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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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LIEFDE
Love is the bridge between you and everything. Dit citaat van de
mysticus Rumi (1207 - 1273) verwoord wat Pasen is voor mij. Met
Pasen vieren we de onoverwinnelijkheid van de liefde. God heeft
zijn liefde voor al het leven getoond in het opnieuw tot leven
roepen van Jezus, zijn Zoon. Pasen is zo ook de brug tussen het
hemelse, het goddelijke en het aardse, het menselijke. Liefde
vormt de brug tussen beide.
Deze liefde is ook de brug tussen mensen. In het
Johannesevangelie (15,12-13) lezen we de woorden van Jezus:
“Dit is mijn opdracht: dat jullie elkaar liefhebben.” Dat is helemaal
niet makkelijk en vanzelfsprekend, want liefde geeft, zonder er
iets voor terug te vragen. De liefde is zonder oordeel en zonder
ego. Dingen die wij mensen vaak heel moeilijk vinden. De nacht
hangt nog om ons heen en onze deuren zijn dicht.
Toch groeit deze liefde in ons, al moet zij soms opnieuw
beginnen. Het is het licht dat ons aanstoot in de morgen. De
solidariteit waarmee vele mensen over heel de aarde
samenkomen om, om niet, de Oekraïners te ondersteunen is
daarvan de belichaming. Het tekent niet alleen een groeiend
moreel besef, maar ook de gedeelde liefde onder ons mensen om
klaar te staan voor hen die onrecht wordt aangedaan. Laat ons
diezelfde liefde voelen voor al die Russen die ook slachtoffer zijn
van dit onrecht: de moeder wiens zoon niet meer thuiskomt, de
kinderen die hun vader verliezen, de arme die door alle sancties
geen brood meer kan kopen. Laat liefde ook naar hen toe een
brug zijn, een brug die verandering op gang brengt om het onrecht
uit te bannen.
Love is the bridge between you and everything. Ja, een brug tussen
jou en al het leven, heel de schepping. Moge de liefde voor al het
leven ons er telkens weer aan herinneren hoe waardevol en
kostbaar het is: de dieren, de planten, heel de aarde. Pasen is
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dat wij ook groeien in die liefde tot de schepping en daar met
liefde en eerbied mee leren omgaan. Heel de aarde jubelt en
juicht voor de Heer, omdat zijn liefde ons samenvoegt.
Pasen is vieren dat liefde onoverwinnelijk is en tegelijk altijd groter
wordt. O, Heer, laat een engel komen, opdat van ons moede hart, de
steen worde weggenomen. Dan kan liefde groeien in ons en door ons.
Dan kan het licht doorbreken. Dan zal elk mens waardig kunnen leven
en vrede dragen. Moge het zo Pasen worden in onze wereld en in ons.
Vrede zij u! En Zalig Pasen.
Diaken Jeroen Hoekstra

OM ALVAST TE NOTEREN::
Op zondag 22 mei willen we toch nog ons 150/152-jarig jubileum
gedenken met een feestelijke viering. Hierover later meer!
Op vrijdagavond 10 juni worden alle vrijwilligers en zeker degene die
zich de afgelopen tijd enorm hebben ingezet belonen met een gezellig
samenzijn.
Ook hierover in de volgende Stem meer !!
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BESTE PAROCHIANEN.
Na de moeizame 2 jaar van Corona en de daarbij behorende
beperkingen kunnen we weer met elkaar kerk zijn en aan de vieringen
deelnemen in onze kerk.
Aan veel mensen is te merken dat we dit toch gemist hebben.
Het samen zijn, samen bidden en samen zingen.
Ook het kopje koffie aan het einde van de viering wordt zeer
gewaardeerd. Even gezellig napraten.
Wij hopen dan ook een mooie Paastijd te kunnen gaan vieren.
De voorbereidingen zijn in volle gang.
10 april is er de Palmpasen, waarvoor de kinderen al druk bezig zijn.
Zij zullen met hun mooie palmpaasstokken in de kerk komen.
Op Witte donderdag is er een Eucharistieviering om 19.30 u met zang
van Dames en Herenkoor. Waarin we het laatste avondmaal beleven.
Ook gedenken wij Goede vrijdag met de kinderkruisweg om 15.00 u.
’s Avonds is er een zingen rond het lijden om 19.00 uur met Dames en
Herenkoor
Op zondag 17 april, Eerste Paasdag, is er om 11.00 u een feestelijke
Eucharistieviering over de verrijzenis van Christus. Met zang van
Dames en Herenkoor.
Mocht u behoefte hebben aan een Paaswake op zaterdagavond,
raadpleeg dan het regiorooster elders in deze Stem.
Op donderdagavond 24 maart was onze parochie-avond waarover u
verder in deze Stem meer kunt lezen. Een uitgebreider verslag hiervan
komt later.
Wij wensen u allen een Zalig
Het parochieteam
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Pasen

