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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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VRIJWILLIGERSAVOND BIJ 150 JAAR KERK ST. JAN
GEBOORTE: ÉÉN GROOT FEEST

Op vrijdag 10 juni heeft het parochieteam en de werkgroep ‘150 jaar kerk St.
Jan’ een vrijwilligersavond in het Dorpshuis georganiseerd, om alle vrijwilligers
te bedanken voor hun inzet voor onze parochie. Van oud (de meesten) tot
jong (jeugdkoor) was bijna iedereen aanwezig. Het werd één groot feest met
125 vrijwilligers en partners.
Bij binnenkomst in het Dorpshuis werden de gasten welkom geheten door de
dames van het parochieteam. Hierna wachtte een glas champagne om te
toasten op 150 jaar kerk St. Jan.
Wijnand Oostveen verwelkomde iedereen en opende de BBQ. Deze viel in
zeer goede smaak, met heerlijk vlees, prima salades en heel veel fruit.
Nadat ieder (meer dan) voldoende had gegeten, waren er nog twee activiteiten
in de grote zaal.
René Buskermolen en Wim Appelman hadden, met ondersteuning van Fleur
en met de hulp van het boek ‘Kerken in Kudelstaart’ een quiz gemaakt over
de geschiedenis van onze kerk. Met behulp van het programma Kahoot op de
telefoons werd er fanatiek geprobeerd om de 15 vragen goed te
beantwoorden. Elk juist antwoord werd keurig toegelicht zodat menigeen er
nog heel wat van opstak. Voor de winnende groep (de Snoekies) was er de
hoofdprijs: eeuwige roem.
Na een korte pauze, waarin iedereen een drankje kon halen, was het tijd voor
de cabaretgroep onder leiding van Wil Kraan, met in de groep zes dames en
twee muzikanten. Zij hebben vanaf 1995 al vele malen opgetreden bij
festiviteiten rondom kerk en voorgangers. Ook deze keer hadden ze weer een
heel mooi en boeiend programma in elkaar gezet onder de titel Alternatieve
Vrijwilligers Viering: ‘Het kan ook anders’. Alle onderdelen van een liturgische
viering kregen een speelse en grappige invulling, met mooie liederen als ‘Het
hart van de vrijwilliger’, ‘Kerkelijk Heimwee’ en ‘Ode aan de vrijwilligers’. Bij
het slotlied hadden ze bijna de hele zaal aan het meezingen. Een luid applaus
was hun deel.
Hierna werd er nog gezellig nagepraat door de aanwezigen.
De werkgroep ‘150 jaar kerk St. Jan’ en parochieteam kijken met veel
voldoening terug op een mooie avond. Fijn om met zoveel betrokken
vrijwilligers feest te kunnen vieren.
Peter Lentjes
(verderop in de Stem, enkele foto’s)
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VRIJ ZIJN
Nog even en het is zomer: Vrij zijn. Op vakantie misschien. Sommige mensen
zijn vrij in juni, anderen moeten wachten tot de schoolvakanties. Vrij zijn.
Vakantie. Even de beslommeringen van school, vrijwilliger zijn of werk achter
je laten. Vrij zijn! Of om dat in Christelijke termen te zeggen: Vacare Deo. Vrij
zijn voor God.
Misschien moeten we ons afvragen waar dat verlangen naar vrij zijn vandaan
komt. Ja, we leven in een vrij land waarin we redelijk vrij zijn om te leven,
denken en doen zoals wij zelf wensen. Tegelijk zijn we deel van een groter
geheel; een economisch spel dat behoeften creëert in ons. Behoeften naar
dingen en diensten waarvan we ons eerder niet eens bewust waren. Maar
waar we, gek genoeg, toch ineens naar gaan verlangen. Of we ons daar nou
bewust van zijn of niet: we gaan allemaal mee in dat spel van consumeren en
produceren. Eigenlijk zijn we onvrij, een beetje slaaf van dat systeem.
Onze cultuur botst soms ook met onze vrijheid en zelfexpressie. Aan de
cultuur ontlenen we onze gemeenschappelijke waarden en normen, die voor
ons bepalen wat een geslaagd en goed leven is. Wat goed is om te doen. Wij
botsen daar soms mee. Triest voorbeeld: toen mijn oom op 76-jarige leeftijd
na 48 jaar huwelijk zijn vrouw verloor, vond hij drie weken later een weduwe
uit de buurt om samen verder mee te gaan. Tot grote ergernis en teleurstelling
