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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. 

tel:0297
mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl
http://www.rkkerkkudelstaart.nl/
mailto:pastores@emmaus-uithoorn.nl
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BESTE PAROCHIANEN 
In mijn laatste artikel heb ik jullie over de heiligverklaring van Titus 
Brandsma verteld. Dat is inmiddels op 15 mei te Rome gebeurd. Ik wil 
nog even bij de grootheid van deze mens stil staan. Hijs is veelzijdig 
geweest: karmeliet, docent, journalist, hoogleraar, rector, priester. De 
schrijver Godfried Bomans – alumnus van de Radboud universiteit waar 
Titus lesgaf – beschreef hem als “een mysticus met een 
treinabonnement”. Hiermee bedoelde hij dat Titus tegelijkertijd 
spiritueel hoogbegaafd was en ook in staat om eenvoudig met zijn 
medemens om te gaan. Zijn gezondheid was altijd zwak, en dat maakt 
het nog wonderbaarlijk hoe hij al zijn activiteiten heeft kunnen 
verrichten. Misschien de mooiste manier om hem te herinneren is het 
gedicht dat hij in de gevangenis van Scheveningen schreef: 
"Gij, o Jezus, zijt bij mij  Ik was U nimmer zo nabii. 
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet. Uw bijzijn maakt mij alles goed". 
Hier blijkt dat het belangrijkste voor Titus de nabijheid met Jezus was. 
Titus en Jezus waren één. Het is steunend op de kracht van de Heer 
dat Titus als zijn activiteiten heeft kunnen verrichten. Titus ergerde zich 
ook aan de goddeloosheid van zijn tijd, die hij met een sterke 
bewoording “neopaganisme” noemde (d.b. een nieuwe vorm van 
heidendom). Hij had hierin een vooruitziende blik: hij zag hoe de wereld 
om hem heen zich steeds meer van God verwijderde. Toch was zijn 
houding nooit negatief, integendeel! In een bekende overweging van 
1936 bij gelegenheid van het feest van Sint Willibrord, wees hij de “kuur” 
voor de goddeloosheid van zijn tijd aan – een “kuur” die ook voor onze 
tijd van toepassing is: “ondanks het nieuwe heidendom de liefde lijkt te 
weigeren, de geschiedenis leert ons dat wij met de liefde ook deze 
nieuwe vorm van heidendom zullen overwinnen”. Hiermee bedoelde hij 
dat de liefde de enige kracht is die in staat is om de boze krachten van 
het kwaad te overwinnen.  
Vandaag leven wij in een gepolariseerde wereld: iedereen moet voor 
een “partij” kiezen, en eenheid wordt door het gevoel van een 
“gemeenschappelijke vijand” gecreëerd. Titus geloofde integendeel – 
samen met de gehele katholieke kerk – dat de echte eenheid niet door 
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een “gemeenschappelijke vijand” komt, maar door een 
“gemeenschappelijke Vader”. 
De geest van liefde is een geest van eenheid. Binnenkort zullen wij 
Pinksteren vieren, het feest van de Geest. Soms lijkt de Geest 
ongrijpbaar te zijn, en heel moeilijk om erover iets te zeggen. Toch is 
de Geest een andere naam voor de Liefde, die God is. Titus geloofde 
dat de wereld die ver van God verwijderd is, ooit door de 
aantrekkingskracht van de liefde terug naar God zal keren.  “Blijf bij mij, 
bij mij, Jezus zoet. Uw bijzijn maakt mij alles goed". Jezus zal ons de 
weg van de liefde leren, de weg die naar de Vader leidt. Laten wij met 
Pinksteren de geest van liefde vragen, die al onze onenigheden en 
strijden zal overwinnen.  
 
