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 12 maart 2022                              JAARGANG 56  NR. 04 
===================================================== 
 

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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DE HEILIGE TITUS: HOOP IN ONSTUIMIGE TIJDEN 
Bijna al onze kerken zijn aan een “heilige” toevertrouwd. In onze regio 
zijn er twee “Sint Jan’s geboorte”, “Onze lieve vrouw van de berg 
Karmel”, "de Heilige Urbanus" en de leerlingen van "Emmaüs". Waarom 
worden kerkgebouwen naar heiligen vernoemd? 
In de katholieke traditie zijn de heiligen beschermers, maar ook 
voorbeelden: niet in de zin van “supermensen, maar integendeel. Het 
zijn gewone mensen die het voorbeeld van Jezus hebben nagevolgd. 
Het woord “heilig” is niet meer zo veel in gebruik. Tijdens de 
voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie gebruiken wij dit 
woord soms en we zien dan dat de kinderen het niet snappen. Zij leven 
in een wereld waar heel weinig over “heiligen” wordt gesproken. Toch 
is er dit jaar een kans om een heilige van dichterbij te leren kennen. Op 
15 mei zal immers een Nederlander (een Fries, om exact te zijn) heilig 
worden verklaard.  
Zijn naam is Titus Brandsma; hij is in 1881 geboren. Hij was karmeliet, 
priester, hoogleraar en een baanbrekende journalist. Maar de grootste 
draai aan zijn leven kwam als gevolg van zijn mondig protest tegen het 
opkomende Nationaalsocialisme. Op 19 januari 1942 werd hij door de 
Gestapo gearresteerd en beschuldigd van sabotage activiteiten, en na 
zijn veroordeling werd hij naar het concentratiekamp Dachau gezonden 
waar hij op 26 juli 1942 stierf.  
Wat maakt Titus tot een “heilige”?   Zoals ik al schreef, “heiligen” zijn 
gewone mensen die  hebben geprobeerd Jezus na te volgen. Hoe kan 
men Jezus volgen? Titus werd geconfronteerd met de afschuw van het 
Nazisme en daar was hij diep ontsteld over. Hij wist dat de ideologie 
van macht en geweld in strijd is met het mooie gemeenschapsleven dat 
hij in zijn familie, in zijn kerk en in zijn karmelietenorde had ervaren. Hij 
begreep dat de liefde en de vrede van zijn land op het spel stonden. Hij 
luisterde naar een innerlijke stem, een stem die hem vanuit het diepste 
van zijn hart zei “wees niet bang, spreek de waarheid maar uit, ik zal 
altijd met je zijn”. Het was de stem van Jezus. Titus geloofde dat het 
Jezus was, die tot hem sprak en hem de weg wees.  
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Soms moeten heiligen tegen de stroom in gaan. Titus is zeker met 
grootmoedigheid tegen alle machtigen van zijn tijd ingegaan. Zijn leven 
helpt ons herontdekken wat het betekent een christen te zijn. Hij gaf zijn 
leven, omdat hij wist dat degene die hem riep de Schepper van alle 
leven was, en hem een Eeuwig Leven zou geven.  
Vandaag de dag wordt soms gezegd dat de katholieken met de tijd mee 
moeten gaan, dat de kerk is achterhaald en dat men moet 
“moderniseren”. Titus is juist niet met de geest van zijn tijd meegegaan, 
maar heeft gekozen de Heilige Geest te volgen, die alle tijden en 
mensen overstijgt. Mensen zoals Titus helpen ons ook om de 40dagen 
tijd onderweg naar Pasen te vieren. Pasen is het mysterie van het 
overgaan van de dood naar het eeuwig leven: met de verrijzenis van 
Jezus werd de dood overwonnen. De dood, die in het Nazi-tijdperk het 
laatste woord leek te hebben, is overwonnen. In onze dagen lijken de 
verschrikkingen van de tweede wereldoorlog weer opnieuw te worden 
uitgevoerd. Het leven van Titus, het voorbeeld van zijn “heiligheid” is 
voor ons een hoop. De hoop dat de stem van Jezus mensen blijft 
inspireren die tegen de stroom ingaan, en op God alleen gaan 
vertrouwen. Laten wij deze 40dagen tijd onderweg naar Pasen, naar 
het voorbeeld van de heilige Titus Brandsma, vol hoop beleven.  
Want: hoop doet leven!  
 
