van de
vieringen waarbij er natuurlijk iemand ver boven uit steekt wat betreft
inzet: Paula de dirigent. Veel dank aan Paula en gelukkig hebben we
die dank in de viering van 2 januari al in iets tastbaars omgezet.
Tenslotte hopen wij dat we volgend jaar weer een “gewone” kerst
kunnen vieren maar dat is gewoon afwachten.
Het Parochieteam.
3

Ook dit jaar treft u bij de Stem
de enveloppe voor de Aktie
Kerkbalans weer aan.
Afgelopen jaar is wederom voor
iedereen een raar jaar geweest
ook voor onze parochie. Een
periode van reserveren en
registeren voor viering in de kerk.
Daarna met een versoepeling en
zelfs koffie na afloop van de
viering. De live-stream wordt nog
steeds met veel enthousiasme
ontvangen en bekeken.
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 2022 zal de kerkbalans net als vorig jaar niet worden
opgehaald
Wel krijgt U uw formulier in de bus zoals gebruikelijk, tegelijk met de
Stem van januari.
Het verzoek is nu om uw formulier zelf bij de pastorie in de bus te doen
en of het bedrag over te maken op:
rek. nr.: NL42 INGB 0000 0858 85
t.n.v. Kerkbestuur St. Jan Geboorte. o.v.v. Aktie Kerkbalans.

Tevens verzoeken wij u om ook uw email-adres op dit formulier te
vermelden. Dit ter aanvulling voor onze eigen administratie

Wij hopen dat u in 2022 ook weer onze kerk financieel zult blijven
steunen.
4

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.
• 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 2022
weer tot een succes te maken. En wie weet kunnen wij onszelf ook nog
weer overtreffen.
Namens Parochieteam,
Werkgroep Aktie kerkbalans.

5

Januari
Weer vol goede moed een nieuwjaar begonnen.
Met een mooie en warme kerstvieringen die wij via een live stream ook
bij de mensen thuis hebben kunnen brengen.
Februari.
Een mooie schelpenviering waarin de dopelingen van afgelopen jaar
hun doopschelpje in ontvangst konden nemen.
Aswoensdag is er een palmtakjesverbranding met de 1e
communicanten.
Maart.
Als voorbereiding op Pasen met de kinderen een palmpaasstok maken.
En 7 maart het voorstellen van de 1e communicanten.
April.
Ondanks alle beperkingen een hele mooie Goede Week. Met
bijeenkomsten/vieringen die ons allen aanspraken.
De opkomst was mooi ondanks reserveren en registreren.
Mei.
De Mariamaand, moederdag enz. vele voorbereidingen zijn in volle
gang. Zeker het 1e communieproject. Concert met gelegenheidskoor is
gecancelled vanwege de beperkingen. Maar de DOP groep heeft een
hele mooie Drie-Eenheidviering op 30 mei.
Juni.
Hoogtepunt deze maand is de 1e Communie. Een prachtig mooie
feestelijke dag voor deze kinderen en hun familie. Ook het jubileum en
St.Jan feest worden niet uitbundig gevierd. Wel nu met 50 mensen in
de kerk. De DOP heeft deze viering verzorgd. De paaskaars van
afgelopen jaar konden we ook weer verloten. En we hebben weer koffie
na de viering.
Juli./Augustus.
Na de slotviering van het 1e communieproject en het traditionele
tuinconcert van het kinderkoor volgt een rustige vakantieperiode waarin
velen van ons wat minder activiteiten hebben.
Wel was nog iets te vieren bij het Dames en Herenkoor, er waren nl
twee jubilarissen.
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September.
We beginnen met de schoolkinderen die een openingsmoment van het
schooljaar in onze kerk komen vieren. En op zondag 12 september
openen we het werkjaar met een mooie Eucharistie.
Oktober.
Gelukkig mogen we nog verder versoepelen en kerken zoals vanouds.
Voorbereidingen van het Vormselproject gaan van start.
En er is een start gemaakt met een jeugdkoor.
November.
2 November was de Allerzielenbijeenkomst, altijd weer een prachtig
moment. Verzorgt door de uitvaartgroep. Deze maand gaat het
jeugdkoor hun eerste viering opluisteren. Dit is een prachtige viering
geworden. Wij hopen ze dan ook regelmatig in onze kerk te horen
zingen. De Advent en Kersttijd gaat beginnen.
De parochieavond welke gehouden zou worden, wordt afgeblazen
vanwege toch weer verscherpte maatregelen.
Er is een Regionaal blad uitgekomen voor de 5 parochies.
Ook vieren we de Diaconale zondag in november welke ook regionaal
gehouden wordt.
December.
Toch weer wat tegenvallers vanwege de lockdown. Geen kerstconcert,
geen gelegenheidskoor. Maar ondanks alles toch drie mooie
Kerstvieringen met beperkte zang en spel door de kinderen.
Wist u dat: Dit alles zonder alle vrijwilligers in onze parochie niet
mogelijk was geweest. Er is hard gewerkt om alles mogelijk te maken
Om u als kerkganger en parochiaan een mooi jaar te bezorgen.
Namens het parochieteam alsnog