Zalig Pinksteren, Pastoor Marco 
 
GOEDE VRIJDAG OF HEMELVAART 
We lopen met elkaar de weg van Pasen naar Pinksteren. Van het 
grote wonder naar ‘en nu jullie (met Onze hulp)!’ Tussendoor vieren 
we Hemelvaart. Hemelvaart is een beetje een apart hoogfeest. Het 
valt immers op donderdag, buiten de cyclus van de zondagen waarop 
we gewoon zijn om naar de kerk te gaan. Zo wordt het een lang vrij 
weekend voor veel mensen.  
Op blote voeten 
Hemelvaart is onlosmakelijk verbonden met die leuke, maar ook 
aparte traditie van het dauwtrappen. Vroeger was dauwtrappen een 
processie bij het ochtendgloren. Maar wist u dat dauwtrappen al een 
oude gewoonte is, waarbij mensen op Hemelvaartsdag heel vroeg 
opstaan om een wandeling te maken in de natuur. Op blote voeten! 
De dauw op het gras zou namelijk een helende werking hebben. Maar 
helende werking of niet, dit moet je toch een keer gedaan hebben, al 
dan niet op blote voeten! 
Grote feesten in het perspectief van een mensenleven 
Soms hoor je mensen zeggen: ‘Dat was mijn Goede Vrijdagervaring.’ 
Of ‘toen kon het pas echt Pasen worden in mijn leven’. De grote 
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gebeurtenissen in de bijbel ervaren we in het klein in ons eigen leven. 
Een heftig dieptepunt ervaren we soms als onze eigen Goede Vrijdag. 
Als we daar een tijd later op terugkijken, zien we dat vanuit dat 
dieptepunt zich een nieuw perspectief ging aftekenen. Dat er een 
onverwachte deur openging, een nieuw levenspad gekozen werd. Iets 
dat lijkt op een persoonlijk Pasen. En ik dacht bij mijzelf, hoe past 
Hemelvaart in dit plaatje? 
Afscheid 
Hemelvaart is een gebeurtenis in het leven van de leerlingen die best 
heftig geweest moet zijn. Ze hebben wat meegemaakt met hun vriend 
en leraar Jezus. In korte tijd van de hoogste piek naar het diepste dal. 
En dan het wonder, het grote wonder van de opstanding. Van oneindige 
vreugde naar langzaam begrijpen welke weg ze met elkaar hebben 
gelopen en wat dit betekent voor ieder van hen en voor heel de wereld. 
Maar na veertig dagen komt dan toch het onvermijdelijke afscheid. 
Jezus gaat hen verlaten.  
In het diepst van mijn gedachten 
Ook deze gebeurtenis van afscheid nemen maken we allemaal mee. 
In het sterven van de ander, waarbij wij erop vertrouwen, geloven, dat 
dit geen definitief afscheid is. Maar ook een kind dat uit huis gaat, een 
familielid of vriend die verhuist, een liefde die je verlaat. Het is 
allemaal afscheid nemen en je leven is daarna anders, minder 
volledig, minder compleet, leeg misschien. In het diepst van je 
gedachten kun je hieronder lijden. Denk je soms, daar kom ik nooit 
meer overheen: maak je Goede Vrijdag van iets dat Hemelvaart kan 
zijn. 
Terwijl Hij hen zegende, werd Hij ten hemel opgenomen  
Goede Vrijdag heeft een wonder nodig: helende vergeving, een nieuw 
licht… Een Pasen. Hemelvaart heeft genoeg aan zegen. De ervaring 
van Hemelvaart is dankbaarheid, je gezegend voelen. Dat de tijd die 
je samen hebt mogen doorbrengen, het samen wandelen op je 
levensweg, een gezegende tijd was. Er verandert iets, een nieuwe tijd 
breekt aan, waarin je meeneemt alles wat je samen hebt gedaan en 
meegemaakt en hoe je dat heeft gevormd tot wie je nu bent. Met al die 
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zegen ga je op weg, om die zegen verder te brengen, verder uit te 
bouwen. In het diepst van je gedachten ben je dankbaar, voel je je 
gezegend en klaar om vooruit te kijken. Dat is Hemelvaart.  
Zo leren kijken 
Anders kijken naar dezelfde gebeurtenis: is het een Goede Vrijdag of 
ervaar je het als Hemelvaart? Kan iedereen dat, Hemelvaart zien in de 
dingen? Ja! Is het makkelijk? Nee. Maar zelfs in het diepst van je 
gedachten hoef je het niet alleen te doen. Tien dagen na Hemelvaart 
ontvangen we allemaal de Geest van wijsheid. Zo kan de ervaring van 
Hemelvaart in ieders leven van gezegende betekenis zijn, steeds 
opnieuw. Daar hoef je niet voor op blote voeten om zes uur in de 
ochtend door het bos te wandelen. Al heeft dat zijn eigen charme. 
Diaken Jeroen Hoekstra 
 