PAROCHIEAVOND,
Er een landelijke trend van teruglopende aantallen van kerkbezoekers
en vermindering van de inkomsten. De kerkbestuur van
samenwerkingsverband Amstel-Westeinder (5 parochies) heeft van het
bisdom de opdracht gekregen om een toekomstvisie op te stellen voor
de langere termijn.
Het parochieteam wil niet afwachten door stil te blijven zitten. Daarom
was er op 24 maart een avond georganiseerd waarop parochieleden
hun inbreng konden brengen over de toekomstvisie. Met ruim 50
mensen was het een mooie en warme bijeenkomst waar iedereen de
mogelijkheid kreeg om zijn idee/visie over te brengen. Een uitgewerkt
verslag over de avond volgt nog.
We bedanken iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng.
We kunnen ons voorstellen dat de avond aan je voorbij is gegaan of dat
je niet aanwezig kon zijn. We vinden het wel belangrijk om ook jou
inbreng te horen. Dit kan door onderstaande vragen te beantwoorden
en te mailen naar de secretariaat. stjangeboortesecretariaat@live.nl
•

•
•

Wat vind jij belangrijk in onze kerken (als je nadenkt over “samen
onderweg zijn” )
Welke vreugde heb je hier aan beleefd?
Welke moeilijkheden en obstakels ervaar je?
Wat raakt of ontroert je?
Wat kunnen redenen zijn dat parochianen niet meer naar de kerk
komen?
Wat kunnen we er volgens jou aan doen om onze
parochiegemeenschap actief en levendig te houden cq weer
levendig te maken?
Wat zou moeten blijven?
Wat zou anders kunnen?
Hoe kun je meer betrokken parochianen weer terug krijgen?
Welke bijdrage kun je er eventueel zelf aan leveren?
Hoe zie je onze kerk St Jan Geboorte over 5 jaar functioneren?
Namens het parochieteam alvast hartelijk dank
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LIEF EN LEED IN ONZE PAROCHIE
**Na een ongelijke strijd van bijna 2 jaar is op dinsdag 8 maart jl.
Jeroen Buskermolen op 63-jarige leeftijd overleden.
Jeroen een zeer geliefd persoon, een sportman in hart en nieren,
vooral fietsen en schaatsen waren hem dierbaar. Ook was Jeroen een
zeer geliefde collega op het Alkwin College, hij gaf daar wiskunde.
Maar ook was Jeroen al ruim 40 jaar de vaste pianist/organist van ons
zangkoor. In een indrukwekkende afscheidsviering op 12 maart hebben
heel veel mensen afscheid van Jeroen genomen. In sporttenue van de
schaatstrainingsgroep VZOD stonden veel leden in een grote erehaag
om afscheid te nemen. Door diverse sprekers werd verteld wat Jeroen
voor een ieder betekende. Een overvolle kerk, zelfs stonden er mensen
op het kerkplein waar ook de afscheidsviering via een scherm te volgen
was.
Al die belangstelling en medeleven gaf veel steun aan zijn vrouw en
kinderen.
Heel emotioneel was het woordje van Jolanda, de vrouw van Jeroen.
Zij las een tekst van Jeroen voor, waarin hij bedankte voor alle steun
tijdens zijn ziekte. Op het kerkhof heeft het zangkoor nog een lied
gezongen ter ere van Jeroen. Jeroen is op ons kerkhof begraven.
Wij wensen Jolanda, Michelle en Job, Jordy en Nicolien heel veel kracht
toe om het grote verlies te dragen.
Jeroen, rust in vrede.
**Op zaterdagavond 12 maart is op 83-jarige leeftijd Jan Zethof
overleden.
Jan, een bekend persoon in Kudelstaart. 60 jaar actief geweest bij de
voetbalvereniging RKDES, ook was Jan actief geweest bij het toneel.
En heel veel jaren was Jan koster geweest in ons kerk en als het nodig
was ook nog acoliet. Nadat hij gestopt was op de kwekerij, ging hij als
tuinman verder. Hij genoot van het tuinieren, was kort voor zijn
overlijden nog bezig met het onderhoud van de tuin. Jan had nog zoveel
plannen voor de toekomst maar helaas mocht het niet zo zijn.
In een ‘warme’ afscheidsviering, die werd voorgegaan door de neef van
6