van enkele van zijn kinderen en
familieleden die dat allemaal veel
te snel vonden. ‘Alsof je geen
verdriet hebt!’ zeiden ze tegen
hem. De cultuur dicteert een
langere periode van rouw. Terwijl
mijn
oom
juist
intense
dankbaarheid voelde voor 48 jaar
samenzijn. En dus geen reden
om de rest van zijn leven in eenzaamheid te moeten doorbrengen.
Als laatste wellicht vrij zijn van onszelf. Wie zou er niet even vrij willen zijn van
wie je bent: een mens met sombere gedachten soms. Met angsten,
schuldgevoelens. Ben ik wel goed genoeg? Als mens, als moeder, als vader,
als werknemer? Soms doen we dingen omdat we ons van binnen niet vrij
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voelen; dingen die niet goed zijn. Gebukt soms onder zorgen die we maar niet
los kunnen laten. Die maken dat we ’s nachts wakker liggen. Zou het niet fijn
zijn: soms even vrij zijn van jezelf? Dietrich Bonhoeffer schreef hierover een
prachtig gedicht waarvan ik een couplet met u wil delen.
Ben ik dat echt,
wat anderen van me zeggen?
Of ben ik slechts dat wat ik ken van mezelf?
Een gekooide vogel, onrustig, ziek van verlangen,
happend naar adem, iemand knijpt me de keel dicht,
hongerend naar kleuren, naar bloemen, vogelgezang,
dorstend naar woorden die goed doen, mensen dichtbij
bevend van boosheid om willekeur, om de kleinzieligste kwetsing,
waanzinnig van wachten op grotere dingen,
machteloos en bezorgd om vrienden, eindeloos ver,
moe en te leeg om te bidden, te denken, scheppend bezig te zijn, mat en
bereid om van alles afscheid te nemen.
Maar het gedicht eindigt met de weg naar vrijheid, naar vrij zijn van jezelf en
alles wat ons wordt opgelegd. Het eindigt met vrij zijn voor God – Vacare Deo
– met de woorden:
Wie ik ook ben, u kent mij, o God!
Van u ben ik.
De bron van onze vrijheid is ons toebehoren aan de bron, aan de Eeuwige.
Hij die is: weerloze liefde, welwillende stilte, helende vrede. Dingen die je
alleen kunt ervaren als je er de tijd voor neemt, zou ik bijna zeggen. Als je stil
wordt en vrij van de wereld die ons doet verlangen naar meer, vrij van hoe
anderen willen dat we zijn en vrij van al ons oordelen over onszelf. Dan pas
ontstaat er ruimte om vrij te zijn voor God. De bron te vinden; het geschenk te
aanvaarden; het mysterie tot je toe te laten. Het vraagt van ons hard werken,
want loslaten daar moet je moeite voor doen. In vrede zijn komt niet vanzelf.
Maar er is geen betere tijd dan de vakantieperiode om daaraan te werken.
Fijne vakantie! Voel je vrij! Zoek de Bron van jouw bestaan!
Diaken Jeroen Hoekstra
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VERSLAG PAROCHIEAVOND 24 MAART 2022.
Op 24 maart 2022 was op verzoek van het regiobestuur AmstelWesteinder een parochieavond georganiseerd van St. Jan Geboorte te
Kudelstaart. Er waren rond de 50 aanwezigen. Het was een vruchtbare
avond waar de parochieleden hun meningen kunnen inbrengen over
onderstaande vragen. Hierbij een samenvatting wat er ingebracht is
per thema. De inbreng van de parochieleden is erg waardevol.
Onderstaande inbreng is doorgestuurd naar de regiobestuur en de
pastores. We zijn in afwachting op hun terugkoppeling. Wij als
parochieteam nemen de inbreng dat betrekking heeft op de St Jan
Geboorte in acht en gaan er mee aan de slag.
1. Wat vind jij belangrijk in onze kerk?
(als je nadenkt over “samen onderweg zijn”?)
* Ontmoeting, saamhorigheid en contact
* Met een boodschap/opdracht na de viering naar huis gaan
* Een overweging, die aansluit op de actualiteit
* Teksten die passen bij het onderwerp/thema.
* Goede verstaanbaarheid (spreker en installatie)
* Samen zingen en bidden
* Live stream is fijn; Ringleiding werkt goed
* Kindervieringen
* Een afscheidsviering in een kerk raakt je meer als de voorgangers
de overledene kennen; het wordt persoonlijker, warmer
2. Welke moeilijkheden en obstakels ervaar je?