 
LIEF EN LEED IN ONZE PAROCHIE 
Op zondag 8 mei is Skyler Frey Juan van der Schilden gedoopt. 
Skyler is de zoon van Jeffrey van der Schilden en Laarni Raga van der 
Schilden. Hij is het broertje van Luna. Zij wonen in de Bakboordstraat.   
Wij wensen Skyler en zijn familie  een goed en gezond leven toe. 
                     -------------------------------------- 
Op zondag 10 april is Mien Rekelhof – Zandvliet thuis rustig overleden. 
Zij zou op 14 april 89 jaar geworden zijn.   
Op Goede Vrijdag 15 april was de afscheidsviering in onze kerk. 
Mien woonde aan de Herenweg en was een warme, betrokken vrouw, 
die zich actief heeft ingezet als vrijwilligster, vaak samen met haar man 
Theo. Of het nu Toneel of Raad van 11, de OVAK of de kerk was, als 
Mien ergens voor ging dan was dat voor meer dan 100%. 
De afscheidsviering van Mien was samengesteld door haar  4 dochters  
en onze uitvaartgroep. Met mooie teksten met veel humor erin hebben 
zij hun moeder geëerd en in het zonnetje gezet. 
Mien, een zorgzame, positieve en dappere vrouw, die ondanks verdriet 
in haar leven altijd weer sterk de draad van het leven op wist te pakken. 
De gastvrijheid was bekend, velen wisten haar huis te vinden en waren 
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altijd welkom. AL ging het de laatste jaren lichamelijk wat minder, Mien 
bleef genieten van alle aandacht van al haar kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. Dankzij de zorg van haar dochters, die Mien 
verzorgden als het nodig was. In de laatste jaren waren ze er ook vaak 
’s nachts voor eventuele hulp, zo kon zij van een mooie oude dag 
genieten. Haar kist was rijkelijk versierd door de kleinkinderen en 
achterkleinkinderen, zelfs aan de binnenkant. 
Een bomvolle kerk met familie, vrienden en kennissen hebben in de 
warme, overweldigende afscheidsviering, afscheid van Mien 
genomen. Hierna volgde de crematie. 
Het heengaan van Mien zal een groot gemis worden voor haar 
kinderen, maar zeker voor haar kleinkinderen en achterkleinkinderen 
die zo graag naar Omi gingen en daar zo lekker verwend werden. 
Wij wensen de familie heel veel kracht toe in deze verdrietige tijd. 
                       ---------------------------------------------- 
Op 17 april een stralende 1e Paasdag overleed Piet van den Bergen. 
Piet was een geboren Kudelstaarter en woonde aan de Mijnsherenweg. 
Hij was een zorgzame en liefhebbende man, vader en opa. Ook was hij 
een stoere en sportieve man, stond graag op de schaats en pakte graag 
de fietst. Een paar jaar geleden is hij met zijn vrouw verhuisd naar 
Nieuwleusen, om dichter bij hun dochter te wonen. Piet wilde graag 
terug naar Kudelstaart waar hij vele jaren heeft gewoond om daar zijn 
laatste rustplaats te vinden. Op zaterdag 23 april is er met een mooie 
viering afscheid genomen van Piet, hier in zijn eigen vertrouwde 
parochiekerk. Daarna is hij overgebracht naar het crematorium en zal 
de urn later worden bijgezet hier op onze begraafplaats.  
Wij wensen de familie veel sterkte toe. 
                      ----------------------------------------------------- 
Op zondag 24 april jl. is in het Kloosterhof Ria Peters – de Prie 
overleden. Ria was al een hele tijd niet in orde, de ene dag ging het 
beter dan de andere. Terwijl ze rustig lag te rusten na het bezoek dat 
ze gekregen had, is ze stilletjes ingeslapen om niet meer wakker te 
worden. Ria en haar man Jan woonde vroeger in Kudelstaart maar zijn 
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later naar het Driekolommenplein verhuisd tot 8 maanden geleden. 
Toen zijn ze samen naar het Kloosterhof gegaan, want 
dat leek Ria beter, want mocht er wat gebeuren dat hadden ze daar 
goede zorg en waren ze in goede handen. Dat dit zo snel zou gebeuren, 
daar had niemand op gerekend. Zaterdag 30 april was de 
afscheidsviering van Ria in onze kerk. Een sfeervolle viering, waarin 
met warmte over Ria gesproken werd. Het zangkoor zong veel Maria-
liedjes want Ria was een echte Maria-vereerster.  
Na de viering werd Ria op ons kerkhof begraven. 
Wij wensen Jan en verdere familie heel veel sterkte toe. 
Ria, rust in vrede. 
  --------------------------------------- 
Op woensdag 4 mei jl. is op 80-jarige leeftijd Joop van Leeuwen 
overleden. Joop, een zeer bekend persoon in Kudelstaart is rustig 
ingeslapen in het bijzijn van zijn vrouw Ria en de kinderen. 
Joop, was actief in bloemversiering, vele malen heeft hij de kerk 
versierd met mooie bloemstukken tijdens de feestdagen en bij speciale 
gelegenheden. Ook zette hij, samen met andere vrijwilligers, jaarlijks de 
kerststal op in de kerk en de grote kerstboom voor de kerk. Een aantal 
jaren geleden verhuisden Joop en Ria naar een kleiner huisje, direct 
naast de kerk. Hier dachten ze samen oud te worden maar helaas 
begon Joop na een poosje problemen met zijn gezondheid te krijgen. 
Lange tijd leek het erop, dat het toch redelijk bleef gaan met zijn ziekte 
maar helaas in het begin van dit jaar ging het ineens slechter.  
Zijn gezondheid ging hard achteruit en Joop moest afscheid nemen van 
het leven dat hij zo lief had. 
De drukbezochte afscheidsviering in onze kerk was op woensdag  
11 mei. Na afloop van de viering is Joop in besloten kring begraven op 
ons kerkhof. 
Wij wensen Ria en de kinderen en kleinkinderen heel veel kracht toe 
om het grote verdriet te verwerken. 
Joop, rust in vrede en bedankt voor alles. 
 