Jan en onze uitvaartgroep, werd met mooie teksten en liedjes afscheid
van Jan genomen. Jan is op ons kerkhof begraven.
Wij wensen Truus, Arjan en Elmi, Claudia en Willem en de kleinkinderen
heel veel sterkte toe nu en in de komende tijd.
Jan, rust in vrede.
** Op dinsdag 29 maart overleed Mien Kok-van Velzen.
Mien is 87 jaar geworden. Mien is altijd een actief parochiaan geweest.
Woonde aan de Herenweg en later in het Nobelhof.
Toen dat niet meer ging verhuisde zij naar “Zorglocatie Jacobus” in
Oude Wetering. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel kracht
en sterkte met dit verlies.
MISSIONAIRE WERKGROEP

De Missionaire werkgroep is een actieve groep die al ruim 50 jaar actief is in
onze parochie. In de loop van de jaren is er wel heel veel veranderd. Van een
hele grote groep zijn wij nu nog maar met vier leden over. Een groot aantal
leden was toen wel nodig omdat er ook heel veel andere acties waren zoals
de rommelmarkt en het ophalen van kleding.
De financiële acties die vroeger vooral via de kerk liepen, worden nu vooral
landelijk geregeld. Wij als Missionaire werkgroep zijn nog steeds bij deze
landelijke acties betrokken en proberen zo ons steentje bij te dragen.
Nu zijn wij nog actief met de volgende acties: Vastenactie, Missionaris op
vakantie, Miva, Wereldmissiemaand in oktober en Kind aan tafel. Bij de
Vastenactie en de Wereldmissiemaand is de Antoniusschool ook altijd actief
betrokken.
De Vastenactie die nu loopt heeft als thema: “Je land is je leven”. Zeker in
deze tijd wordt deze actie van harte bij u aanbevolen. U kunt uw bijdrage direct
overmaken naar de Vastenactie of naar de penningmeester van het
missiecomité . Uiteraard staan ook de rode bussen weer achter in de kerk.
Wij zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste mensen die onze groep zouden
willen komen versterken. Als u zin en tijd heeft om drie keer per jaar bij elkaar
te komen, dan bent u van harte welkom.
Namens de Missionaire werkgroep,
Louis Bakker
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GOEDE VRIJDAG
Op 15 april a.s. is het Goede Vrijdag en zoals
u gewend bent is er dan weer een
bloemenhulde..
De DOP-groep heeft weer een sfeervolle viering gemaakt met
passende teksten. Ook het zangkoor is weer present om mooie liederen
te zingen.
Op deze manier kunnen we samen gedenken dat Jezus voor ons
allemaal aan het kruis gestorven is.
Natuurlijk is er gelegenheid om tijdens de viering uw bloemen bij het
kruis voorin de kerk neer te leggen.
Wij hopen dat er weer veel bloemen neergelegd worden, na afloop van
de viering worden deze bloemen dan tot bloemstukken verwerkt.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om bij de viering aanwezig te zijn
En toch bloemen willen geven, dan kunt u deze altijd tijdens
openingstijden van het secretariaat daar afgeven, dan komt het ook in
orde.
Het is fijn als onze kerk weer gevuld is met mensen die samen willen
vieren, juist in deze akelige en onzekere tijden.
U bent van harte welkom:
GOEDE VRIJDAG om 19.00 uur in de kerk.
(vergeet u de bloemen niet mee te brengen).
Tot ziens, vriendelijke groet namens de DOP-groep, Garry Scholte
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VIERINGEN
Zo. 10 apr. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Kinderkoor
Palmzondag
Lector: werkgroep
Koster: Aad
Do. 14 apr. 19.30 uur Eucharistieviering mmv. Cantors
Witte Donderdag
Lector: Willy
Koster: Pieter
Vrij. 15 apr. 15.00 uur Kinder Kruisweg
Goede Vrijdag
Lector: werkgroep
Koster: Ageeth
19.00 uur DOP-viering mmv. D/H-koor
Zingen rond het lijden
Lector: werkgroep
Koster: Ageeth
Zo. 17 apr. 19.00 uur Eucharistieviering mmv. D/H-koor
Pasen
Lector: Cees
Koster: Gerard
Zo. 24 apr. 11.00 uur DOP-viering mmv. D/H-koor
Lector: werkgroep
Koster: Aad
Zo. 01 mei 11.00 uur Eucharistieviering mmv. D/H-koor
Lector: Willy
Koster: Pieter
Zo. 08 mei 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Cantors
Moederdag
Lector: Lucy
Koster: Ageeth
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GEBEDSINTENTIES
Zo. 10 apr.
Eef Masselink
Palmzondag Leen Buskermolen en zegen over zijn gezin
Ger van Halm-van Vliet
Jeroen Buskermolen
Jan Zethof
Pasen:

Ad Verschueren, Theo Rekelhof
Gerrit Peters, Rudolf de Bok
Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns
Hein Buskermolen, Kees Heemskerk
Wim en Toos Buskermolen-de Boer
Henk en Marie Buskermolen-Wesselman
Hein Lammers, Bep Burgers-Vink
Nico en Tiny Buskermolen-Pieterse
Piet van As, Piet Buskermolen
Leen Buskermolen en zegen over zijn gezin
Hans van Putten, Jeroen Buskermolen
Jan Zethof

Zo. 24 apr.

Fam. de Boer-Boekhorst
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
Eef Masselink
Ans de Boer
Jan Zethof

Zo. 01 mei

Eef Masselink, Jaap Broers
Hein Zethof, Evert Zethof, Koos Burgers

Zo. 08 mei

Theo Rekelhof, Eef Masselink
Wim en Toos Buskermolen-de Boer
Trudy Baars-v.Kleef, Bep Burgers-Vink
Ger van Halm-van Vliet
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TERUGBLIK VOORSTELLEM COMMUNICANTJES
Wij hebben ons voorgesteld:
Anna Six
Fabian Strabryla
Ferre de Groot
Kjeld Telkamp
Oliwier Józefowski

Zoals gebruikelijk noemden de kinderen hun naam, vertelden op welke
school ze zitten en wat hun hobby’s zijn. De liefste knuffel mocht ook
mee. Bij het thema ‘Kom aan boord’ hoort natuurlijk een boot. Thuis
hebben de kinderen de boten versierd die tijdens de viering boven het
altaar hingen. Alle andere kinderen van groep 4 hebben kleine bootjes
gemaakt, die als één slinger door de kerk hingen. Helaas was Oliwier
door omstandigheden afwezig.
Ook kapelaan Darek kon er niet bij zijn waardoor de eucharistieviering
een DOP werd en de dames van de werkgroep voorzijn gaan. Het werd
dus een heel andere mooie viering met een verhaal over een kameleon.
Na afloop hebben de communicantjes de speurtocht door de kerk
gedaan. Gauw eerst naar het orgel waar Wout voor zichzelf ‘Lang zal
ze leven” speelde. Fabian mocht ook even spelen. Daarna nog even
met z’n drieën en even kijken waar dat geluid nou eigenlijk vandaan
komt. Ze hebben er veel van geleerd. Misschien teveel om te
onthouden. Dan hebben ze altijd nog het speurtochtboekje wat ze mee
hebben gekregen.
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PALMPASEN
Zondag 10 april vieren we Palmpasen.
De kinderen mogen met hun Palmpasenstok naar de kerk komen.
We gaan processie lopen door de kerk.
Natuurlijk zijn er nieuwe palmtakjes om mee naar huis te nemen die
tijdens de viering door Kapelaan Darek gezegend zijn.
U bent van harte uitgenodigd voor deze viering.
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ONZE PASTORIE: Woonruimte voor vluchtelingen uit Oekraïne
In onze regio zijn de gemeentes op zoek naar woonruimte voor
vluchtelingen uit Oekraïne.
De pastorie was volgens onze gemeente een prima locatie om
vluchtelingen voor een langere periode op te vangen (ongeveer twee
jaar??).
Na een bezoek aan de pastorie en na overleg heeft de gemeente
Aalsmeer groen licht gegeven voor huisvesting op de eerste verdieping
van de pastorie. De beneden verdieping blijft in gebruik door het
secretariaat, als vergaderruimte en voor gebruik van de keuken.
Een begroting voor de bouwkundige zaken en inventaris is
samengesteld door de werkgroep, bestaande uit Wijnand Oostveen
(parochieteam), Joop Wegbrands (bouwkundige), Bob Zwartendijk en
Wil Kraan (PCI).
Vooralsnog is het de bedoeling, dat twee gezinnen (2 vrouwen met elk