* Keuze van teksten aanpassen aan doelgroep.
* Kortere overweging bij de kinderen en geen spontane interviews.
* Een viering is tweerichtingsverkeer; bij eucharistie wordt dat niet zo
ervaren;(niet alleen luisteren maar ook meebidden)
* De voorganger neemt eerst zelf de hostie en daarna de kerk (beter
andersom?)
* Het lijkt wel of we teruggaan naar de jaren 50. (Kloof)
* Bij DOP-vieringen missen we de communie (samen aan tafel!)
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* Verstaanbaarheid (spreker en installatie)
* Meer aandacht door priesters voor vrijwilligers en kerkbezoekers;
* Tijdstip van de viering (11.00 uur)
* Minder mensen in de kerk dan voor de corona; Je ziet vaak dezelfde
mensen.
3 .Wat kunnen we er volgens jou aan doen om onze
parochiegemeenschap actief en levendig te houden c.q. weer te
maken? Wat had/zou moeten blijven?
* School meer betrekken bij de kerk mbt vieringen: start schooljaar,
met Kerst en Pasen.
* Meer liturgieoverleg
* Voorgangers graag moderner en communicatiever; geen starheid in
liturgie
* Meer contact met de priesters ( bijv. bij de koffie)
* Publiceren wie voorganger is in de viering
* Extra aandacht voor kinderen/ jongeren; gebruik sociale media:
facebook/ tiktok/instagram
* Kleinkinderen mee naar de kerk nemen
* 1 of 2 Keer per jaar parochieavonden met thema organiseren; ook
voor kinderen/jongeren
* Doorgaan met handwerkgroep en andere kleine groepen voor
contact en creativiteit
* Door goede communicatie het vrijwilligersbestand hoog houden
* Uitvoeringen van gelegenheidskoor, musical of Passion, viering met
combo
* Kindernevendiensten houden
* In gesprek gaan met mensen die, uit onvrede, niet meer naar de
kerk gaan
* Samenwerking met de Spil: oecumenische diensten
* Koffieruimte uitbreiden door aantal banken weg te halen gebruik van
tikkie bij collecte of QR code
* Verhuur van de kerk, meer commercieel worden.
Het Parochieteam; met dank aan Wil Kraan
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VREUGDE EN VERDRIET.
***Op maandag 6 juni overleed Geertruida Stokkel-Verlaan op 99 jarige
leeftijd. Geertruida verbleef de laatste 3 jaar in verpleeghuis Meerstede
in Hoofddorp.
Voorheen was zij 6 jaar woonachtig in het Nobelhof.
Vrijdagmiddag 10 juni is zij in alle stilte begraven op ons kerkhof.
Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen heel
veel kracht en sterkte toe om dit verdriet te dragen.
OUDEREN PASTORAAT
Vanuit de Kerk hebben wij al sinds lange tijd een ouderenpastoraat.
Met 8 vrijwilligers bezoeken wij de parochianen van 80 jaar en ouder.
Wij hebben tijdens de Covid 19 helaas geen ouderen kunnen bezoeken
en hebben ook geen ouderen benaderd omdat toen dit niet kon.
Nu wij weer met de vrijwilligers kunnen samenkomen willen wij de
parochianen van 80 jaar en ouder weer volop gaan bezoeken en
degenen die hiervoor in aanmerking komen wat leeftijd betreft weer een
huisbezoek brengen of een telefoontje plegen met de vraag om zij
bezoek wensen indien zij de leeftijd van 80 jaar hebben bereikt.
De parochianen die al eerder de vraag hebben gehad om bezocht te
worden maar er toen nog niet aan toe waren kunnen natuurlijk altijd een
verzoek indienen als zij er nu wel aan toe zijn.
U kunt ten alle tijden het secretariaat bellen als u bezoek op prijs stelt.
( tel.0297 324735)
3 of 4 maal per jaar brengen wij een bezoek aan een oudere parochiaan
die daar prijs op stelt en af en toe nemen wij dan een kleinigheidje voor
hen mee. (wij krijgen van het P.C.I. hiervoor een bijdrage)
Ons team is erg enthousiast en hoopt dat er parochianen zijn die in de
toekomst toch een gezellig uurtje willen doorbrengen met een van onze
vrijwilligers.
Namens het ouderenpastoraat,
Nanda Noordhoek
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HARTELIJK DANK
Hierbij de totalen van de opgehaalde collectegelden.
OVERZICHT COLLECTES