Uitvaartgroep: Willy en Garry 
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WIJ GAAN OP ZONDAG 12 JUNI ONZE 1e H. COMMUNIE DOEN 
 

 
     Olivier              Kjeld      

 

     Anna                

 

                  Ferre             Fabian  

 

             Wij wensen alle communicantjes een hele mooie dag 
 
 
PINKSTERACTIE 
 is een actie waar wij als parochie en Missie Werkgroep echt achter 
staan. Missionarissen en Missionaire werkers wereldwijd, die hun leven 
geven voor de ander; hun eigen leven wegcijferen en altijd denken aan 
de ANDERE MENS !! 
U kunt in de folder het verhaal lezen van Frans en Pater Dick. 
Met Uw bijdrage kunnen ze hun werk voortzetten. 
De rode bussen staan achter in de kerk. 
Ook kunt U het overmaken op ons banknummer.  
(Zie achterop de Stem) 
 
Hartelijk dank ! Namens de Mis. Werkgroep. Willy v. d .Geest. 
 
 
VERLOTING PAASKAARS 
Ook dit jaar gaan we weer de grote en de kleine paaskaars verloten. 
Deze lootjes kunt u vanaf 23 mei op het secretariaat kopen. En op 
zondag 23 mei kunt u lootjes kopen achterin de kerk na de viering. 
De lootjes zijn  per stuk € 1.50    en 4 stuks  voor €  5.00  
Op zondag 5 juni met de Pinksterviering zal de trekking zijn. 
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VIERINGEN 
 
Zo. 15 mei. 11.00 uur  Eucharistieviering mmv. Kinder-koor 
                  Lector  Werkgroep 
   Koster: Gerard van der Jagt  
 

 
Zo. 22 mei. 11.00 uur  Eucharistieviering mmv.  
             D+H Koor + Jeugd koor + Kinder koor 
    152 jaar Sint. Jans Geboorte 

Lector: Cees Hageman 
   Koster: Aad Buskermolen 

Do. 26 mei.  Hemelvaart   geen viering 
 

 
Zo. 29 mei. 11.00 uur DOP-viering mmv. D+H koor.  

Lector: Werkgroep 
   Koster: Pieter Bruin 
    

 
Zo. 05 juni 11.00 uur  Woord-en communieviering. 

mmv. D+H koor 
   Pinksteren 
 Lector: Willy van der Geest 
 Koster: Ageeth de Kuijer 
 

 
Zo. 12 juni 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Kinderkoor 
 1e H. Communie viering 

Lector: Werkgroep 
 Koster: Gerard van der Jagt  
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GEBEDSINTENTIES 
Zo. 15 mei.       Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot 

Eef Masselink, Cor en Corrie de Jong-Klijn 
Grada en Joop de Jong, Jan de Boer 
Hein Buskermolen, Mien Rekelhof 
Piet van den Bergen, Ria Peters-de Prie 
Uit dankbaarheid, Joop van Leeuwen 
 