Pastoor Marco 
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LIEF EN LEED IN ONZE PAROCHIE 
Vrij onverwachts is vrijdagnacht 18 februari Koos Burgers overleden. 
Koos,was een rasechte Kudelstaarter, geboren en getogen wonende 
aan de Mijnsherenweg. Een zeer innemende man met veel humor en 
liefde voor zijn gezin maar ook voor de muziek, of het nu fanfare was of 
koorzang, hij genoot ervan. Ook hield hij van mensen om zich heen, de 
deur stond altijd open en koffie was snel gezet en het tweede kopje was 
gratis, zei hij dan. Koos kon genieten van kleine dingen, van zijn 
fuchsia’s, zijn tuin, kortom hij was snel tevreden. Helaas eindigde het 
niet zo prettig voor hem. Hij kwam te vallen, waardoor hij ribben brak en 
naar het ziekenhuis moest, de pijn en de dubbele longontsteking deden 
een te grote aanslag op zijn broze lichaam. Hij mocht 87 jaar worden 
en op zijn verjaardag ging Koos hemelen, ging hij naar zijn lieve Riet 
die hij zo ontzettend miste. 
Met mooie teksten en liedjes werd het een afscheidsviering, helemaal 
naar de wens van Koos. Wij hopen dat de familie daar met een goed 
gevoel aan terug kan denken en dat het ze steun geeft in deze zware 
tijd. Wij wensen de kinderen en verdere familie veel kracht toe om weer 
verder te gaan in het leven. 
De Uitvaartgroep: Anneke v.d. Jagt en Garry Scholte. 
 
OVERLIJDEN VAN PASTOR J. TANGELDER. 
Ontroerd en dankbaar zijn we voor de vele reacties die we mochten 
ontvangen bij het overlijden van pastor Jan Tangelder. 
Jan heeft, met heel zijn hart en ziel, zich ingezet voor de verschillende 
taken die op zijn pad zijn gekomen. 
Daaronder viel zeker het parochiepastoraat in Kudelstaart. 
Dat hij zoveel mensen nabij mocht zijn in vreugde en verdriet. 
Zelf zei hij hierover: Ik heb mij thuis gevoeld in Kudelstaart bij zoveel 
lieve mensen. Mijn leven is mooi en lang geweest. 
Wij zijn dankbaar dat wij er getuige van mochten zijn. 
Dat hij mag rusten in vrede.  A Dieu. 
 
Familie Tangelder en huisgenote Joke Dapper.  
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1e HEILIGE COMMUNIE EN GEZINSVIERING. 
Onder het toeziend oog van kapelaan Darek en koster Gerard zijn  
op Aswoensdag de oude palmtakjes tot as gemaakt. 
Communicantjes Anna, Ferre en Oliwier, koorleden Soraya en Sophie hebben 
er op hun beurt voor gezorgd dat er geen takjes overbleven. Koster Gerard 
heeft daarna de as gezeefd en laten afkoelen. ’s Avonds in de viering heeft 
kapelaan Darek het askruisje op ons voorhoofd gegeven. Samen met het 
dames en herenkoor en het kinderkoor aangevuld met communicanten Anna 
en Fabian is het een mooie viering geworden. 
VOORSTELVIERING. 
Afgelopen zondag was de voorstelviering.  
Vier kinderen stelden zich aan ons voor en vertelden 
waar zij zich mee bezig houden. Helaas kon één 
communicant er door omstandigheden niet bij zijn.  
Ook kapelaan Darek kon niet voorgaan vanwege 
afwezigheid van pastor Marco. De werkgroep heeft de 
viering aangepast en aangevuld met een verhaal over 
een kameleon. Kortom een mooie viering. Voor de 
jarigen, Wout en Kjeld, hebben we ‘Lang zullen ze 
leven’ gezongen. Na de viering hebben we met de 
communicanten de speurtocht door de kerk gedaan.  Ze vonden alles 
interessant. Het orgel, de glas in lood ramen, het doopboek en de heilige 
beelden. Wat een leuke groep communicanten hebben we weer.  
PALMPASEN. 
Met de 1e H. communiewerkgroep maken we al enkele jaren 
Palmpaasstokken. Dit jaar doen  we dat op woensdag 24 maart om 15.00 uur 
in de Antoniusschool. Uiteraard zijn alle kinderen welkom. 
Zij moeten wel zelf een stok meenemen en iets om eraan te 
hangen. Bijvoorbeeld paaseitjes, theezakjes,zakje soep, 
pinda-of maisslinger en andere versiersels. Op zondag 10 
maart is de Palmpaasviering en komen er hopelijk veel 
kinderen met hun Palmpaas naar de kerk. Na de viering zijn 
er adressen van zieken of ouderen waar de Palmpaas naar 
toe kan worden gebracht.  
U bent van harte welkom in de viering. 
 