een Zalig Nieuwjaar
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OVERZICHT COLLECTES

2021

Collecte / kaarsengeld

jan
febr
maart
april
mei
juni
juli/aug./sept.
okt./nov./dec.

711,95
341,40
346,5
455,25
647,96
523,00
1513,52
1736,01

Hierboven ons overzicht van de collectes van afgelopen periode.
Hiervoor wederom onze hartelijke dank. Ook aan degene die het
bedrag overmaken op ons rekeningnummer van de INGB.
NL42 INGB 0000 0858 85 tnv Kerkbestuur St. Jan Geboorte
Met vermelding van Collecte.
Ook hartelijk dank voor uw giften in de Rode Bussen voor het project
van de Witte Paters in Zambia.
Het totaal hiervan is nog niet bekend omdat er ook via het banknummer
is gedoneerd.
Maar al degene die dit project een warm hart hebben toegedragen,
nogmaals hartelijk dank.
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VIERINGEN

Zo. 16 jan. 11.00 uur

Woord-Communieviering mmv. D/H-koor
Lector: Lucy
Koster: Pieter

Zo. 23 jan. 11.00 uur

Eucharistieviering mmv. Cantors
Lector: Willy
Koster: Gerard

Zo. 30 jan. 11.00 uur

Woord-Communieviering mmv. D/H-koor
Lector: Kees
Koster: Ageeth

Zo. 06 feb. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Kinderkoor
Schelpenviering
Lector: werkgroep
Koster: Aad
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GEBEDSINTENTIES

Zo. 16 jan.

Uit dankbaarheid
Robbert van Leeuwen
Rudolf de Bok
Eef Masselink
Ans de Boer
Ger van Halm-van Vliet
Hein Buskermolen

Zo. 23 jan.

Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
Ad Verschueren
Eef Masselink
Wim en Toos Buskermolen-de Boer
Bep Burgers-Vink
Piet van As

Zo. 30 jan.

Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns

Zo. 06 febr.

Kees Nieuwendijk
Eef Masselink
Jaap Broers
Hein Zethof
Evert Zethof
Gerrit Peters
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DOOPSCHELPENVIERING ZONDAG 6 FEBRUARI 11.00 UUR
Allereerst wensen wij een ieder het allerbeste voor 2022 en wij nodigen
u/jouw van harte uit voor de gezinsviering waarin het kinderkoor zingt.
Probeer het nog een keer!
Jezus roept de visser op om hun net nog een keer uit te gooien.
Als je iets doet dat goed is voor de wereld, dan moet je dat keer op keer
blijven proberen. (Kind op zondag. red.)
In 2021 zijn er drie kinderen gedoopt. Het doopwater werd uitgegoten
met een handgemaakt schelpje.