Zo. 22 mei. Jeroen Buskermolen, Piet van As 
Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns 
Hans van Putten, Jan Zethof 
Mien Rekelhof-Zandvliet 
Piet van den Bergen, Ad Verschueren 
Ria Peters-de Prie 
Jasper Blom en uit dankbaarheid 
Joop van Leeuwen 
 

Zo. 29 mei. Frans Kommers, Eef Masselink 
  Robbert van Leeuwen, Piet van den Bergen 

Ria Peters-de Prie, Joop van Leeuwen 
  Ans de Boer (jaargetijde) 
 
Zo. 05 ju. Hein Zethof, Evert Zethof, Eef Masselink 

Piet van den Bergen, Bep Burgers-Vink 
Ad Verschueren, Ria Peters-de Prie 
Joop van Leeuwen 

  Ger van der Halm- van Vliet (jaargetijde)  
 
Zo. 12 ju. Hein Buskermolen, Eef Masselink 

Uit dankbaarheid 
  Joop van Leeuwen 
  1e communicantjes en hun familie 
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VIERING 150 JAAR KERK St. JAN GEBOORTE  
OP ZONDAG 22 MEI 2022  

In 2020 bestond de parochiekerk van St. Jan Geboorte 150 jaar.  
Dat was iets om bij stil te staan, vond het Parochieteam. En terecht 
natuurlijk. Helaas konden de geplande festiviteiten niet doorgaan 
vanwege de Corona-maatregelen. 
Nu mogen we gelukkig weer feestvieren! 
En dat gaan we doen op zondag 22 mei 2022.  
Onze parochiekerk, ontworpen door architect Theo Asseler, werd op 28 
april 1870 ingezegend door de deken. De kerk is, en dat is best 
bijzonder, nooit ingewijd door een bisschop. Onze parochie bestaat 
overigens al sinds 1858. Dit is terug te lezen in het boek ‘Kerken in 
Kudelstaart’ van Jan Willem de Wijn.  
 
Het feest ‘150 jaar parochiekerk St. Jan Geboorte’ begint op 22 mei om 
11.00 uur met een plechtige eucharistieviering in de kerk, gevolgd door 
een gezamenlijke lichte lunch op het kerkplein. Hiervoor is iedereen 
uitgenodigd!  In de kerk staat dan een kleine tentoonstelling opgesteld 
met voorwerpen, foto’s en boeken uit de 150-jarige geschiedenis. Deze 
tentoonstelling kunt u tijdens/na de lunch rustig bekijken. Ter afsluiting, 
rond 13.30-14.00 uur, is er dan op het kerkplein nog een hapje en 
drankje voor iedereen. Voor de kinderen zal er een springkussen 
worden opgesteld in de pastorietuin.  
Die zijn dus ook van harte welkom. 
 
Op vrijdag 10 juni is er voor alle vrijwilligers een feestelijke avond in het 
Dorpshuis, beginnend om 17.30 uur met een BBQ en daarna nog wat 
gezellige activiteiten in de zaal van het Dorpshuis. 
De vrijwilligers krijgen een aparte uitnodiging hiervoor bij deze Stem 
(met informatie hoe u zich kunt aanmelden). 
Wij hopen vele parochianen te mogen verwelkomen op zondag 22 mei. 
 
Met vriendelijke groet,  
werkgroep ‘150 jaar kerk St. Jan’ en parochieteam 
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GEZINSVIERINGEN   KUDELKWETTERS   1E. H. COMMUNIE 

De volgende gezinsviering is op 15 mei en het gaat over  
“lief zijn voor elkaar”. Door de werkgroep gezinsvieringen  
en Kapelaan Darek is er weer een mooie viering van gemaakt.  
Iedereen is uitgenodigd om met het kinderkoor mee  
te zingen en bidden. Na de viering is er koffie en thee. 
 

Zo’n 15 kinderen kwamen op woensdag 6 april naar de pastorie om 
een Palmpaas te maken. Er werd crêpepapier en pindaslingers om de 
stokken gewikkeld’. Daarna nog van alles aangehangen en geplakt. 
Eitjes, veren, kuikentjes. Mooi ook dat er van alles gedeeld werd en 
iedereen elkaar hielp. Met het prachtige resultaat kwamen de kinderen 
met Palmpasen naar de kerk. Na de zegening van de palmtakjes door 
kapelaan Darek, is er processie door de kerk gelopen en zijn de 
palmtakjes uitgedeeld. Na deze goedbezochte viering kwamen haas 
en kuiken in de kerk om nog een rondje te lopen met de kinderen en 
chocolade eitjes uit te delen.   
 
