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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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VEERTIGDAGENTIJD
We zijn alweer op weg naar de veertigdagentijd. Nog even en carnaval
en aswoensdag staan op het programma. We hopen allemaal dat beide
op aangepaste wijze toch gevierd en beleefd kunnen worden.
En daarna de vastentijd. Vasten is een soort van interne zuivering. Aan
de ene kant fysiek door even minder te nemen van alles wat we niet
strikt nodig hebben. Minder snoepen, minder eten en minder uitgeven
aan materiële zaken die ons eigenlijk toch niet gelukkig maken. Een tijd
om meer te bewegen, in het voetspoor van Jezus, meer na te denken
over het eigen doen en laten en meer te bidden. Dat is het geestelijke
element. Het is een beetje jezelf terugtrekken op jezelf om je leven en
relatie met God te beschouwen. Maar ja, we zijn de afgelopen tijd al zo
vaak teruggeworpen op onszelf. Weinig mogelijkheden om samen te
komen, geen bezoekjes afleggen, geen museum, theater of feestjes.
De woenstijnervaring die het vasten in zich heeft, doen we nu – met
tussenpozen- al twee jaar.
Misschien moeten we dit jaar bij het vasten de focus meer leggen op
dat andere aspect van het vasten. Het besef dat andere mensen niet
zo makkelijk kunnen wat jij kunt. Niet zo makkelijk iets lekkers kunnen
meenemen uit de supermarkt, omdat het weekbudget boodschappen
voor het dagelijks eten niet toereikend is. Mensen om ons heen die niet
dat leuke truitje of die nieuwe schoenen kunnen aanschaffen. Mag de
vastentijd nu eens een tijd zijn dat we ons realiseren hoeveel mensen
in onze omgeving eenzaam zijn. We hebben nu allemaal een beetje
kunnen ervaren hoe dat is als er niemand langs komt of als je niet naar
iemand toe mag gaan. Eenzaamheid is door de coronacrisis heel veel
groter geworden. Misschien hebben we zelfs een beetje ervaren hoe
het is als sombere gedachten je leven beheersen. Dat lange thuiszitten
gaf ons allemaal wel eens een sombere bui. Voor sommige mensen om
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ons heen is dat een dagelijks gevoel. Dat ze nergens bij horen en dat
ze geen nut hebben in onze maatschappij. Laat vasten eens helemaal
in het teken staan van de ander, van onze naaste.
Vasten wordt dan jezelf verliezen door er voor de naaste te zijn. ‘Wie
achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich
nemen en mij volgen.’ (Mattheus 16:24). Een mooie mantra voor de
komende vastentijd. Opnieuw ontdekken dat het niet draait om jou,
maar om de ander. Immers, onze ware opdracht en het ware geluk
vinden we door er voor een ander en de Ander te zijn. Wie die weg weer
ontdekt, en de vastentijd is daar het ideale moment voor, ontdekt dat jij
zelf ook een naaste bent, die door de ander gezocht wordt. Dat wij
elkaar vasthouden, steeds opnieuw, dragen en gedragen worden.
Moge wij onszelf zo opnieuw ontdekken als geliefd kind van God, de
moeite waard, gekend, geliefd en gedragen, geschonken aan elkaar. Ik
wens u een inspirerende en vooral sociale vastentijd!
Diaken Jeroen Hoekstra
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IN MEMORIAM

HANS VAN PUTTEN

Op zondagmorgen 16 januari bereikte ons het droevige bericht
dat onze parochiaan en lid van ons parochieteam
in zijn slaap is overleden.
Hans is ruim 40 jaar als vrijwilliger in onze parochie actief geweest.
In vele werkgroepen heeft hij zich verdienstelijk gemaakt:
als lid van het Dames en Herenkoor,
lid van de parochieraad
en nu secretaris van ons parochieteam.
Ook in het Regionale parochiebestuur was hij actief
Ook verrichtte hij vele hand- en spandiensten voor onze parochie.
Wij zullen hem vreselijk gaan missen.
Wij wensen Marijke, zijn kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte om dit verlies te dragen.
Parochie Sint Jan Geboorte. Parochieteam Secretariaat.