Werkgroepen 1e H. communie en gezinsvieringen. 
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VERGEVING….. 
Het thema voor de komende DOP-viering is Vergeving. 
Dat is een onderwerp dat heel belangrijk is. 
Vergeving geven en vergeving krijgen. 
In onze viering gaat het over de welbekende ‘Verloren zoon’. 
U weet het vast nog wel, de jongste zoon die zijn erfenis opeiste  
en het daarna met zijn vrienden verbraste. Hij kwam op hangende 
pootjes terug naar huis, in de hoop bij zijn vader als dagloner te mogen 
werken. 
De vader zag hem komen, schonk hem vergeving en gaf een feest 
omdat zijn zoon teruggekomen was. Ook wij willen van onze viering 
weer een feest van maken. 
In onze viering hebben we mooie teksten en bijpassende liedjes, 
die dit onderwerp ‘Vergeving’, behandelen en misschien een ander licht 
op het thema werpen. 
 
Nu de coronatijd achter de rug is, hopen wij dat de kerk weer 
beter gevuld gaat worden, zodat wij echt met elkaar kunnen vieren. 
Wij hebben het allemaal gemist, die saamhorigheid! 
 
Daarom wil ik u, namens de DOP-groep vragen: 
KOM TOCH WEER NAAR DE KERK, zodat wij allen weer echt 
de kerkgemeenschap van St. Jan kunnen zijn. Het is heel belangrijk 
ook voor het in stand houden van ons kerkgebouw. 
 
Mogen wij op u rekenen? Schrijft u het in uw agenda? 
ZONDAG 27 MAART OM 11.00 UUR:  DOP-VIERING! 
U bent van harte welkom! 
 
Tot ziens in onze viering,  
Vriendelijke groet namens de DOP-groep, 
Garry Scholte 
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PAROCHIEAVOND. 
Zoals in november al het plan was, zal er nu in maart een  
parochie-avond worden georganiseerd.  
U kunt op deze avond met ons mee - praten/denken over de toekomst 
van de kerk. 
Wij hopen dat u hierbij aanwezig kunt zijn.  
Hieronder alvast enkele punten die er ter sprake komen: 

 Vrijwilligers 

 Jongeren activiteiten 

 Kosten (gebouw en organisatie 

 Opbrengsten (kerkbalans, intenties, collecten, uitvaart) 

 Emotionele en cultuurhistorische waarde 

 Leeftijdsopbouw (wat en wie zijn de betrokken parochianen) 

 Iets anders…….   Uw inbreng ?? 

Tot 24 maart om 20.00 uur in het Dorpshuis. 
Parochieteam St. Jan Geboorte te Kudelstaart. 
 
 
 
ER IS WEER KOFFIE…. 
 
Vanaf zondag 6 maart gaan we na de viering weer koffie drinken. 
Gezellig om even na te praten. U bent van harte uitgenodigd. 
 