2022

Collecte Kaarsen

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

787,00
810,47
873,20

163,85
195,50
128,50

Uitvaart
964,70
2176,05
1308,14

Wij zeggen u hiervoor hartelijk dank.
Het Parochieteam.
PAASKAARS
Er waren dit jaar weer veel lootjes verkocht, voor- en na de vieringen.
Na een mooie Pinksterviering ging Wijnand Oostveen de lootjes
trekken.
Altijd weer een spannend moment.
Eerst de grote Paaskaars. Deze werd gewonnen door Nanda
Noordhoek.
De kleine Paaskaars, ook wel de gezinskaars, werd gewonnen door
Monique Rekenhof.
Gelukkig waren beiden in de kerk.
Dank aan een ieder die de kerk op deze manier gesteund heeft.
Had U ook een kaars willen winnen? Volgend jaar is er weer een
kans.
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Ja.. we gaan beginnen…
Wat een leuke reacties ontvingen wij van de koorleden die nu mee
willen doen aan het Najaars-concert, zingend in het Gelegenheidskoor.
Eigenlijk keek iedereen hier al naar uit, eindelijk weer gezellig met
elkaar zingen, dat is fijn.
Donderdag 16 juni om 19.30 uur is de eerste repetitie van een reeks
repetities die door de vakantie wordt onderbroken.
Alle muziek is al gedrukt, het combo heeft al geoefend en Fleur is al
geruime tijd bezig met alle muziek weer door te nemen.
De oproep voor koorleden is succesvol geweest, we zijn nu met 10
heren en 29 dames, die met elkaar het Gelegenheidskoor vormen.
Voor dit concert wordt zelf het kinder- /jeugdkoor ingeschakeld,
een echt parochiegebeuren zoals het hoort.
U zullen wij regelmatig op de hoogte houden over het reilen en zeilen
van dit Gelegenheidskoor. Dat is, denken wij, wel leuk.
In de komende tijd gaan we het Najaars-concert verder uitwerken
Wat betreft kleding, posters, flyers en kaarten.
Dan komt u ook te weten waar of u de kaarten kunt kopen en wat de
prijs van een kaartje wordt.
Deze Stem gaat een hele periode mee, daarom willen wij u alvast een
fijne zomertijd toewensen en
mocht u op vakantie gaan, heel
veel plezier en geniet van het
leven!
Vriendelijke groet namens de
Werkgroep Najaars-concert 2022,
Garry Scholte
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DE KOMENDE DOP-VIERINGEN
De DOP-groep is weer druk bezig geweest met vieringen maken.
Dat is ontzettend leuk en interessant werk, nou ja, mag je dit eigenlijk
werk noemen? Het is met elkaar de teksten zoeken en bespreken,
mochten er moeilijk of slecht begrijpbare bij zitten. Het is mooi om
elkaars zienswijze te horen en te begrijpen.
AL die ‘moeite’ is best de moeite waard, want ‘wij’ vinden dat we mooie
en begrijpelijke viering maken. Dat horen we regelmatig van u en dat is
fijn om te horen, dan weten wij dat we goed bezig zijn.
Ook nu hebben we weer een ‘moeilijk’ Evangelie verwerkt in onze
viering maar wij denken, dat als u na de viering naar huis gaat,
het Evangelie kan begrijpen.
Wij nodigen u dan ook weer van harte uit om op
Zondag 26 juni 2022 om 11.00 uur weer samen te vieren en elkaar in
de kerk te ontmoeten.
Het Zangkoor zal dan ook weer met hun zang de viering aanvullen.
Het thema: Geroepen…te worden.
Heel ijverig hebben wij ook al de viering voor zondag 17 juli 2022
gemaakt. Ook deze viering is om 11.00 uur.
De viering, net voor de vakantietijd, heeft als thema: Gastvrijheid.
Dat klinkt heel uitnodigend en dat is het ook!
Een fijne, inspirerende viering waar u blij van wordt, dat is heel
belangrijk. Je welkom voelen is prettig, niet bang te hoeven zijn,
teveel of ongewenst te zijn.
Ook voor deze viering nodigen wij u van harte uit en hopen samen met
u te vieren en om u na de viering weer te ontmoeten tijdens het
koffiedrinken.
Tot ziens, met vriendelijke groet namens de DOP-groep,
Garry Scholte
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VIERINGEN
Zo. 19 juni 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Cantors
Lector: Lucy
Koster: Aad
Zo. 26 juni 11.00 uur DOPviering mmv. D/H-koor
Lector: werkgroep
Koster: Pieter
Zo. 03 juli 11.00 uur