Tijdens de viering krijgen de dopelingen hun eigen unieke doopschelpje
overhandigt zodat zij dit thuis een mooi plekje kunnen geven.
1e HEILIGE COMMUNIE
Het 1e Heilige communieproject is ook weer van start gegaan.
Op 11 januari is een ouderavond waarin de taken worden verdeeld.
Woensdagmiddag 19 januari om 14.30 uur is de eerste kindermiddag
in de pastorie.
Inmiddels hebben vijf kinderen zich aangemeld. Er is dus nog genoeg
plaats voor kinderen die de 1e Heilige communie met ons mee willen
doen.
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Stuur een mail naar het secretariaat van de kerk met de gegevens van
het kind + naam en groep van de school.
(stjangeboortesecretariaat@live.nl)
Op zondag 6 maart is de voorstelviering met speurtocht in de kerk.
Werkgroep gezinsvieringen
Werkgroep 1e Heilige communie

DANKWOORD
Even een woord van dank aan het parochieteam voor de mooie
bloemen en de attentie die ik kreeg bij de
Nieuwjaarsviering.
Zoals Wijnand het zei, is het ook. Er gaat
veel tijd in zitten.
Maar, muziek maken geeft voldoening.
Vooral in onze kerk want in de kerk klinkt
alles mooier.
De koren en de pianisten, soms heb je
het gevoel dat je bij een miniconcert zit.
Hopelijk kunnen we binnenkort weer normaal gaan repeteren zodat we
weer met een volledig dames en herenkoor kunnen aantreden,
het kinderkoor de sterren van de hemel blijft zingen en het jeugdkoor
enthousiast blijft om af en toe een swingende viering te verzorgen.
Voor nu gaat het zoals het gaat daar kan geen muzieknoot iets aan
veranderen. Zalig Nieuwjaar.
Paula
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KERSTMIS 2021
De overweging van pastor Rob Mascini van zondag 19 december 2021
Hoe oud zal ze geweest zijn? veertien jaar? In die tijd was dat heel gewoon.
Vandaag staat ze bij haar nicht Elisabeth. Maria. Ze is in verwachting. Ze
krijgt een kindje. Het geluk spat eraf. Ze zingt het uit. Magnificat. “Er zijn
wonderlijke dingen met mij gebeurd.” ”Mijn ziel jubelt voor God”. Over een
paar maanden zal haar droom uiteen spatten. Soldaten dringen haar dorp
binnen, haar huis. “Weg hier… Je moet naar Bethlehem. Daar hoor je thuis”.
Negen maanden ben je dan. Je moet alles achter laten. Alles wat je voor je
baby hebt, alles wat je geregeld hebt voor die bevalling. Ze is gegaan. Op een
ezeltje samen met haar vriend, haar verloofde Jozef. Een tocht van honderd
kilometer. Heuvels, bergen, een woest landschap. En dan komen ze eindelijk
aan…. Een tocht van dagen. Het komt, het kindje… en je bent nergens
welkom. Zoek het maar uit. “Zoek het maar uit” zegt de herbergier. “Zoek het
maar uit” roepen de dorpelingen.. ”Eigen schuld” “Toch niet mijn
verantwoordelijkheid”. “Ik moet ook op mezelf passen.” En daar sta je dan..
Buiten. Een pikdonkere nacht. Geen vroedvrouw, geen kraamzorg. Bij de
beesten af. Zo krijgt ze haar kindje.
We lezen: “Het was in de dagen van keizer Augustus”. Keizer Augustus, die
verre keizer. Het was ook in die dagen van zijn handlangers en vriendjes
dichter bij, de landvoogd, en de viervorst, de hogepriesters en de
wetgeleerden. Herodes, de koning. Keizer Augustus, die verre keizer, een
mens die zich tot god had verklaard en zich heer noemde over deze aarde,
Licht van de wereld. Vredevorst, noemde hij zichzelf. Het was in die dagen, In
die dagen dat een mens zich tot god verklaarde dat er ergens in die wereld
een meisje beviel van een kindje. Het was in een pikdonkere nacht in een
beestenstal.
Beste mensen. We hebben het stalletje weer gezet. We zien het kindje liggen
in de voederbak. We zien Maria, dat jonge moedertje. We zien Jozef….. Maar
we zien niet wat je zou verwachten… we zien geen pikdonkere nacht. We zien
geen tranen, geen paniek, geen boosheid, geen angst. We zien lichtpuntjes
in de nacht. We zien sterren. We zien engelen, herders, schapen als grote
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knuffels. Er zijn wijze mensen, met goud, wierook, mirre. Mensen die geven
wat ze hebben.. geld, goed, liefde.
We staan bij het stalletje. En we denken terug aan wat er gebeurd is in de
dagen van vandaag. Het zijn de dagen van Poetin en Xi, Erdogan en de goden