twee kinderen) eind april/begin mei hun intrek nemen in de pastorie.
Deze gezinnen kennen elkaar en gaven aan bij elkaar te willen wonen.
De mannen zijn in Oekraïne waar ze vechten voor hun land en vrijheid.
Inmiddels is de begroting door de gemeente goedgekeurd en deze zal
een groot deel van de kosten op zich nemen.
Bij het bisdom is dit initiatief gemeld met het verzoek om dit goed te
keuren.
Er is nog wel wat werk aan de winkel, zoals het aanpassen van de
badkamer, het installeren van de keuken en het schilderen, witten en
behangen van de andere kamers. En uiteraard een aantal
(brand)veiligheidsmaatregelen.
Voor het schilderen, witten en behangen van de ruimtes hebben we
helpende handen nodig. Op de ochtenden en middagen op witte
donderdag 14 april, goede vrijdag 15 april en paaszaterdag 16 april
willen we die werkzaamheden uitvoeren. Het voorbereidende werk is
dan inmiddels verricht.
Wanneer je maar een gedeelte van een dag beschikbaar bent, is jouw
hulp uiteraard ook welkom.
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Dit is in de dagen voor Pasen, wat voor sommige mensen extra drukte
geeft, maar wat zou het geweldig zijn om dit juist in die dagen met een
groep mensen tot stand te kunnen brengen. Natuurlijk wordt er gezorgd
Voor koffie en thee met iets lekkers.
Wat zou het fantastisch zijn, als we dit als gemeenschap met jong en
oud voor elkaar gaan krijgen!!
U kunt zich aanmelden bij Wil Kraan (0297-341104) of Wijnand
Oostveen (06-53536817).
Er is een inventarislijst samengesteld. Natuurlijk zal een en ander
gekocht worden, maar we hopen uiteraard ook dat een aantal zaken
door parochianen beschikbaar wordt gesteld.
Onze vraag is: kijk eens in uw huis of garage of er spullen zijn die u niet
meer gebruikt, die nog intact zijn en netjes, en wellicht geschikt voor
onze Oekraïense bewoners. We zijn onder andere nog op zoek naar:
een (uittrekbare) eettafel met stoelen, kleine keukentafel met stoelen, 2
stapelbedden, een eenpersoonsbed/twijfelaar, televisiemeubel,
televisie, handdoeken, keukengerei (pannenset en bestek hebben we
al). Over het speelgoed kunnen we nu nog weinig zeggen. Ons lijkt het
een goed idee om dit straks als vraag bij de school/scholen neer te
leggen.
Heeft u spullen, ook buiten de genoemde zaken, waarvan u denkt dat
deze een welkome aanvulling zijn voor onze nieuwe bewoners, neem
dan contact op met Anneke Stokkel (0297-323535), Sigrid Mulder
(0297-340614) of Arjan Buskermolen (0297-322208).
Via de website (www.rkkerkkudelstaart.nl) houden we u op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen.
Een mooie uitdaging, waarmee we kunnen laten zien dat het GROOS
IS OM KUDELSTAARTER TE ZIJN.
Namens de werkgroep,
Wil Kraan
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NIEUWS VAN WERKGROEP PCI
- Op 3 maart was er een afvaardiging van onze werkgroep aanwezig bij
de vergadering van het parochieteam. Ervaringen, plannen, zorgen
werden uitgewisseld. Ook de toekomst van de kerk in Kudelstaart en
die van de andere parochies werd besproken. Het was een vruchtbare
bijeenkomst.
- De mensen in het detentiecentrum op Schiphol werden blij gemaakt
met fraaie rozen.
- De regionale bijeenkomst met de leden van alle werkgroepen ging
vanwege de corona niet door. In oktober hopen we wel weer elkaar te
ontmoeten.