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

Zo. 10 juli 11.00 uur Eucharistieviering mmv. kinderkoor
Lector: werkgroep
Koster: Gerard
Zo. 17 juli 11.00 uur DOPviering mmv. D/H-koor
Lector: werkgroep
Koster: Aad
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GEBEDSINTENTIES
Zo. 19 juni
Leen Buskermolen en zegen over zijn gezin
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns
Gerrit Peters, Joop van Winsen
Piet van As, Hans van Putten
Koos en Riet Burgers
Jeroen Buskermolen, Jan Zethof
Mien Rekelhof-Zandvliet, Joop van Leeuwen
Uit dankbaarheid
Zo. 26 juni

Robbert van Leeuwen
Eef Masselink
Gerrit Peters
Fam. de Boer-Boekhorst

Zo. 03 juli

Theo Rekelhof en Mien Rekelhof-Zandvliet
Jaap Broers, Eef Masselink
Hein Zethof, Evert Zethof
Piet van den Bergen, Ria Peters
Jan Zethof, Piet van As (jaargetijde)

Zo. 10 juli

Eef Masselink
Bep Burgers-Vink
Hein Buskermolen

Zo. 17 juli

Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns
Rudolf de Bok
Gerrit Peters
Koos Burgers
Hans van Putten
Joop van Leeuwen
Uit dankbaarheid
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VIERING 150 JAAR KERK ST.JAN GEBOORTE ZEER GESLAAGD.
In Kudelstaart is op zondag 22 mei 2022 gevierd dat de parochiekerk
van St. Jan Geboorte 150 jaar bestond. Het was een zeer geslaagde
festiviteit.
De kerk bestond al in 2020 150 jaar, maar de feestelijkheden konden
toen niet doorgaan vanwege de Corona-maatregelen.
Het feest ‘150 jaar parochiekerk St. Jan Geboorte’ begon met een
plechtige eucharistieviering met een geweldig dames, heren, jeugd en
kinderkoor in de kerk met 150 aanwezigen. Waaronder wat genodigden
en mensen van onze Regioparochies, later tijdens de lunch was ook
het Pastoresteam aanwezig. De sfeer was levendig. De kerk was
prachtig versierd met bloemstukken op het altaar en aan de pilaren. Al
met al een goed samenzijn dat past in de traditie.
Na de viering was er voor iedereen een lunch op het kerkplein,
geserveerd vanuit een grote tent die op het kerkplein was opgebouwd.
In de pastorietuin was er voor de kinderen een springkussen klaargezet.
Dit vond de jeugd prachtig.
In de kerk was er een tentoonstelling te bezichtigen met voorwerpen,
foto’s, documenten, kazuifels en boeken uit de 150-jarige geschiedenis.
Er blijkt een grote betrokkenheid van parochianen die thuis nog over
veel documentatie beschikken.
Tijdens en na de lunch kon dit rustig bekeken worden. Dit viel in zeer
goede smaak en leidde tot het ophalen van veel herinneringen.
Ter afsluiting was er voor iedereen nog een hapje en drankje op het
kerkplein.
Iedereen vond het erg fijn dat men weer gewoon gezellig met elkaar
kon zitten en bijpraten. Dat is erg gemist in de Coronatijd. Een heerlijk
zonnetje vergrootte de feestvreugde nog verder.
De werkgroep ‘150 jaar kerk St. Jan’ en parochieteam kijken met heel
veel voldoening terug op een zeer geslaagde dag. Het was fijn om als
Kudelstaartse parochiegemeenschap weer eens samen een feest te
kunnen vieren. En wij spreken de hoop uit dat met zo’n markant punt
in ons dorp Kudelstaart nog vele mensen hun betrokkenheid bij onze
kerk zullen laten blijken.
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1e HEILIGE COMMUNIE 12 JUNI
De week voor de 1e Heilige communie is nogal druk.
Dinsdag ouderavond en taken verdelen zoals het regelen van de
bloemen voor de versiering en de bedankjes. Oliwiers vader wist
gelukkig nog iemand die de foto’s wel wilde maken. Heel fijn.
Woensdag was de kindermiddag met het verdelen van de taken voor
het dekken van de altaartafel en even oefenen op de zelfgeschreven
voorbeden.
Op donderavond nog even zingen met het koor terwijl de kerk versierd
werd door de ouders en leden van de werkgroep.
Onder leiding van Jos van Lith zijn op vrijdagmiddag de prachtige
bloemstukje met de doopkaarsen gemaakt. Aansluitend was de
generale repetitie.
Hoe en wanneer moet je lopen, zitten, opstaan, iets zeggen, zingen.
En dan is er die grote dag.
Voor de viering zijn de gezinsfoto’s gemaakt in een zonovergoten
pastorietuin. De vlaggen geel- wit en rood- wit- blauw uit de kerktoren
en de vlag in de pastorietuin wapperden feestelijk in de wind.
Nerveus werd er gewacht in het halletje van de pastorie. Bij het horen
van de bel klonk het “feest in de kerk” en liepen de kinderen met hun
bloemstukjes het altaar op waar de doopkaars werd aangestoken. De
kinderen zagen er prachtig uit. Het duurde even voordat de spanning
van de gezichtjes verdwenen was. Heel bijzonder was het om het
welkom ook in het Spaans en Pools te horen. De viering was mooi en
liep weer gesmeerd. Kapelaan Darek had een mooie overweging. Het
voorlezen van de voorbeden ging perfect. Ferre heeft vol overgave
gebeld tijdens het eucharistisch gebed.
Het tafeldekken, meebidden, de gezongen vredeswens met voorzang
van Fabian, het was allemaal mooi om te zien en horen.
Terwijl de communicanten hun 1e hostie ontvingen konden wij even
genieten van het mooie pianospel van Wout.
Er werd goed gezongen door de communicanten, koor en niet te
vergeten, door de muzikale samenwerking, de communicanten van
Aalsmeer.
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Het dankwoord was ook in het Spaans en Pools. Mooi gedaan ouders.
Hartelijk dank voor jullie inzet. Voor de zegen van kapelaan Darek, zijn
de kinderen toegezongen met “Het lang zullen ze leven”.
Hopelijk hebben ze een mooie feestelijke dag gehad. Maar dat horen
we vast woensdag wel, tijdens de kindermiddag.