EN ……WIST U DAT ?????..... 
 
Nu de coronamaatregelen weer versoepeld zijn…. 
Ons secretariaat ook weer voor iedereen toegankelijk is voor inloop. 
Ook zullen we op weekdagen de kerk openstellen om een kaarsje te 
branden in deze moeilijke oorlogtijd. 
Op ons secretariaat kunt u dan ook gezellig even komen 
bijpraten onder het genot van een kopje koffie. 
Wij zien u graag. 
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40- DAGENTIJD      -         PASEN.  
R.-K. Kerk roept op bij begin Veertigdagentijd:  
Vier Pasen dit jaar weer in de kerk 
Website met de oproep Vier Pasen staat online bij begin 
Veertigdagentijd. Op Aswoensdag 2 maart gaat/ging de website 
www.vierpasen.nl online. Met deze website roepen de Nederlandse 
bisschoppen samen met de parochies op om Pasen 2022 weer in de 
kerk te vieren. De coronamaatregels zijn zo ver versoepeld dat de 
parochies met Pasen hun parochianen weer vrijuit kunnen 
verwelkomen in de kerk. De website vierpasen.nl helpt daarbij en geeft 
tips en inspiratie, ook voor de Veertigdagentijd, de periode in 
voorbereiding op Pasen. 
Een belangrijke link op www.vierpasen.nl gaat naar de webpagina ‘zoek 
parochie’. Door op die pagina enkele gegevens in te vullen vindt men 
het adres en de websitelink van de eigen parochie. Op de parochiesite 
is vervolgens onder meer in het vieringenrooster te zien waar en 
wanneer er wordt gevierd. Met name voor kerkgangers die niet 
regelmatig naar de kerk komen, kan dit heel behulpzaam zijn. 
Veertigdagentijd 
Met de oproep Vier Pasen onderstreept de Rooms-Katholieke Kerk het 
belang om samen dit hoogfeest van de Verrijzenis van Christus te 
vieren en ook de periode van voorbereiding bewust te beleven. De 
Veertigdagentijd, die begint op Aswoensdag, is van oudsher een tijd 
van bidden, vasten en boete doen. Voorbereiden op Pasen kan 
bijvoorbeeld door mee te doen met het project van de Vastenactie: 
‘Wandel voor een Ander’ maar ook door de boodschap van paus 
Franciscus voor deze periode te overdenken en te bespreken met 
anderen.  
Voor kinderen is er op www.vierpasen.nl een kleurplaat te downloaden 
en verder helpt de site om de uitzending van de Eucharistie via en op 
internet te vinden, evenals het Paasevangelie op RKbijbel.nl. 
Gedurende de Veertigdagentijd wordt de site nog verder aangevuld met 
nieuwe links en downloads. Houd daarom ook de komende tijd 
www.vierpasen.nl in de gaten en doe mee: Vier Pasen! 

http://www.vierpasen.nl/
http://www.vierpasen.nl/
http://www.vierpasen.nl/
http://www.vierpasen.nl/
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VIERINGEN 
Zo. 13 mrt. 11.00 uur  Eucharistieviering mmv. D/H-koor 
                  Lector: Lucy Rekelhof 
   Koster: Aad Buskermolen 
 

 
Zo. 20 mrt. 11.00 uur  Woord-Communieviering  mmv. Cantors 

Lector: Cees Hageman 
   Koster: Pieter Bruin 
 

 
Zo. 27 mrt. 11.00 uur DOPviering mmv. D/H-koor 

Lector: Werkgroep 
   Koster: Ageeth de Kuijer 
Vr. 01 Apr. 14.00 uur Huwelijksviering:  

Lisette Noordhoek & Quinten Samson 
     

 
Zo. 03 apr. 19.00 uur  Eucharistieviering mmv. Cantors 
 Lector: Lucy Rekelhof 
 Koster: Gerard van der Jagt 
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GEBEDSINTENTIES 
Zo. 13 mrt.       Toos Buskermolen-de Boer 