- Op 15 maart jl. had de PCI een bijeenkomst georganiseerd met de
werkgroepen die zich met de diaconie bezighouden. 13 November 2019
was de laatste keer dat er een dergelijke bijeenkomst was en we waren
benieuwd 1. Hoe het nu gaat met de werkgroep, 2. zijn er
plannen/ideeën en 3. wat hebben de werkgroepen nodig?
Aanwezig waren de koffiegroep, de missiewerkgroep, ouderenpastoraat, parochieteam en PCI.
Wil Kraan zat deze bijeenkomst voor en heette iedereen welkom,
waarna Nanda Noordhoek “Een verhaal om over na te denken” voorlas.
Daarna kon elke werkgroep aan de hand van enkele vragen informatie
geven, ervaringen delen en hulp vragen.
Missiewerkgroep (4 leden). De PCI wordt bedankt voor de jaarlijkse
bijdrage om bankkosten te betalen als er gestort wordt. Daardoor komt
al het gegeven geld bij het beoogde doel terecht.
De afgelopen 2 jaar waren de giften, door corona, minder.
De samenwerking met de Antoniusschool (wereld missiemaand) is
prima en had een goede opbrengst.
Er zijn geen plannen en ze gaan door met de huidige acties:
vastenaktie, miva, memisa, wereldmissiemaand en kerstactie. Wel zijn
ze op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Ouderenpastoraat (8 leden). Bedankt de PCI voor de bijdrage, die
gebruikt wordt om bij een bezoekje een kleine attentie mee te nemen.
Gezien de onkosten zal deze bijdrage verhoogd worden.
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Er worden ongeveer 18 ouderen (80 jaar en ouder) bezocht.
De afgelopen 2 jaar zijn er, door corona, weinig bezoekjes gebracht
maar was er wel telefonisch contact. Met kerst hebben de ouderen een
kaart en kerstkransjes gekregen waar ze heel blij mee waren. Er zijn
geen plannen en de bezoekjes aan de ouderen worden weer hervat.
Dat zijn er ca.4 per jaar per persoon.
Koffiegroep (10 personen). In de corona periode is er geen koffie
geschonken en de groep is blij dat ze weer mag beginnen. Het
secretariaat maakt het rooster. Het koffiemoment wordt gezien als een
prettige ontmoeting, waar veel kerkbezoekers gebruik van maken. Er
was discussie over de vraag of je een bijdrage voor de koffie moet
vragen. Een mandje kun je altijd neerzetten!
Het geheel gaat prima en er liggen geen nieuwe plannen.
PCI (7 leden). De PCI heeft in de coronatijd, veel via zoom, vergaderd.
Naast de vaste acties: o.a. bloemen voor detentiecentrum,
voedselbank, kerstactie, financieel steun regionale projecten, hebben
de ouderen in de coronatijd een orchideetak gekregen en de kinderen
van de Antoniusschool een kaart met een zakje zonnebloemzaadjes.
De actie van de zonnebloemzaadjes was een regionaal project waar
ook Aalsmeer, de Kwakel en Nes aan de Amstel hebben meegedaan.
Door een communicatiestoring deed Uithoorn helaas niet mee.
Vanaf nu heeft opvang van Oekraïense vluchtelingen in de pastorie
onze aandacht. De PCI heeft hierover contact met het parochieteam en
aangeboden mee te willen denken en helpen met het realiseren
hiervan. Er zitten nieuwe mensen bij Participe. Die hebben het stokje
overgenomen van Helma Keesom. Vanuit de gemeente kunnen we
aanvragen binnenkrijgen. Hoe kunnen wij de zichtbaarheid van de
groepen vergroten. Iedere groep gaat een stukje voor de stem
schrijven met een uitleg wat ze doen en hoe plezierig en zinvol dat is.