van vandaag. Het zijn de dagen ook van Corona, Groningen en toeslagen. In
de wereld, in ons landje… We zien die kleine mensen van vandaag… ik zie
ze liggen voor de hekken van Polen, ik zie ze zitten in de bootjes op de zee.
Die Tornado in Amerika. Die mensen van Groningen, die moeders en vaders
van die toeslagenaffaire. De mensen in de ziekenhuizen, zij die daar doodziek
liggen, zij die daar zorgen en werken en rennen. Ik denk aan die vrouw die ik
ken. Ze is aan de chemo. Er is geen plaats voor haar in het ziekenhuis. Ik
denk aan die goede vriend gestorven aan de kanker. En die andere vriend. Ik
denk aan mijn broer, gestorven. Ik denk aan mijn eigen dochter. Ik denk aan
zoveel lieve mensen die ik mis. En ik hoor de keizers van vandaag, de
viervorsten, de hogepriesters en de wetgeleerden van vandaag. Filosofen en
politici. Journalisten, Zij niet allemaal hoor… En ik hoor de herbergiers en de
dorpelingen van vandaag. Niet allemaal hoor… maar teveel… mensen die het
allemaal zo goed weten… ze roepen… kies voor je zelf.. wees toch de baas
over je leven… je autonomie… je zelfbeschikking, je vrije wil… Maar, lieve
mensen, waar is je vrije wil… en wat is je autonomie… als die ziekte je treft?
Waar is die mooie zelfbeschikking, als je alleen gelaten wordt, als je je liefste
mist, je man, je vrouw, je kind. Welke autonomie en welke vrije wil hebben de
kleinen van deze aarde?? Ik zie die oude mensen wanhopig de GGD
bellen…met de computer weten ze geen raad. Wie ben jij als mens als het
kwaad jouw leven treft.? Ben jij je eigen god? Maria… ze had een wiegje
gepland voor haar kind.. maar het werd een voederbak bij de beesten. Wie
plant zijn eigen wieg? Wie plant het eigen leven…? Maria, dit had jij niet
gewild..
Dromend bij dat stalletje, weer een nieuw jaar tegemoet, weet ik dat ook ik
klein ben… mijn leven niet plan… net als zovelen zal ik het komend jaar mijn
leven niet in de hand hebben. En dromend bij dit stalletje, kijkend naar de ster,
de engelen, de schapen, de herders, de koningen, bid ik voor die zieke in het
ziekenhuis, voor dat jochie zonder vrienden, voor die Afghaanse tolk
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doodsbang achter gelaten in Kabul, voor die lieve man die zijn vrouw mist,
voor die moeder die het thuis niet meer redt, ik bid voor die wanhopige oude
mensen achter hun telefoon, ik bid ja ook voor die minister die het allemaal
moet dragen in dit landje, ik bid voor die leraar, die zuster, die politieman… ik
bid voor al die mensen die weten dat zij geen god zijn, dat ze klein zijn, niet
alles kunnen, hun leven niet alleen kunnen dragen.. Ik bid voor hen dat er voor
hen engelen zijn, mensen als engelen, vrienden, vriendinnen die troosten en
tranen drogen, dat er voor hen schapen zijn, knuffels, warme knuffels, dat er
voor hen goede herders zijn, ja goede herders in de pastorieën van onze
kerken ja goede herders achter de loketten van onze gemeentehuizen, achter
de bureaus van onze overheid, in de spreekkamers van onze ziekenhuizen.
dat er voor hen wijzen zijn met goud, wierook, mirre, echte daden van hulp,
wijs bestuur, wetenschap, journalistiek vol erkenning en respect voor de
tranen, het verdriet, de onmacht, de zorg.
En kijkend naar het stalletje bid ik heel zachtjes dat ik zelf ook zo nu en dan
eens een engel mag zijn, een goede herder, een wijs mens.
Wie weet is de nacht dan niet pikdonker… ebt boosheid weg, verdwijnt de pijn,
helen de wonden. Wie weet wordt het dan stil, zwijgen al diegenen die het zo
goed weten, al diegenen die baas willen zijn over hun eigen leven en over het
leven van anderen, de zelfbenoemde goden van deze aarde. Wie weet wordt
het dan net als toen, daar bij Maria en Jozef en hun kindje… in dat stalletje
van Bethlehem.
En wie weet wordt het dan waar… dat wij met zijn allen, deze wereld, dat wij
in dat kindje in die voederbak en in Maria en in Jozef en in allen die zijn zoals
zij, al die slachtoffers van het kwaad, …. wie weet wordt het dan waar dat wij
in hen mogen zien hoe God ons aankijkt.
Amen
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PCI