Bep Burgers-Vink 
Ger van Halm-van Vliet 
Ans de Boer 
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot 
Eef Masselink 
Koos Burgers 
Hein Buskermolen 

                       Voorgenomen huwelijk:  Quinten Samson  
                                                          en  Lisette Noordhoek 

 
Zo. 20 mrt. Ad Verschueren 

Eef Masselink  
  Henny Krom 
  Piet van As 
  Koos Burgers 
  Hans van Putten 

Voorgenomen huwelijk:  Quinten Samson  
                                                         en  Lisette Noordhoek 
 
Zo. 27 mrt. Robbert van Leeuwen 

Koos Burgers 
Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns 
Voorgenomen huwelijk:  Quinten Samson  
                                 en  Lisette Noordhoek 
 
 

Zo. 03 apr. Jaap Broers 
Eef Masselink 
Hein Zethof  
Evert Zethof 
Gerrit Peters 
Koos Burgers 
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Samen, oecumenisch, op weg naar Pasen! 

 

De Raad van Kerken Aalsmeer organiseert ook dit jaar in de 
Veertigdagentijd een Passieronde langs Aalsmeerse en Kudelstaartse 
kerken voor een wekelijks moment van stilte, bezinning en inkeer ter 
voorbereiding op het Paasfeest. Zes weken - op woensdagavond van 
19.15 tot 19.45 uur - bent u van harte welkom in één van de kerken. 
Elke deelnemende geloofsgemeenschap geeft op eigen wijze inhoud 
aan het half uurtje van samenkomst. Zo gaan wij samen oecumenisch 
op weg naar Pasen!    

De ‘haltes’ in 2022 zijn: 
     

9 maart: Doopsgezinde kerk 
www.dgaalsmeer.nl  

16 maart: Open Hof Kerk 
www.pgaalsmeer.nl  

23 maart: Hervormde Dorpskerk  
www.hervormdaalsmeer.nl/dorpskerk  

 30 maart: Karmelkerk  
www.rkkerkaalsmeer.nl  

6 april: Lijnbaankerk  
www.lijnbaankerk.nl  

 13 april: Samen Op Weg Kudelstaart 
  www.sow-kudelstaart.nl   

  
Zie ook de websites van de betreffende kerken en de website van de 
Raad van Kerken Aalsmeer: 

www.kerkpleinaalsmeer.nl  

17de Passieronde 

http://www.dgaalsmeer.nl/
http://www.pgaalsmeer.nl/
http://www.hervormdaalsmeer.nl/dorpskerk
http://www.rkkerkaalsmeer.nl/
http://www.lijnbaankerk.nl/
http://www.sow-kudelstaart.nl/
http://www.kerkpleinaalsmeer.nl/
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40 DAGEN TIJD-VERBONDEN IN GEBED IN ONZE REGIO            
In de vastentijd is er een gebedsketen tussen onze 5 parochies.  
Op Aswoensdag is de kaars aangestoken in Uithoorn.  
Op zondag 13 maart komt hij naar onze kerk. Daar zal deze kaars 
branden in onze viering om daarna doorgegeven te worden aan de 
parochie in de Kwakel. Zo gaat hij elke week naar een andere parochie 
om uiteindelijk aan het eind van de 40 dagentijd terug te keren naar 
Uithoorn. 
Zodoende willen we in gebed met elkaar verbonden zijn in deze 
belangrijke voorbereidingstijd op Pasen. 
Zie verder de poster om te zien hoe de gebedsketen in onze regio loopt. 
 
VIERINGEN OP DE MAANDAGAVOND IN UITHOORN  
In 2022 zal er vanuit de charismatische gebedsgroep “Emmaus” elke 
eerste maandag van de maand 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 u uw eigen intenties op papier meebrengen.   
Ook als u een persoonlijk gebed wilt is dat mogelijk. 
Houdt u de komende data in 2022 vrij: 
Maandag 4 april, Maandag 2 mei, Maandag 4 juli,  
Maandag 1 augustus, Maandag 5 september, Maandag 3 oktober 
Maandag 7 november, Maandag 5 december 
Telkens om 19.30 uur in de dagkerk/of grote kerk van de Burght op het 
Potgietersplein. 
 