VREUGDE EN VERDRIET
Zondagmorgen 16 januari 2022 kwam het bericht dat Hans van Putten
is overleden. Een grote schok ging er door veel mensen heen.
Hans is in zijn slaap overleden. Wat een groot verdriet voor zijn vriendin
Marijke en voor zijn kinderen en kleinkinderen.
Onbegrijpelijk, onwezenlijk.
Op zaterdag 22 januari hebben wij Hans mogen eren om wie hij was
voor zijn familie en vrienden. Met mooie woorden en passende liederen,
waaronder een lied dat Hans, tijdens zijn opleiding voor dirigent, met
het koor instudeerde.
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Ondanks dat er een beperkt aantal mensen in de kerk aanwezig was,
voelde het afscheid als een warme deken voor iedereen.
Met alle aanwezigen hebben we op het kerkplein, Hans uitgeleide
gedaan op zijn weg naar het crematorium.
Hans zal enorm gemist worden, in zijn familie maar ook bij het
kerkgebeuren. Hans was ruim 40 jaar koorlid en vaak solist.
Ook was hij heel actief bij ons parochieteam en in het overkoepelende
kerkbestuur.
Wij wensen de kinderen en kleinkinderen van Hans, zijn vriendin
Marijke en alle vrienden en bekenden heel veel sterkte toe.
Uitvaartgroep: Anneke v.d. Jagt en Garry Scholte
* Op 27 januari is op 93 jarige leeftijd overleden em. pater J. Tangelder
Hij was in onze parochie pastoor van 1980 tot 1995. Na zijn afscheid
woonde hij in Hoofddorp waar hij van vele parochianen nog steeds
bezoek ontving. Na zijn studies en priesterwijding in 1957 is hij op
diverse plekken werkzaam geweest o.a. in Almelo en Borne, maar ook
de scouting droeg hij een warm hart toe. Na zijn verhuizing naar het
klooster van Aalsmeer heeft hij veel missionarissen ontvangen en is
zelfs vaak in missiegebieden op bezoek geweest. In Kudelstaart als
pastoor voelde hij zich in onze hechte gemeenschap heel goed op zijn
plaats en samen met Joke heeft hij hier een mooie vriendenkring
opgebouwd.
Tijdens zijn emeritaat was hij pastoor in woonzorgcentrum de
Meerstede in Hoofddorp. De laatste jaren werd zijn gezondheid minder.
Zelf gaf hij aan dat hij een mooi leven had gehad. Hij was dan ook
dankbaar voor de goede verzorging die hij van Joke heeft mogen
ontvangen. Na de uitvaart is hij weer teruggekomen bij de Karmelieten
in Zenderen. Alwaar hij is begraven.
Moge hij rusten in vrede.
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AKTIE KERKBALANS 2022.
De aktie kerkbalans 2022 is weer van start en u heeft de folder en het
begrotingsoverzicht weer in de bus ontvangen.
Allereerst nog hartelijk dank voor de gaven van 2021, wij hebben het
jaar de aktie kerkbalans gunstig kunnen afsluiten, waarvoor wij u dan
ook zeer dankbaar zijn.
Voor het komende jaar hopen wij ook weer op uw steun te mogen
rekenen. Ook voor ons kerkgebouw gaan de kosten gewoon door. Er
zal weer het nodige onderhoud gedaan moeten worden.
Er zijn inmiddels al heel wat toezeggingen en zeker ook betalingen
binnengekomen, hiervoor onze hartelijke dank.
Natuurlijk ook de mensen die ook deze keer weer alle brieven hebben
rondgebracht. Onze hartelijke dank.
Werkgroep Aktie kerkbalans.
PALMTAKJES INLEVEREN.
Woensdag 2 maart is het Aswoensdag.
Op de woensdagmiddag zal door de kinderen van de 1e
communiegroep en ons kinderkoor traditie getrouw de oude takjes
worden verbrand. U kunt deze inleveren op zondag 27 februari.
Ook kunt u ze afgeven op het secretariaat.
OM TE NOTEREN.
Op 18 november stond er een parochie avond gepland om mee te
praten over het bestaan en voortgaan van de kerken in onze regio.
(vanwege de lockdown is deze niet doorgegaan)
Nu staat er een nieuwe datum gepland,
24 maart om 20.00u in het Dorpshuis