Namens het P.C.I. wensen wij iedereen een goed en gezond 2022 toe!
Ondanks de lockdown is de kerstactie voor de ouderen opgepakt door
vele vrijwilligers. Zij hebben het mogelijk gemaakt om de kerstkaart met
een mooie azalea naar de ouderen van onze kerkgemeenschap te
brengen.
Hiervoor
hartelijk
dank!
Henriëtte Onderwater

INTERVIEW
Misschien is het u opgevallen dat de rubriek Interview al een aantal
maanden ontbreekt?
Dit komt door tijdgebrek van de redactie om op huisbezoek te gaan bij
diegene + de Corona omstandigheden. Zo gauw het zich toelaat komt
het Interview terug in de Stem, Dionne van Diepen gaf de pen in Stem
55-08 door aan Anne en Lotte Berbee
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IN MEMORIAM
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REGIOROOSTER
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer
Zo. 16-01
09.30 uur
Oecumenischeviering
Zo. 23-01
09.30 uur
Eucharistieviering
Zo. 30-01
09.30 uur
Woord-Communieviering
Zo. 06-02
09.30 uur
Eucharistieviering
Emmausparochie, Uithoorn
Van dinsdag t/m zondag dagelijks een eucharistieviering
Zo. 16-01
11.00 uur
Eucharistieviering
Zo. 23-01
11.00 uur
Eucharistieviering
Zo. 30-01
11.00 uur
Eucharistieviering
Zo. 06-02
11.00 uur
Eucharistieviering
St. Jan Geboorte, de Kwakel
Zo. 16-01
09.30 uur
Zo. 23-01
09.30 uur
Zo. 30-01
09.30 uur
Zo. 06-02
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. 16-01
09.30 uur
Woord-Communieviering
Zo. 23-01
09.30 uur
Eucharistieviering
Zo. 30-01
09.30 uur
Woord-Communieviering
Zo. 06-02
09.30 uur
Eucharistieviering
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PAROCHIE-AGENDA 17-01-2022 / 11-02-2022
Ma.

17-01

19.30 uur

PCI Werkgroep

Woe.

19-01

14.30 uur

Kindermiddag 1e Communie

Woe.

02-02

09.30 uur
14.30 uur

Parochieteam
Kindermiddag 1e Communie

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:
redactiestem@hotmail.com
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 04 februari

DE VOLGENDE STEM IS VAN 12 FEBRUARI T/M 11 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
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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