Van harte gefeliciteerd met je 1e Heilige communie!
Anna, Fabian, Ferre, Kjeld en Oliwier.
Paula Dogger
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FOTO’S EN REACTIES VAN DE VRIJWILLIGERS FEESTAVOND
Vrijdag 10 juni werden alle vrijwilligers van St.Jan Geboorte verwacht in
dorpshuis “t Podium” ter ere van het 150 (152) jarig bestaan.
Bij binnenkomst kregen we een heerlijk glaasje bubbels, waarna we na
even buiten kletsen aan lange tafels, verzocht werden om binnen plaats
te nemen. Na een heerlijke bbq was de quiz en het amusement van de
AVV van grootte klasse!
Bedankt: Parochieteam, commité AVV, geluid, en muziek!
Tafel Cabriovrouwen

Bedankt voor de BBQ en de zeer geslaagde avond
een lid van de Nummero Uno tafel
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OPENLUCHTVIERING OP ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022 OM 10.00
UUR IN NES A/D AMSTEL

Alle 5 parochies van onze regio komen dan samen om op deze zondag elkaar
te ontmoeten in een gezamenlijke viering. Voorgangers pastoor Marco en
kapelaan Darek.
Een unieke gebeurtenis. Het thema zal zijn: “SAMEN”.
Geweldig toch, in de open lucht in verbondenheid met elkaar. Midden onder
Gods hemel!
Uit elke parochie zullen koorleden de viering opluisteren, er is samenzang en
we vergeten ook de kinderen niet. Ze zullen hun eigen kinderwoorddienst
hebben en later in de viering een toepasselijk lied ten gehore brengen. Kortom
zeer de moeite waard om naar deze unieke gebeurtenis te komen.
We vinden het heel belangrijk dat alle vaste parochianen vervoer hebben
om dit mee te maken.
In de weekenden voor 11 september zal er in elke parochie daarom met
intekenlijsten gewerkt worden voor als u vervoer nodig hebt, of dat u
parochianen mee kunt nemen in uw auto.
Opgave kan ook via het secretariaat of op de voorafgaande zondagen na de
viering in de hal van de kerk.
Wij hopen elkaar als parochianen van een en dezelfde regio dan te ontmoeten.
WELKOM!
R.K. REGIO AMSTEL-WESTEINDER,
Aalsmeer, Kudelstaart, De Kwakel, Uithoorn, Nes a/d Amstel