Zie verder de poster met de grote witte duif erop die in uw kerk hangt.  
WELKOM!    
 
Marlies van der Lelij tel. 567848 
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OVERZICHT COLLECTES    

    

2022 Collecte Kaarsen Uitvaart 

        
jan./febr. 787,00 163,85 964,70 

maart       

april       

mei       

juni       

juli/aug./sept.       

okt./nov./dec.       

    

U allen Hartelijk Dank voor al uw bijdragen. 
 
 
 

   ----------------------------- 
 
        Van de Bestuurstafel 

Parochiebladen maart 2022 
 

Beste parochianen en belangstellenden van Aalsmeer, 
De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn. 
Maart roert zijn staart…. Na 2 jaren Corona in Nederland zijn we er wel 
klaar mee…. De winter met zijn herfstachtige weer kunnen we snel 
achter ons laten…. Of: in de 40 dagen voor Pasen mogen we de rust 
nemen om een pas op de plaats te doen en na te denken. Ik had vele 
onderwerpen in mijn hoofd, maar leek het niet te kunnen samenvatten 
in een pakkend verhaal. Ik wist wat ik wilde vertellen, maar niet hoe het 
in te leiden of waarmee een vergelijking te maken. Want waarom zijn 
die verhalen, die boodschappen die Jezus ons heeft meegegeven zo 
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pakkend? Worden die na 2000 jaar nog verteld? Omdat het 
vergelijkingen zijn. Een belangrijke boodschap dat is ingebed in een 
pakkend verhaal. Dat wil ik ook bereiken. Maar dat is niet zo 
gemakkelijk. 
 
Maar ook als het niet gemakkelijk is kan het toch. Of kan (én wil!) ik het 
in elk geval proberen. Dat hebben bijna alle mensen wereldwijd laten 
zien in deze afgelopen twee jaar. Het was niet makkelijk. Er was geen 
vooraf bedacht verhaal om de boodschap makkelijker te maken. Er was 
een mega-besmettelijke ziekte. We moesten van alles en we mochten 
veel andere dingen niet. In de dagelijkse dingen, zakelijk, sociaal. Het 
was niet makkelijk, maar we gingen toch door. Roeiend met de riemen 
die we hadden. Velen tegen de stroom in. 
 
Het was niet gemakkelijk voor ons als kerkbestuur. Net zoals het niet 
gemakkelijk was voor de koren, liturgiegroepen, voorbereiding van 
vormsel en communieprojecten, kosters of uitvaartgroepen. Niet bij 
elkaar mogen komen, niet dát mogen organiseren wat je eigenlijk voor 
ogen hebt, waarmee je de kerkgemeenschap hoop en warmte zou 
willen bieden. Maar is toch heel wat geïmproviseerd en bedacht om 
toch waardevol te kunnen zijn. Ook al was het niet gemakkelijk. 
 
Als kerkbestuur en parochieteams hebben we ook meer willen 
organiseren: de samenkomsten met parochianen. Per parochie met de 
vrijwilligers en geïnteresseerden van gedachten wisselen over de 
krimpende kerkgemeenschappen. De gebouwen die “te groot” zijn 
geworden, maar een paar uur per week gebruikt worden en duur 
onderhoud nodig hebben. Maar ook de hechtheid van de parochies, het 
samenwerken in de regio, de ouder wordende vrijwilligers. Deze 
bijeenkomsten staan in deze maanden op de agenda’s. Er wordt 
bewust eerst alleen binnen de parochie gesproken. Er zijn geen 
plannen die gepresenteerd worden, hooguit wat feiten. Het feit dat er 
“iets” zal veranderen. En we mogen met elkaar bepalen in welke richting 
we dat willen hebben. En ik wil iedereen van harte uitnodigen mee te 
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denken en bedanken voor zijn of haar betrokkenheid. We hopen de 
toekomst een beetje te kunnen plannen. Maar ook dat is niet 
gemakkelijk. Niets is volledig te plannen en voorspellen. 
 
