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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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TERUGBLIK 1e HALFJAAR 2022. 
Het eerste gedeelte van het jaar 2022 zit er alweer op. 
Na een start in januari waar we voorzichtig uit de loc down kwamen. 
We mochten weer met z’n allen naar de kerk. Er werd weer volop 
gezongen. Dus vol goede moed het nieuwe jaar in. 
De Aktie Kerkbalans ging van start, waarvoor er tot nu toe al een mooi 
respectabel bedrag bij is binnengekomen. 
Heel fijn was het om plannen te maken om toch ook ons jubileum van 
150 jaar te kunnen vieren, zij het dat het inmiddels 152 jaar is geworden. 
Hiervoor werd een feestcommissie in het leven geroepen. 
Op zondag 22 mei was er een mooie speciale Eucharistieviering in onze 
kerk, aansluitend een heerlijke lunch op het kerkplein en een prachtige 
tentoonstelling in een mooi versierde kerk. 
3 Weken later op 10 juni werden alle vrijwilligers ook nog eens beloond 
met een gezellige avond, een heerlijke BBQ, en daarna nog eens 
amusement in de vorm van cabaret. Het werd onvergetelijk. 
Maar laten we ook even stilstaan dat er in dit halfjaar ook 13 
parochianen en oud-parochianen ons zijn ontvallen, er 2 nieuwe 
parochiaantjes werden verwelkomt d.m.v. een doop, ook het feest van 
de 1e communie niet te vergeten en er is een huwelijksviering in onze 
kerk gevierd. 
Ook mooi om te noemen: dat zoveel vrijwilligers met gezamenlijke 
krachten de bovenverdieping van de pastorie hebben opgeknapt zodat 
wij daar twee moeders met kinderen uit de Oekraïne kunnen opvangen. 
Na al deze drukke activiteiten van het eerste halfjaar willen wij iedereen 
een hele mooie zomerperiode toewensen. 
 
Namens het parochieteam. 
 
 
 
 
 
 

Een hele fijne en 

mooie vakantie. 
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VREUGDE EN VERDRIET. 
Op maandagmorgen 4 juli is onverwachts op 87-jarige leeftijd Jan 
Peters overleden. 
Jan, een rasechte Kudelstaarter en timmerman heeft voor menigeen 
wel timmerwerk gedaan. 
Voor de kerk was Jan bijzondere man, hij heeft onder meer het 
‘verplaatsbare’ altaar gemaakt, 
De lezenaar, de sokkels waarop Johannes en Ruth staan maar ook 
voor het zangkoor was Jan actief. Hij maakte de standaard en het blok 
voor de dirigent en voor het zangkoor het grote podium, zodat de 
mannen hoger kunnen staan. Je hoefde maar te vragen en Jan maakte 
het prima in orde. Ook in de Pastorie heeft hij heel wat timmerwerk 
verricht en altijd keurig afgewerkt. 
Een echte vakman. Jan ging rustig en stil zijn gangetje, genoot van 
kleine dingen, de rust en een sigaartje. Hij was echt een van de stille, 
harde werkers, nooit te beroerd om iets voor je te doen. 
Jan heeft bijna zijn hele leven in Kudelstaart gewoond maar de laatste 
jaren is hij in Aalsmeer gaan wonen, in een appartement op het 
Driekolommenplein, lekker in het centrum. 
Doordat de gezondheid van zijn vrouw Ria minder werd en Jan ook wat 
klachten kreeg zijn ze naar het Kloosterhof verhuisd. Daar hebben ze 
korte tijd samen gewoond maar toen stierf Ria ruim  
2 maanden geleden, geheel onverwachts en was Jan alleen, helaas 
door een hersenbloeding werd het duidelijk dat hij het niet zou redden 
en is hij maandagmorgen rustig ingeslapen. 
Donderdag 7 juli was de afscheidsviering in onze kerk en werd Jan op 
ons kerkhof begraven. 
Wij vertrouwen erop dat Jan weer met zijn vrouw Ria verenigd is. 
Wij wensen de nabestaanden: zus Bep en schoonzusjes Barrie en Alie, 
en Ada en Lotte veel sterkte toe in deze verdrietige tijd. 
                              -------------------------------------- 
Op woensdag 13 juli in het Kloosterhof is onverwachts Marie v.d. Jagt 
– Meijer overleden. Marie mocht de prachtige leeftijd van 100 jaar 
bereiken en is rustig in het bijzijn van haar kinderen overleden. 
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Marie heeft jarenlang aan de Herenweg in Leimuiden gewoond, 
daar hadden zij en haar man Rinus een kwekerij. Dat betekende ook 
hard meewerken op het bedrijf maar ook de 3 kinderen verzorgen. 
Marie, een lieve, tevreden vrouw. Marie stond altijd voor iedereen klaar, 
ook in het Kloosterhof kon je een beroep op haar doen. Ze was 
zorgzaam voor iedereen en genoot van de kleine dingen van het leven. 
Op dinsdag 19 juli was de afscheidsviering van Marie en daarna werd 
zij op ons kerkhof begraven. 
Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze 
verdrietige tijd. Marie, rust in vrede. 
 