Indien nodig kan daarin ook een oproep gedaan worden voor
bijvoorbeeld nieuwe bestuursleden. We keken met elkaar terug op een
zinvolle en constructieve bijeenkomst, waarna Wil iedereen bedankte
voor zijn/haar inzet en komst en de bijeenkomst afsloot met het verhaal
“Wees wie je bent”. Volgende bijeenkomst: maart 2024.
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ONGELOOFLIJK…
JEZUS LEEFT!
Op zondag 24 april wordt de viering weer verzorgd
door de DOP-groep.
Het thema is: Ongelooflijk…Jezus leeft!
Het evangelie van de viering gaat over de ongelovige Thomas.
U weet allemaal wel waarom Thomas ongelovig genoemd wordt.
Maar was Thomas wel zo ongelovig?
Hebben wij allemaal soms moeite om iets te ‘moeten’ geloven?
Dan willen wij toch ook ‘eerst zien en dan geloven’.
Met mooie teksten en bijpassende liedjes wordt in onze viering
Thomas besproken en wie weet hoe of u dan over Thomas zult denken.
Wij zouden het fijn vinden, nu het allemaal weer kan en mag,
dat er veel mensen onze viering zouden mee willen vieren.
Op deze manier bevorderen we weer de saamhorigheid van onze
mooie parochiegemeenschap.
Mogen wij weer op u rekenen?
U doet u zelf en ons een groot plezier daarmee.
ZONDAG 24 APRIL OM 11.00 UUR
Tot dan, vriendelijke groet namens de DOP-groep,
Garry Scholte
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REGIOROOSTER
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer
Zo. 10-04
09.30 uur
Eucharistieviering
Do. 14-04
18.00 uur
Witte Donderdag, Eucharistieviering
Vr. 15-04
?
uur
Kruisweg
Za. 16-04
21.30 uur
Paaswake
Zo. 17-04
09.30 uur
Woord-gebedsviering
Zo. 24-04
09.30 uur
Karmelviering
Zo. 01-05
09.30 uur
Eucharistieviering
Zo. 08-05
09.30 uur
Eucharistieviering
Emmausparochie, Uithoorn
Van dinsdag t/m zondag dagelijks een eucharistieviering
Zo. 10-04
11.00 uur
Eucharistieviering
Do. 14-04
19.30 uur
Eucharistieviering
Vr. 15-04
15.00 uur
Kruisweg
19.00 uur
Kruisverheffing
Za. 16-04
21.30 uur
Paaswake
Zo. 17-04
11.00 uur
Eucharistieviering
Ma. 18-04
11.00.uur
Eucharistieviering
Zo. 24-04
11.00 uur
Eucharistieviering
Zo. 01-05
11.00 uur
Eucharistieviering
Zo. 08-05
11.00 uur
Eucharistieviering
St. Jan Geboorte, de Kwakel
Zo. 10-04
09.30 uur
Woord-Communieviering
Vr. 15-04
15.00 uur
Kruisweg
Za. 16-04
19.30 uur
Paaswake
Zo. 17-04
09.30 uur
Woord-Communieviering
Zo. 24-04
09.30 uur
Woord-Communieviering
Zo. 01-05
09.30 uur
Eucharistieviering
Zo. 08-05
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. 10-04
09.30 uur
Woord-Communieviering
Vr. 15-04
?? uur
Kruisweg?
Za. 16-04
19.30 uur
Paaswake
Zo. 24-04 09.30 Euch.
Zo. 17-04
09.30 uur
Euch.
Zo. 01-05 09.30 WoCo
Ma. 18-04
10.00 uur
Gezinsviering Zo. 08-05 09.30 Euch
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PAROCHIE-AGENDA 11-04-2022 / 13-05-2022
Di.
Woe.

12-04
13-04

19.45 uur
09.30 uur

DB PCI
Concert 2022

Di.

19-04

19.30 uur

Werkgroep PCI

Ma.

25-04

09.00 uur

Kerkschoonmaak

Di.

03-05

19.30 uur

Zonnebloem

Ma.

09-05

09.15 uur

DOP

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:
redactiestem@hotmail.com
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 06 mei

DE VOLGENDE STEM IS VAN 14 MEI T/M 17JUNI
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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