Op woensdagmiddag 13 april was de kindermiddag 1e communie. 
We hebben gelezen over het laatste avondmaal en voorbereidingen 
gedaan voor het spel op Goede Vrijdag. Het was heel lastig om 
hiervoor voldoende kinderen bij elkaar te krijgen. Want met vijf 
communicantjes kom je niet ver. Gelukkig waren er broertjes en 
zusjes bereidt om mee te doen. Het is wel gelukt om op Goede Vrijdag 
het spel mooi uit te beelden. Dan is het eigenlijk jammer dat er weinig 
kerkgangers zijn. Maar goed, Wellicht is het volgend jaar weer anders. 
 
1e Paasdag konden de kinderen eitjes zoeken in de tuin van de 
pastorie. Maar komen er wel kinderen als het D+H koor zingt?  Dat 
was de vraag. Dank zij goede promotie waren er best wat kinderen. 
Terwijl zij na afloop de pastorietuin uitkamden was er voor  
de overige kerkgangers een lekker kopje koffie of thee.  
 Groeten vanuit de werkgroepen 
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E I N D E L I J K…       HET MAG! 
We gaan weer een Gelegenheidskoor proberen te vormen. 
Het is onze bedoeling om deze keer een Nazomer-concert te geven 
met allerlei liedjes uit 30 diverse vieringen die wij met het 
Gelegenheidskoor door de jaren heen gedaan hebben. 
Het combo is heel enthousiast, dat is ook fijn maar nu natuurlijk nog 
een mooi koor erbij! Wij hopen dat je mee wilt doen. 
 
Het concert gaan wij uitvoeren op   
VRIJDAG 30 SEPTEMBER 2022 OM 19.30 UUR in de kerk. 
 
De vakantieperiode valt er in, daarom gaan we de repetities in twee 
blokken doen.  
 
De repetitieavonden zijn op donderdag.  
16 juni van 19.30 uur tot en met 21.30 uur 
23 juni van 19.30 uur tot en met 21.30 uur 
30 juni van 19.30 uur tot en met 21.30 uur 
07 juli  van 19.30 uur tot en met 21.30 uur
  
Vakantietijd  
 
01 september van 19.30 uur tot en met 21.30 uur 
08 september van 19.30 uur tot en met 21.30 uur 
15 september van 19.30 uur tot en met 21.30 uur 
 
18 september van 13.00 uur t/m 15.00 uur DOORLOOPZONDAG. 
22 september van 19.30 uur tot en met 21.30 uur 
29 september van 19.30 uur tot en met 21.30 uur   Generale repetitie 
    
Het lijkt misschien veel repetities maar met de Passion hadden we er 
ook zoveel repetities nodig en we hebben veel liedjes te oefenen. 
Natuurlijk krijgt iedereen weer een map met de muziek en is er zoals u 
gewend bent, koffie en thee met wat lekkers erbij.  
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Dat houden we erin maar helaas moeten we een bijdrage van € 5,00 
gaan vragen voor de kosten van papier, koffie/thee en koek. Wij 
hopen dat dit geen groot bezwaar voor je zal zijn. 
 
Voor het concert willen we kaarten gaan verkopen om de verdere 
kosten te betalen. 
 
Wil je meedoen aan dit Nazomer-concert, geef je dan zo spoedig 
mogelijk op bij Garry. Liefst per E-mail:  garry@scholte-orchideeen.nl    
Graag je naam en mailadres vermelden. 
Garry Scholte tel: 06 13409523       
. 
Wij hopen op een grote opkomst,  
vriendelijke groet van: Wil Kraan, Fleur Buskermolen,  
Paula Dogger, Tineke van Kleef, Greet v.d.Weijden,  
Willy v.d. Geest, Nanda Noordhoek en Garry Scholte 
 
 

 
 