Uitvaartgroep: Anneke en Garry 
 
Zondag 10 juli. Slotviering 1e Heilige communie/ vakantieviering. 
Je hebt van die kinderen die naast het zingen ook wel willen lezen,  
een instrument bespelen of solo willen zingen. Sommige willen niets en 
anderen doen het gewoon alle drie. Het is allebei goed. Zondag 10 juli 
was zo’n viering waarin de inzet van de kinderen optimaal was.  
Een mooie solo van Sophie bij het vredeslied. 
Fabian en Kjeld bij het lied “Kom aan boord.”  
Nu maar hopen dat de communicanten aan boord blijven. 
Het was een mooie viering die natuurlijk ook over de vakantie ging. 
Na de viering zijn we naar visser Theo aan de Herenweg gegaan.  
Er was een heerlijke lunch  
die verzorgd was door de ouders  
van de communicanten.  
De kinderen hebben heerlijk  
met elkaar gezwommen.  
Theo heeft ook nog uitleg gegeven  
over paling, krabben en zwartkopgrondel.   
Kortom, een geslaagde middag. 
 
Een fijne vakantie toegewenst, 
Werkgroep gezinsvieringen. 
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VIERINGEN 
Zo. 24 juli. 11.00 uur  Woord-Communieviering   
                  Lector: Willy v.d. Geest 
   Koster: Pieter Bruin 
 

 
Zo. 31 juli. 11.00 uur  Woord-Communieviering   

Lector: Lucy Rekelhof  
Koster: Ageeth de Kuijer 

 

 
Zo. 07 aug. 11.00 uur Woord-Communieviering   

Lector: Cees Hageman 

Koster: Gerard van der Jagt 
 

     

 
Zo. 14 aug. 19.00 uur  Woord-Communieviering   
 Lector: Willy v.d. Geest 
 Koster: Aad Buskermolen 
 

 

 Zo. 21 aug. 19.00 uur  Woord-Communieviering 
Lector: Lucy Rekelhof 

 Koster: Pieter Bruin 
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GEBEDSINTENTIES 
Zo. 24 juli Marie van der Jagt-Meijer 

Robbert van Leeuwen 
Eef Masselink 
Ad Verschueren 
Uit dankbaarheid 
Jan Peters 
Jeroen Buskermolen 
Uit dankbaarheid 60 jarig Huwelijk 
 

Zo. 31 juli. Jan Peters 
Eef Masselink 
Marie van der Jagt-Meijer 

   
Zo. 07 aug. Theo Rekelhof en Mien Rekelhof-Zandvliet 

Jan Peters, Eef Masselink, Jaap Broers,  
Jan Zethof, Evert Zethof, Hein Zethof  
Goof Rijneker, Marie van der Jagt-Meijer 

 
Zo. 14 aug. Robbert van Leeuwen 
  Uit dankbaarheid 

Eef Masselink en overl. Fam Masselink en Berns 
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot 
Gerrit Peters, Bep Burgers-Vink 
Hein Buskermolen 
Jan Peters en Ria Peters-de Prie 
Marie van der Jagt-Meijer 
 