In de volgende Stem leest u hier meer over.
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KOMT U OOK WEER ?.................................................
Zondag 27 februari is er weer een D.O.P.- viering met zang van het
Gemengde koor Çum Ecclesia. Of het gehele koor weer mag zingen
dat is op dit moment nog niet bekend, we hopen natuurlijk van wel.
De D.O.P.- groep is weer lekker bezig geweest om er een mooie,
duidelijke viering van te maken met natuurlijk de liedjes van het
zangkoor.
Deze keer is het thema van de viering echt actueel.
Kijk eerst naar jezelf!
Het gaat over de balk in je eigen oog en de splinter in die van de ander.
Waarschijnlijk komt het in alle tijden voor dat de mensen op het eerste
gezicht al iemand veroordelen.
Dat dit niet goed is maar wel menselijk, dat weten we allemaal.
Wat we eraan moeten doen?
Wat we moeten laten?
Waarschijnlijk weet iedereen zelf wel, als hij of zij eerlijk is, of ze zich
weleens schuldig maken aan het ‘veroordelen of aan een mening
vooraf, Soms terecht maar vaak blijkt de persoon toch anders te zijn of
de omstandigheden anders te wezen, dan valt het niet mee de boel
weer goed te maken.
In de viering gaan we er dieper op in met mooie teksten en hopen dat
wij er allemaal een les uittrekken.
Daarom onze vraag: Komt u ook weer?
Het zou heel fijn zijn om weer eens een goedgevulde kerk te hebben,
tenzij het vanwege de Covidregels nog niet mag.
Wij gaan er vanuit dat het wel kan en mag.
Namens de hele werkgroep nodigen wij u van harte uit op
Zondag 27 februari 2022 om 11.00 uur.
Tot ziens, Garry Scholte
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1e HEILIGE COMMUNIEPROJECT: GODS GROOTSTE GESCHENK
Dit jaar zijn er vijf kinderen die het project met ons meedoen.
Op de twee kindermiddagen hebben we inmiddels kennis gemaakt met:
Anna Isabella, Fabian, Ferre, Kjeld en Olivier.
Door corona was de groep beide keren niet compleet.
De kinderen die in quarantaine zitten hoeven zich niet te vervelen.
Er is thuis genoeg te doen in het boek
Zoals foto’s plakken en tekeningen maken.
VOORSTELVIERING: KOM AAN BOORD
Op zondag 6 maart stellen deze kinderen
zich voor aan de parochianen en zullen
ze iets over zichzelf vertellen.
Na de viering is er voor de communicanten
en hun ouders de speurtocht door de kerk.
Werkgroep 1e Heilige communie
Werkgroep gezinsvieringen.
ASWOENSDAG: BEGIN VAN DE VEERTIGDAGENTIJD.
Samen met kapelaan Darek gaan
de communicantjes op Aswoensdag
de oude palmtakjes verbranden.
Dit doen we in de tuin achter de pastorie.
Om 19.00 uur is de viering waarin
we het askruisje ontvangen.
In deze eucharistieviering zingen
de Kudelkwetters en het dames en herenkoor.
Oude Palmtakjes kunnen worden ingeleverd achter in de kerk of bij
het secretariaat.
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VIERINGEN
Zo. 13 febr. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. D/H-koor
Lector: Lucy
Koster: Aad
Zo. 20 febr. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Cantors
Lector: Cees
Koster: Pieter
Zo. 27 febr. 11.00 uur DOPviering mmv. D/H-koor
Carnavalsweekend
Lector: werkgroep
Koster: Ageeth
Wo. 02 mrt. 19.00 uur Eucharistieviering mmv. Kinder+ D/H-koor
Aswoensdag
Lector: Willy
Koster: Gerard/Aad
Zo. 06 mrt. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Kinderkoor
Voorstelviering
Lector: werkgroep
Koster: Gerard
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GEBEDSINTENTIES
Zo. 13 febr. Uit dankbaarheid
Ad Verschueren
Eef Masselink
Wim en Toos Buskermolen-de Boer
Fam. de Boer-Boekhorst
Bep Burgers-Vink
Ger van Halm-van Vliet
Cipriana Dirksz-Rozenberg
Hans van Putten
Jan Tangelder
Zo. 20 febr.

Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
Eef Masselink
Ans de Boer
Hein Buskermolen
Hans van Putten
Jan Tangelder

Zo. 27 febr.

Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns
Robbert van Leeuwen
Hans van Putten
Jan Tangelder
Uit dankbaarheid

Wo. 02 mrt.

Eef Masselink

Zo. 06 mrt.

Jaap Broers
Eef Masselink
Fam. de Boer-Boekhorst
Hein Zethof
Evert Zethof
Gerrit Peters
Jan Tangelder
10

VASTENACTIE 2022
Met als thema : JE LAND IS JE LEVEN !
Ieder jaar steunen we projecten die direct of indirect te maken hebben
met landrechten. Zo konden we in het afgelopen jaar 22.000 indianen,
kleine boeren en andere mensen steunen bij hun strijd voor
landrechten.
In 2022 zetten we 3 projecten extra in de schijnwerpers.
In Guatemala worden bij een belangrijke rivier waterkracht centrales
gebouwd en dat houdt in dat de bevolking de toegang tot het water
wordt beperkt en kostbare landbouwgrond verdwijnt. Vastenactie
bemiddeld in juridische bijstand.
In Libanon leven 884.000 Syrische vluchtelingen. 90 % leeft op de
armoede-grens. We steunen via de vastenactie heel veel gezinnen in
tentenkampen bij het opbouwen van een beter menswaardig bestaan.
In Brazilië helpen we de kleine boeren. Zodat ze hopelijk niet naar de
stad trekken. Via vastenactie krijgen 60 families ondersteuning: ze
krijgen bassins voor wateropvang, kassen, gereedschap, zaaigoed,
training en begeleiding.
Met uw bijdrage kunnen weer veel mensen geholpen worden.
En bedenk wel dat alle kleine beetjes helpen.
De rode bus staat achter in de kerk. U kunt het ook overmaken op onze
parochiële Mis. Werkgroep (het banknr. staat achterop de Stem) of
direct naar vastenactie : NL21 INGB 0000 0058 50
Hartelijk dank, Willy v. d. Geest
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PRATEN OVER JE GELOOF (1): Aladin!
Dit is een versie van vier artikelen over praten over je geloof.
Deel 1
Enige tijd geleden ging ik met mijn gezin naar de musical Aladin.
Ofschoon ik heb genoten van het vakmanschap van de acteurs, de
prachtige decors en kleding, viel mij het taalgebruik tegen. Deze
Nederlandstalige musical was volledig letterlijk en zelfs wat plat. Er zat
geen figuurlijk taalgebruik in en dus geen diepte in de teksten. De
magie, die hoort bij zo’n prachtig verhaal uit Duizend-en-een-nacht, was
daardoor volledig afwezig. Dat bracht mij ertoe om te denken: Verandert
onze taal door de ontkerkelijking? Verliezen we het zicht op de diepere
betekenis van woorden? Betekenissen waarmee we het mysterie van
het leven proberen uit te drukken? Woorden die we veelal ontlenen aan
de verhalen uit de Bijbel? Heeft het feit dat steeds minder mensen
regelmatig een kerk bezoeken gevolgen voor onze taal?
Ik denk dat hier zeker een correlatie aanwezig is. Het raakt aan onze
belangrijke opdracht om opnieuw te leren spreken over ons geloof.
Daarom kijken we nu eerst naar het belang van taal. Taal kleurt namelijk
ons denken en daarmee ons doen. Taalonderzoekster Lera Boroditsky
toont dit aan met een mooi voorbeeld. Stel dat ik u vijf foto’s geef van
een opgroeiend kind en ik vraag u de foto’s op volgorde te leggen van
jong naar oud. U zult dan de foto’s van links naar rechts leggen. Links
de vroegste babyfoto en rechts de meest recente. Doordat we gewend
zijn van links naar rechts te lezen, heeft u zichzelf aangeleerd ook te
ordenen van links naar rechts. Leest u echter van rechts naar links,
zoals mensen met Hebreeuws of Arabisch als moedertaal, dan zult u
het precies andersom doen. Dan legt u rechts de vroegste babyfoto en
links de meest recente. Zo kleurt taal ons denken en ons doen en laten.
Ik ontleen nog een tweede voorbeeld aan Boroditsky. Stel dat een kind