MEER INSPIRATIE?
Geen mooier moment om vrij te zijn voor God dan mee te gaan met een
kloosterweekend. Op 20, 21 en 22 januari kunt u, samen met andere
parochianen, met ons mee op retraite.
Meer vrede in jezelf ontdekken? Begin juli lezen we samen het boekje ‘Vrede
kun je leren.’ Met drie online ontmoetingen. Welkom om mee te doen!
Meer informatie? Stuur een mail naar diakenjeroen@kpnmail.nl.
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VREDE KUN JE LEREN – LEESGROEPJE!
van David van Reybrouck en Thomas D'Ansembourg
Dit boekje lezen we samen in juli. Met drie online ontmoetingen om van
gedachten te wisselen. Doe jij ook mee?
Inhoud
Een gelukkig mens pest niet, begaat geen aanslagen,
radicaliseert niet, krijgt geen burnout enzovoort. Een
gelukkig mens is in vrede met zichzelf en anderen. Om in
vrede te zijn is het belangrijk om te werken aan je innerlijk:
zelfkennis, rust, beheersing, mededogen enzovoort. David
van Reybrouck en Thomas D'Ansembourg schreven dit
essay over innerlijke vrede om ons te leren die weg te gaan:
Wie vrede kent, die vrede brengt.
Twijfel je nog?
Kijk naar het interview met David van Reybrouck bij De Wereld Draait
Door.
Mail diaken Jeroen (zie hieronder) en hij stuurt je de link van het interview.
Wanneer: Online ontmoetingen via Zoom op dinsdag 12, 19 en 26 juli van
20.00 tot 22.00u.
Kosten
Omwille van praktische redenen is besloten de bijdrage (inclusief boek) te
laten vervallen. Deelname is nu gratis, echter dient u zelf het boek aan te
schaffen. (Boekhandel: 16 euro; digitaal 7 euro) of te lenen bij de bibliotheek.
Hoe kun je meedoen? Aanmelden kan tot 1 juli.
Meld je aan door een mail te sturen naar diakenjeroen@kpnmail.nl en geef
aan voor welke leesgroep je wilt inschrijven (Vrede kun je leren of Jezelf
aanvaarden).
Reacties van eerdere deelnemers:
'Met een groepje hetzelfde boekje lezen was een fijne ervaring. Ik heb er veel
meer uitgehaald dan als ik het alleen zou lezen’
'Met name het leren van elkaar geeft een grote meerwaarde. 'Het gaf mij een
ruimere kijk op het begrip Vrede en daardoor meer rust in mijzelf.'
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KLOOSTERWEEKEND IN JANUARI
Opgeven kan tot 15 september.
Zoek de rust. Vind de stilte. Kom tot jezelf
en laat je inspireren tijdens ons
kloosterweekend.
Tijdens een kloosterweekend verblijf je met
andere parochianen in een klooster en
leven we mee op het ritme van de broeders
of zusters. Tussen de gebeden en
maaltijden door verdiepen we ons in een
bepaald thema. Daarnaast is er tijd om stil
te zijn, te wandelen en in de omgeving van
het klooster inspiratie op te doen.
Stilte en ontmoeting
De retraite is een combinatie van groepsontmoeting en individuele rust en
stilte. Er zal ruimte zijn voor uitwisseling en inspiratie rondom een thema, maar
ook momenten voor individuele rust en stilte. Voorafgaande aan de retraite is
er één bijeenkomst om met elkaar en het thema kennis te maken. We
bespreken met elkaar of dat fysiek of online is.
Waar en wanneer
In het weekend van 20, 21 en 22 januari 2023 gaan wij naar de Abdij van
Berne in Heeswijk-Dinther. Het kloosterweekeinde is van vrijdagmiddag (na
15.00u) tot zondagmiddag (rond 13.30u).
De kosten
De kosten bedragen ongeveer 120-130 euro per persoon. Je betaalt voor het
verblijf in het klooster inclusief de maaltijden. Kosten voor de reis naar het
klooster zijn niet inbegrepen. (Waar mogelijk proberen we samen te reizen.)
Organisatie
Het kloosterweekend wordt georganiseerd door Jeroen Hoekstra en Marlies
van der Lelij. Zij nemen ook deel aan de retraite. U kunt via onderstaande
email contact met ons opnemen. Geïnspireerd en wilt u meehelpen? Mail ons.
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Interesse en voorinschrijving:
Heeft u interesse om mee te gaan? Reserveer een plekje door een mail te
sturen naar diakenjeroen@kpnmail.nl.
Vermeld in uw voorinschrijving uw voornaam, achternaam en woonplaats. Na
15 september laten we weten of er voldoende deelnemers zijn en kunt u
definitief inschrijven door een aanbetaling te doen.