 
 

mailto:garry@scholte-orchideeen.nl
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NIEUWE  PASTORIE BEWONERS 
Voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen, vooral vrouwen en 
kinderen, is de roep naar woonruimte groot. Geopperd werd vanuit de 
parochie om de bovenverdieping van de pastorie hiervoor beschikbaar 
te stellen, u heeft daarover al in de vorige Stem kunnen lezen. Er moest 
echter toen nog ontzettend veel gebeuren en de afgelopen weken is er 
hard gewerkt om de pastorie bewoonbaar te maken. Voor de gemeente 
werd een begroting opgesteld om de bovenverdieping van 4 voormalige 
slaapvertrekken, om te toveren naar een bewoonbaar appartement met 
twee slaapkamers, een keuken en een woonkamer.  
Nadat de gemeente het plan goedgekeurd had, ging de verbouwing rap 
van start. Elke dag zijn er vele uren aan besteed! Nieuwe kabels werden 
er getrokken, het oude behang werd verwijderd, de muren werden 
verfklaar en behang-klaar gemaakt, plafonds werden gewit, kozijnen en 
deuren geverfd.  
De uitgekozen keuken werd geplaatst en de badkamer is aangepakt en 
ingericht met een wasmachine en droger. Elke maandag kwam de 
coördinatiegroep Joop, Wijnand, Bob en Wil bij elkaar om te 
overleggen. Er werd geëvalueerd, voorbereid en contact gehouden met 
de gemeente, maar ook met werkgroepen van omliggende parochies 
die ook met een dergelijk opvang project bezig waren, om ervaring en 
tips uit te wisselen met elkaar.  
 Met de inventaris-groep werd contact gehouden over de stand van 
zaken, zodat zij bij de oplevering direct in de pastorie aan de gang kon 
gaan.  
 Ondertussen werd een aangeboden hoogslaper aangepast tot het 
maken van een stapelbed en werd er voor de kleinste slaapkamer een 
hele gave hoogslaper in de hele breedte van de kamer, op maat 
gemaakt, zodat er een tweepersoons bed onder geplaatst kon worden!! 
Werden gordijnen gekocht en geplooid, en overige noodzakelijke 
spullen aangekocht. Uit diverse hoeken werd team inventaris benaderd 
om huisraad op te komen halen, waarvoor er bezoeken zijn afgelegd 
om te kijken wat we goed konden gebruiken zodat het ook een mooi en 
warm geheel zou gaan worden. Heel veel hebben we kunnen 
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gebruiken, soms hebben we ook nee moeten zeggen. Wat zijn we 
dankbaar voor al die mensen, die hun spullen aangeboden hebben!  
Team schoonmaak heeft hard gewerkt om alles grondig schoon te 
krijgen en nadat 21 april het sein “ behang-, schilder en schoonmaak-
klaar” gegeven was, kon de hele inventaris een plaats krijgen. Dat ging 
niet via de trap, maar met behulp van een heftruck. De huisraad die in 
de tussentijd in de kerk opgeslagen was, werd met behulp van de 
heftruck naar boven, door het raam getild en op hun plaats gezet. Toen 
dat allemaal een plek had gekregen, zag de ruimte er heel anders uit 
en was het ineens getransformeerd tot een mooi en warm aangekleed 
appartement!  Al met al is het een prachtig mooi bewoonbaar 
onderkomen geworden, met eigen opgang, waar 6 tot 7 personen 
kunnen wonen. Op het moment van schrijven is nog niet bekend 
wanneer de bewoners komen. Voor een goede gang van zaken is er 
een afsprakenlijst opgesteld, zodat eenieder weet, wat er van hem /haar 
verwacht wordt. De bewoners zullen worden begeleid vanuit de 
gemeente. Vanuit onze parochie zijn er twee aanspreekpunten als dit 
nodig mocht zijn. We wensen de nieuwe bewoners een hartelijk welkom 
toe en hopen dat ze hier op hun nieuwe -tijdelijke- woonplek een nieuw 
leven op kunnen bouwen. Graag willen we alle mensen (meer dan 30!) 
die geholpen hebben om de pastorie te maken, zoals die nu is, heel 
hartelijk bedanken voor hun tijd, inzet en meedenken.  
We zijn GROOS met jullie en elkaar!   
Namens de werkgroep, Henriëtte Onderwater 
 
PETER VERMAAT MET ‘TITUS, HELD OF HEILIGE?’ 
Naar aanleiding van de heiligverklaring op 15 mei a.s. van Titus 
Brandsma organiseert de Denktank van de Karmelparochie 
bovengenoemde voorstelling.   
Op vrijdag 23 september en zaterdag 24 september 2022 zal Peter 
Vermaat, dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker,  zijn 
voorstelling spelen: Titus, held of heilige? Een theatrale en poëtische 
vertelling over het leven van Titus Brandsma gevisualiseerd door 
karakteristieke poppen en objecten.  