een vaas breekt tijdens het spelen. Wij zeggen dan: ‘Het kind brak de
vaas!” Wij leggen door onze taalconstructie in het Nederlands de
nadruk op de veroorzaker van het ongeluk. Wij onthouden al snel dat
het kind het ongelukje veroorzaakte. In het Spaans zeg je dat anders.
Je zegt dan: “De vaas brak ”Het feit dat het een ongelukje was staat in
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deze uitspraak centraal, niet de ongelukkige veroorzaker. Ik hoop dat u
aanvoelt hoe groot dat verschil is in manier van taalgebruik en daarmee
hoe we naar de dingen en gebeurtenissen in onze wereld kijken.
Ons geloof heeft ook een eigen taal. Het mooie en rijke van de
geloofstaal is dat het met eenvoudige en gewone woorden grootste
dingen probeert uit te drukken. Licht en donker, Vader en Zoon, water
en vuur: We kennen deze woorden uit het alledaagse, maar in de
context van het geloof gebruiken we deze woorden om wat onszelf
overstijgt in woorden te vatten. Woorden als delen, woestijn, barmhartig
en liefdevol krijgen een diepere betekenis. Zo ook woorden als wijsheid,
Eeuwige, herademd, herboren…en vult u zelf maar aan.
Wij gebruiken alledaagse woorden en geven daar, vanuit ons geloof,
een diepere betekenis aan. Zo kan ik vertellen over mijn vader of over
onze Vader en u begrijpt meteen en zonder moeite het verschil in
betekenis. Is het leven niet veel dieper en rijker als je al wat bijzonder
en waardevol is kunt uitdrukken met eenvoudige woorden? Het kleurt
ons kijken naar de wereld door Vrede te zien, de stem van de Ander te
horen en Liefde te vermoeden. Iemand die geen kennis heeft van het
christendom, zal het verschil tussen mijn vader en onze Vader niet of
minder snel oppakken. En heeft meer moeite om het geheim van het
leven in woorden te vatten. Ik durf haast te stellen dat zonder de
geloofstaal iemand minder ziet; dat de wereld minder diep en rijk is. Zal
door de ontkerkelijking onze gemeenschappelijke geloofstaal
verdwijnen?
Voor een deel misschien, maar voor een deel ook niet. Immers,
ontkerkelijking wil niet zeggen dat de ervaringen van hetgeen ons leven
overstijgt niet langer opgemerkt worden. Integendeel, deze ervaringen
zijn universeel. Ook mensen die niet opgegroeid zijn met de christelijke
verhalen, kunnen ervaren dat het leven ons gegeven is. Of voelen zich
geraakt door de Ander, zonder dat ze daar meteen woorden voor
hebben. Deze ervaringen zijn onze gemeenschappelijke grond: de
ervaring dat er iets in het leven schuilgaat dat groter is dan het
individuele. Wie zo’n ervaring heeft, gaat op zoek naar woorden om
deze ervaring uit te drukken en probeert dat door alledaagse woorden
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een diepere laag te geven. Ze vertellen dat ze iets van Liefde hebben
mogen ervaren. Of dat ze voor even door het Eeuwige zijn geraakt. De
verbinding met de verhalen die wij meedragen in ons hart kennen zij
wellicht niet, maar we kunnen elkaar best begrijpen als we spreken over
wat ons geraakt heeft.
We kunnen immers prima begrijpen wat duisternis is, ook als we elk
moment het licht kunnen aandoen. We kennen de diepe angst van de
duistere stormachtige nacht niet zo intens als mensen van pakweg 150
jaar geleden, maar we kunnen ons er wel een goede voorstelling van
maken. Misschien dat iemand zonder kennis van de Bijbelverhalen
minder associaties heeft bij het woord woestijn. Maar als iemand een
moeilijke periode in zijn leven uitdrukt als een woestijnervaring, begrijpt
iedereen wel ongeveer wat hij daarmee wil zeggen. De geloofstaal is
universeler dan u denkt. Toch zitten hier ook grenzen aan en dat