Na het uitbrengen van de regioblad afgelopen najaar waarin we met 
foto’s en naam zijn gepresenteerd hadden wij als bestuur gehoopt te 
kunnen melden dat we zijn uitgebreid met een bestuurslid uit de 
parochie Emmaus. Helaas hebben we moeten meedelen dat Hans van 
Putten ons is ontvallen. Dat heeft ons geraakt. Dat maakt ons een 
schakel zwakker. Over stormachtig en somber weer gesproken: Zo 
voelde deze winter. Het was niet gemakkelijk. We zagen het niet 
aankomen en konden het niet in een mooi verhaal voorbereiden. Maar 
eraan ontkomen kan niet. We moeten door. 
 
Soms is het leven, de samenleving, de situatie een lange tijd moeilijk. 
Hard, rauw, onvoorspelbaar. In de bijbel zijn deze situaties als 
vergelijking te herkennen in de 40 dagen die Jezus verbleef in de 
woestijn voordat hij zijn openbare leven begon. Een periode van afzien, 
van uitdagingen en vertrouwen hebben dat er een Vader is die je zal 
begeleiden. Het volk Israël dat Egypte kon verlaten, voelde zich 
aanvankelijk gered, maar moest vervolgens 40 jaar (een eeuwigheid) 
zwerven door de woestijn voordat ze het beloofde land konden binnen 
treden. Kunnen wij uit deze verhalen kracht halen? Als we er bij stil 
staan in de 40 dagen voor Pasen. Mijn oma, bedenk ik me nu, deed dat 
met een heel simpele spreuk, die ze mooi in hout had geknutseld en 
aan de muur had hangen: Hoop doet leven. En ik denk dat we allemaal 
onze eigen manier hebben om zware tijden door te komen. Het is niet 
gemakkelijk, maar het kan. Én we mogen geloven dat we er niet alleen 
voor staan.  
 
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 

 

mailto:secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com
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REGIOROOSTER 
 
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer 
 
Zo.  13-03 09.30 uur Eucharistieviering 
Zo.  20-03 09.30 uur Eucharistieviering 
Zo.  27-03 09.30 uur Woord-en gebed o.l.v. par. 
Zo.  03-04 09.30 uur  Eucharistieviering voorstelviering 

  
 
Emmausparochie, Uithoorn 
 
Van dinsdag t/m zondag dagelijks een eucharistieviering  
Zo.  13-03 11.00 uur Eucharistieviering 
Zo.  20-03 11.00 uur Eucharistieviering 
Zo.  27-03 11.00 uur Eucharistieviering   
Zo.  03-04 11.00 uur Eucharistieviering   
      
St. Jan Geboorte, de Kwakel  
  
Zo.  13-03 09.30 uur Eucharistieviering 
Zo.  20-03 09.30 uur Woord-Communieviering  
Zo.  27-03 09.30 uur Eucharistieviering  
Zo.  03-04 09.30 uur Woord-Communieviering  
 
H.Urbanus, Nes aan de Amstel 
 
Zo.   13-03 09.30 uur Woord-Communieviering  
Zo.   20-03 09.30 uur Eucharistieviering 
Zo.   27-03 09.30 uur Woord-Communieviering  
Zo.   03-04 09.30 uur Eucharistieviering 
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PAROCHIE-AGENDA  11-03-2022 / 13-04-2022 
 
Di. 15-03 19.30 uur    Diaconale Werkgroepen en PCI  
Do.        17-03 19.00 uur    Parochieavond voorbereiden  
           
Ma. 21-03 09.00 uur    Kerkschoonmaak 
Di. 22-03 20.00 uur    PCI Administrateurs 
 
Ma. 28-03 9.00-11.30 uur  Goede Vrijdag  24/4 
 
Do. 07-04 19.30 uur    Parochieteam 
 

 
     Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:  
      
                      redactiestem@hotmail.com  
 
       Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 01 april 
                 geen grap 
 

 
DE VOLGENDE STEM IS VAN 9 APRIL T/M 13 MEI 
 
 
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