 

17 
 

Het gebeurt niet elke dag, dat een Friese boerenzoon heilig wordt 
verklaard. Het is de eerste keer na 2000 jaar! Niet iedereen zal weten, 
wat Titus Brandsma heeft bezield en hoe hij heeft geleefd. In een 
avondvullende theatervoorstelling met levensgrote poppen en muziek 
vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van Titus Brandsma. In 1881 
geboren op een boerderij in Ugoklooster (bij Bolsward), werd hij in 1942 
te Dachau met een injectie om het leven gebracht. Het is het verhaal 
van een kwetsbaar mens die overeind bleef te midden van het 
oorlogsgeweld. De geschiedenis van een praktisch ingestelde mysticus 
die oog had voor mensen in crisissituaties. De kroniek van een geleerde 
die journalisten motiveerde niet te buigen voor de naziterreur. Deze 
houding leidde tot zijn dood, maar is inspirerend tot op de dag van 
vandaag. Titus werd in 1881 als Anno Sjoerd geboren. Als elfjarige 
jongen ging hij naar het kleinseminarie van de franciscanen om zich 
vervolgens aan te sluiten bij de karmelieten. Daar nam hij de 
kloosternaam Titus aan. Na zijn priesterwijding studeerde hij in Rome, 
promoveerde in de wijsbegeerte en werd uiteindelijk hoogleraar in 
Nijmegen. Toen Nederland werd bezet door de Duitsers, kwam Titus 
Brandsma met hen in conflict. De directe aanleiding tot zijn arrestatie 
was zijn actie om de dagbladen te bewegen geen artikelen en 
advertenties van de N.S.B. op te nemen. Acht weken zat hij in een cel 
in Scheveningen om na wat omzwervingen uiteindelijk in 1942 te 
sterven in Dachau.  
In een voorstelling van ruim anderhalf uur vertelt Peter Vermaat  
het levensverhaal van deze religieus bewogen man 
. 
Waar: Karmelparochie Wanneer: Vrijdag 23 sept. en zaterdag 24 sept. 
2022 om 20.00 uur. Prijs: € 10,00     
Kaarten kunt U als volgt bestellen: 
o.v.v. de datum en ook uw naam postcode en huisnummer  
het bedrag van de kaartjes overmaken naar 
NL03 INGB 0000937083 t.n.v. RK Kerkbestuur  v.d. Par. OLV vd Berg 
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REGIOROOSTER 
 
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer 
 
Zo.  15-05 09.30 uur Eucharistieviering 
Zo.  22-05 09.30 uur Woord-Communieviering 
Zo.  29-05 09.30 uur Woord-en gebed o.l.v. par. 
Zo.  05-06 09.30 uur  Eucharistieviering Pinksteren 

Zo.  12-06 09.30 uur Woord-Communieviering  
 
Emmausparochie, Uithoorn 
 
Zo.  15-05 11.00 uur Eucharistieviering 
Zo.  22-05 11.00 uur Eucharistieviering 1e H. Communie 
Zo.  29-05 11.00 uur Eucharistieviering 
Zo.  05-06 11.00 uur Eucharistieviering Pinksteren  
Ma. 06-06 11.00 uur Eucharistieviering  
Zo.  12-06 11.00 uur Eucharistieviering   
      
St. Jan Geboorte, de Kwakel  
  
Zo.  15-05 09.30 uur Eucharistieviering 
Zo.  22-05 09.30 uur Woord-Communieviering  
Zo.  29-05 09.30 uur Woord-Communieviering  
Zo.  05-06 09.30 uur Eucharistieviering Pinksteren  
Zo.  12-06 09.30 uur Eucharistieviering 
 
H.Urbanus, Nes aan de Amstel 
 
Zo.   15-05 09.30 uur Woord-Communieviering  
Zo.   22-05 09.30 uur Woord-Communieviering 
Zo.   29-05 09.30 uur Eucharistieviering  
Zo.   05-06 09.30 uur Woord-Communieviering Pinksteren 
Zo.   12-06 09.30 uur Woord-Communieviering 
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PAROCHIE-AGENDA  16-05-2022 / 17-06-2022 
 
Ma. 30-05 09.00 uur    Kerkschoonmaak 
  
Wo. 01-06 09.30 uur    Parochieteam 
 
Wo. 08-06 19.30 uur    Zonnebloem  
 
 
 

 
     Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:  
      
                      redactiestem@hotmail.com  
 
       Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 10 juni 
                  
 

 
 
 

DE VOLGENDE STEM IS VAN 18 juni T/M 22 juli 
 
 
 
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