bespreken we in deel twee van deze serie over praten over je geloof.
Om terug te gaan naar de musical Aladin: het is dus een gemiste kans
dat de uitzichtloze ellende van de jonge Aladin niet gebracht werd als
woestijn ervaring. Dat het verlangen naar de ware liefde niet ook een
ware lotsbestemming was en er geen eeuwigheidswaarde werd
toegekend aan het streven naar het goede, het mooie en het schone.
Zo werd de musical niet meer dan een vluchtig videootje op Tik Tok in
plaats van een sprookje waarbij je kunt wegdromen en dat je uitdaagt
om de diepere lagen te ontdekken.
Diaken Jeroen Hoekstra
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Beste Sponsors van Kudelstaart
Mijn zeer hartelijke dank voor jullie geweldige bijdragen die ik voor Carol
heb ontvangen om om door te gaan met haar opleiding tot verpleegster.
Van een klein naar groot en enkelen zelfs zeer groot bedrag .
Totaal € 5685,50 aan Kerst-bijdragen van de St Jan Geboorte parochie
en parochianen in Kudelstaart. Toen Carol het vernam, schreef ze via
WhatsApp:
“Good morning, tell them: May God continue to bless them. Without
them I am nothing. Thank you so very much Friends I don't know what
to say to you but only God will bless them 🙏🙏. I have no words to
describe how I feel about all these, thanks once again”. “I have tears in
my eyes 😭 😭, tears of joy and happiness and gratitude. Sincere
gratitude to them. I shall not disappoint them and be focussed on my
studies and training.”…….
Ik sluit me aan bij haar dank en wens en bede voor ieder en allen. Carol
is van weeskind opgegroeid in een weeshuis en heeft de droom een
goede verpleegster Te worden en met die kennis de arme vooral
weeskinderen te helpen met medicijnen en verzorging. Ze wil vooral
zieke kinderen een nieuw leven en toekomst geven.
Nogmaals mijn zeer hartelijke dank!
Antoon Oostveen wp
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DANKBETUIGING
Wij willen iedereen hartelijk danken voor uw belangstelling, voor uw
mooie woorden en verhalen, voor de bloemen en de kaarten na het
overlijden van
Pastoor HEIN BUSKERMOLEN
Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt, als je veel wordt
ontnomen...
Hein kreeg een bijzonder en waardig afscheid en is in het priestergraf
op de begraafplaats van Heilig Hartkerk in de Zilk bijgezet. Hein zou
zeggen, "bedankt lieve mensen!"
Kudelstaart, januari 2022
Familie Buskermolen
SYNODALE KERK.
De op 11 december door het Dekenaat geplande bijeenkomst om te
praten en mee te denken over het Synodale proces zal nu worden
gehouden op zaterdagmiddag 19 februari.
Zaterdag 19 februari in de Titus Brandsmakerk te Amstelveen.
Inloop vanaf 13.00 uur.
Het programma is van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Laat even weten aan het secretariaat of u daar aanwezig wilt zijn.
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IN MEMORIAM
Geheel onverwacht hebben wij
afscheid moeten nemen van ons zeer
gewaardeerde bestuurslid Hans van
Putten. Hans is zondag 16 januari in
zijn slaap overleden. In besloten kring
is er op zaterdag 22 januari afscheid
van hem genomen in de Sint Jan
Geboortekerk in Kudelstaart. Hans
heeft zich binnen de gemeenschap en
parochie van Kudelstaart decennia lang ingezet. Hij zat in het
parochiebestuur en parochieteam van Kudelstaart, en hij was vooral
een fanatiek en gewaardeerd koorlid.
Wij herdenken Hans als een kundig en betrokken bestuurder die zich
met hart en ziel inzette voor het gezond houden van onze vijf parochies.
Wij zijn Hans hier zeer erkentelijk voor.
Moge hij rusten in vrede
R.K. Kerkbestuur
van Amstel tot Westeinder
Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn

LITURGISCHE SYMBOLEN ROB MASCINI DE ALTAARTAFEL
Heeft u interesse om mee te kijken op Youtube.?
We gaan samen op zoek naar die rijkdommen in onze liturgie en in ons
kerkgebouw. Er ligt heel wat rijkdom verborgen onder de oppervlakte
van ons kerkbezoek. ...youtu.be https://youtu.be/vMv5IpFYZP4
“Youtube Rob Mascini liturgische symbolen” ….
Zal voor Google voldoende zijn om mij te vinden
Met vriendelijke groet,
Diaken Rob Mascini.
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REGIOROOSTER
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer
Zo. 13-02
09.30 uur
Woord-gebedsviering
Zo. 20-02
09.30 uur
Eucharistieviering
Zo. 27-02
09.30 uur
Woord-Communieviering
Wo. 02-03
10.30 uur
Aswoensdag
Zo. 06-03
09.30 uur
Eucharistieviering
Emmausparochie, Uithoorn
Van dinsdag t/m zondag dagelijks een eucharistieviering
Zo. 13-02
11.00 uur
Eucharistieviering
Zo. 20-02
11.00 uur
Eucharistieviering
Zo. 27-02
11.00 uur
Eucharistieviering
Wo. 02-03
19.00 uur
Aswoensdag
Zo. 06-03
11.00 uur
Eucharistieviering
St. Jan Geboorte, de Kwakel
Zo. 13-02
09.30 uur
Zo. 20-02
09.30 uur
Zo. 27-02
09.30 uur
Wo. 02-03
10.30 uur
Zo. 06-03
09.30 uur

Eucharistieviering
Woord-Communieviering
Eucharistieviering
Aswoensdag
Woord-Communieviering

H.Urbanus, Nes aan de Amstel
Elke zaterdag om 19.00 uur een woord en gebedsviering o.l.v.
parochianen
Zo. 13-02
09.30 uur
Woord-Communieviering
Zo. 20-02
09.30 uur
Eucharistieviering
Zo. 27-02
09.30 uur
Woord-Communieviering
Wo. 02-03
19.00 uur
Aswoensdag
Zo. 06-03
09.30 uur
Eucharistieviering
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PAROCHIE-AGENDA 14-02-2022 / 10-03-2022
Ma.

14-02

09.00 uur
19.30 uur

Kerkschoonmaak
PCI Werkgroep

Woe.

16-02

14.30 uur

Kindermiddag 1e Communie

Ma.

28-02

09.00 uur

Dop

Woe.

02-03

14.30 uur

Kindermiddag 1e Communie

Do.

03-03

19.30 uur

Parochiebestuur + PCI

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

DE VOLGENDE STEM IS VAN 12 MAART T/M 08 APRIL
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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