MAANDAG 15 AUGUSTUS, GAAT U MEE NAAR DE MARIAGROT?
Het is een traditie dat op deze bijzondere Mariadag, Maria Hemelvaart, er een
openluchtviering is in Zevenhoven. Nog nooit meegemaakt? Het is echt
bijzonder. U kunt met de fiets komen, de auto of met de bus (of lopend
natuurlijk, het is bijna 10 km). Aanvang 11.00 uur, daarna is er in de prachtige
ontmoetingsruimte koffie/thee/limonade. Neemt u uw eigen boterhammen
mee, dan kunt u na afloop nog een gezamenlijk rozenkransgebed meebidden
bij de grot. Welkom!

Tijdens de Vrijwilligersavond mochten we i.p.v. iets in het communie
mandje te doen…… er een briefje uithalen waarop een wijsheid:
Als je fouten uit het verleden zou wissen, zou je ook al je wijsheid van het
heden kwijtraken. Onthoud de les, vergeet de teleurstelling.
Het leven is kort. Ontdoe je van onnodige negativiteit, negeer geroddel en zeg
gedag tegen mensen die geen interesse in jou hebben. Breng je tijd door met
mensen die wel om je geven.
Niemand is te druk in deze wereld. Iedereen heeft dezelfde 24 uur. Exact even
veel tijd. Het draait allemaal om je prioriteiten.
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REGIOROOSTER
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer
Zo. 19-06
09.30 uur
Eucharistieviering
Zo. 26-06
09.30 uur
Eucharistieviering 1e communie
Zo. 03-07
09.30 uur
Eucharistieviering
Zo. 10-07
09.30 uur
Euch. 92 jarig bestaan v.d. parochie
Zo. 17-07
09.30 uur
Woord-Communieviering
Emmausparochie, Uithoorn
Van dinsdag t/m zondag dagelijks een eucharistieviering
Zo. 19-06
11.00 uur
Eucharistieviering
Zo. 26-06
11.00 uur
Eucharistieviering
Zo. 03-07
11.00 uur
Eucharistieviering
Zo. 10-07
11.00 uur
Eucharistieviering
Zo. 17-07
11.00 uur
Eucharistieviering
St. Jan Geboorte, de Kwakel
Zo. 19-06
09.30 uur
Zo. 26-06
09.30 uur
Zo. 03-07
09.30 uur
Zo. 10-07
09.30 uur
Zo. 17-07
09.30 uur

Woord-Communieviering
Parochiezondag
Vakantieviering
Eucharistieviering
Woord-Communieviering

H.Urbanus, Nes aan de Amstel
Elke zaterdag om 19.00 uur een woord en gebedsviering o.l.v.
parochianen
Zo. 19-06
09.30 uur
Eucharistieviering
Zo. 26-06
09.30 uur
Eucharistieviering
Zo. 03-07
09.30 uur
Vakantieviering
Zo. 10-07
09.30 uur
Woord-Communieviering
Zo. 17-07
09.30 uur
Eucharistieviering
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PAROCHIE-AGENDA 20-06-2022 / 22-07-2022
Vr.

24-06

09.00 uur

DOP

Ma.

04-07

09.00 uur

Kerkschoonmaak

Wo.

13-07

09.30 uur

Parochieteam

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:
redactiestem@hotmail.com
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 15 juli

DE VOLGENDE STEM IS VAN 23 JULI T/M 26 AUGUSTUS

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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