Zo. 21 aug. Wim Buskermolen en Annie Buskermolen v. d. Knaap 
Eef Masselink, Piet van den Bergen 
Ad Verschueren 
Hans van Putten 

                          Koos Burgers, Jeroen Buskermolen 
Marie van der Jagt-Meijer 
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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 zal een koor 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 
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Tuinconcert 
Op 14 juli was het jaarlijkse tuinconcert in de tuin van 
de pastorie. 
Het publiek werd getrakteerd op koffie, thee, cake, koek en de zang van 
de kinderen. Zoals de solo’s van Natalka en Sophie, het slagwerk en 
het mooie pianospel van Wout. Het was weer gezellig samenzijn. In de 
gezinsviering op zondag 4 september laat het kinderkoor weer van zich 
horen.  
Een fijne vakantie toegewenst door de Kudelkwetters en Paula. 
 
Afscheid Wout 
Door zijn studie kan Wout het kinderkoor niet meer begeleiden.  
Jammer voor ons, maar voor Wout een mooie kans voor de toekomst. 
Wij hebben Wout heel hartelijk bedankt voor zijn inzet en hem veel 
geluk toegewenst. Zijn mooie intermezzo’s gaan we missen. 

 
   Pianist gezocht. 
   Wie weet er een? 
   Voor meer informatie kun je bellen met Paula. 
   06 58941027  
 

 
Het dames en herenkoor Cum Ecclesia heeft het afgelopen jaar met 
heel veel plezier gezongen tijdens de vieringen.  
Het was voor hen zeker geen moeten, want zij hebben het graag 
gedaan. 
De leden gaan nu even “niksen” 
Tijdens de vakantie periode zult u, tijdens de vieringen, niet het hele 
koor zien zingen, maar af en toe zullen er wel enkele cantors staan.  

 
 Fijne vakantie allemaal en geniet van het “niksen” 
Corry van Lith namens Cum Ecclesia. 
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REGIOROOSTER 
 
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer 
Zo.  24-07 09.30 uur Eucharistieviering 
Zo.  31-07 09.30 uur Woord-Communieviering 
Zo.  07-08 09.30 uur Woord-Communieviering 
Zo.  14-08 09.30 uur  Eucharistieviering  
Zo.  21-08 09.30 uur  Eucharistieviering  
 
 
Emmausparochie, Uithoorn 
Zo.  24-07 11.00 uur Eucharistieviering 
Zo.  31-07 11.00 uur Eucharistieviering 
Zo.  07-08 11.00 uur Eucharistieviering   
Zo.  14-08 11.00 uur Eucharistieviering   
Zo.  21-08 11.00 uur Eucharistieviering  
   
  
St. Jan Geboorte, de Kwakel  
Zo.  24-07 09.30 uur Woord-Communieviering 
Zo.  31-07 09.30 uur Eucharistieviering 
Zo.  07-08 09.30 uur Woord-Communieviering  
Zo.  14-08 09.30 uur Woord-Communieviering  
Zo.  21-08 09.30 uur Woord & gebedsviering olv par. 
 
 
H. Urbanus, Nes aan de Amstel 
Zo.   24-07 09.30 uur Woord-Communieviering 
Zo.   31-07 09.30 uur Woord-Communieviering 
Zo.   07-08 09.30 uur Eucharistieviering 
Zo.   14-08 09.30 uur Woord-Communieviering 
Zo.   21-08 09.30 uur Woord-Communieviering 
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MAANDAG 15 AUG; GAAT U OOK MEE NAAR DE MARIAGROT IN 
ZEVENHOVEN? 
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). Adres Noordeinde 28. Aanvang 11.00uur, 

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! 

PAROCHIE-AGENDA  25-07-2022 / 26-08-2022 

 
Ma. 08-08 09.00 uur    Kerkschoonmaak 
 

 
     Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:  
      
                      redactiestem@hotmail.com  
 
     Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 19 augustus 
                 
 

 
DE VOLGENDE STEM IS VAN 27 AUGUSTUS T/M 30 SEPTEMBER 
 
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

