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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 
Zoals velen van u wellicht hebben opgemerkt, hebben we in het rooster 
van de septembermaand "een zondag samen" gepland, n.l.  
11 september. Dit betekent dat er op die dag in geen van de vijf 
parochies een mis zal zijn. We willen de mis gezamenlijk vieren in de 
openlucht, in een park, bij de Urbanusparochie in Nes aan de Amstel. 
We dachten dat dit de beste plaats zou zijn, omdat we in geval van 
regen in de kerk kunnen schuilen. Maar het plan is om een openlucht 
viering te houden, allemaal samen. Het thema is SAMEN.  
Heel opmerkelijk is dat dit initiatief niet van de pastores, noch van het 
bestuur kwam, maar van een aantal parochianen!  
De grote vraag is: waarom zouden we samen moeten vieren?  
Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig. Het is niet eenvoudig 
omdat wij vijf zeer verschillende dorpen zijn - wij hebben verschillende 
culturen en tradities. Wij voelen ons niet thuis als we buiten ons 
kerkgebouw gaan vieren. Maar tegelijkertijd delen we ook veel dingen: 
we hebben dezelfde voorgangers, en hetzelfde bestuur. Alle vijf 
parochies zijn aan de Rooms Katholieke Kerk gebonden, en wij hebben 
allen dezelfde Paus Franciscus. Maar de vraag blijft: waarom moeten 
we samen gaan vieren? Misschien lijkt het “geforceerd”... Misschien lijkt 
het erop dat we alle parochianen in één grote gemeenschap willen laten 
opgaan. En deze gedachte roept het spookbeeld op van kerksluitingen. 
Maar ik wil u in alle eerlijkheid zeggen dat ik niet geloof dat dit ooit zal 
gebeuren: ik geloof niet dat onze vijf kerken ooit tot één grote 
gemeenschap zullen samengesmolten worden.  
Wat ik wel geloof, en dat is de reden waarom wij samen willen vieren, 
is dat wij geroepen zijn om te getuigen van het feit dat wij één kerk zijn. 
Getuigenis vereist zichtbare tekenen. Het moet zichtbaar zijn dat we 
verenigd zijn. Eenheid is kracht. Zonder eenheid is er geen toekomst. 
Jonge mensen moeten zien dat de kerk een grote, mooie realiteit is. 
Dat er ook andere kinderen zijn, in andere dorpen en andere scholen, 
die naar de kerk gaan - en dat we allemaal samen van dezelfde kerk 
deel uitmaken.  
Alle families proberen in de zomer hun FAMILIE DAG te organiseren. 
Deze zondag samen - 11 september - zal onze FAMILIE DAG zijn. 
Families zijn ook niet verplicht om (tenminste) één keer per jaar bijeen 
te komen: ze kunnen heel goed thuis eten. Iedereen heeft z'n eigen 
keuken, z'n eigen koelkast en z'n eigen spullen. Maar af en toe moeten 
ze naar buiten gaan om elkaar te ontmoeten, en ontdekken dat ze één 
zijn. Dat zullen we ook op 11 september doen! 
Ik denk dat God heel veel van ons houdt, en dat Hij grote plannen voor 
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de toekomst van de kerk in Nederland heeft. De toekomst is niet alleen: 
kerksluitingen, minder worden, achteruitgaan... De toekomst van de 
kerk zijn kleine gemeenschappen van mensen die zich door God diep 
geliefd voelen en die zijn Zoon Jezus Christus, die gestorven en 
verrezen is, willen volgen. Gemeenschappen die bezield zijn door de 
Heilige Geest. Wellicht zullen deze gemeenschappen in kerkgebouwen 
samenkomen, maar ook in huizen en misschien zelfs in de open lucht. 
Het zullen plaatselijke gemeenschappen zijn, in dorpen gevestigd, maar 
bij grote gelegenheden zullen ze samen willen zijn. Telkens wanneer zij 
elkaar ontmoeten, zullen zij de aanwezigheid van Jezus, levend, in hun 
midden voelen. Zij zullen Jezus volgen, waar Hij hen ook heen wil 
brengen.  
Misschien ligt de toekomst nog ver weg en hoeven wij het niet te 
vervroegen.                                                                                     
Maar toch gaan wij op 11 september onze FAMILIE DAG houden, om 
de blijdschap van het SAMEN-zijn met Jezus te ervaren. 
 
Tot ziens op 11 september! Pastoor Marco Cavagnaro 
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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 
 
 
 
 
 



 

5 
 

BEDANKJE 
Op zondag 24 juli mochten mijn ouders, Gerard en Ria Ubink,  in de 
kerk het altaar-bloemetje in ontvangst nemen.  
Elke week zijn zij trouwe livestream kijkers, maar op 
deze bijzondere dag waren zij naar de kerk gekomen 
om hun 60-jarig Huwelijksjubileum uit dankbaarheid te 
vieren. Feestelijker kon deze dag niet beginnen. Mooie woorden van 
pastor Rob Mascini en een mooi koor dat, zoals altijd, weer prachtig 
zong.  
Dat zoveel koorleden de moeite hebben genomen om te komen zingen, 
werd door de familie zeer gewaardeerd!  
Nogmaals dankjewel aan iedereen die aan deze viering een bijdrage 
had en voor het altaar-bloemetje. 
      
Mirjam Snoek      
                                           
                                                                   
MIVA 2022 
Ook dit jaar doen we als parochie weer mee met de jaarlijkse MIVA 
collecte. Dit jaar is de opbrengst voor de meest kwetsbare mensen in 
TANZANIA. Veel bewondering voor Pionier GEOFRY die zorg en 
coördinatie geeft over een heel groot gebied van schrik niet, 24 dorpen 
met bijna 100.000 mensen.  
Voor de bereikbaarheid van het ziekenhuis van GEOFRY en zijn staf is 
een auto hard nodig. Deze wordt ingezet voor allerlei doeleinden. (zie 
folder) U snapt dat een extra auto het verschil maakt tussen LEVEN en 
DOOD.  
Laten wij als parochianen ons steentje bijdragen aan dit mooie 
project. De rode bussen staan op zondag 28 aug. weer klaar voor uw 
bijdrage. 
Ook kunt u het overmaken op ons banknummer.  
(zie achterop de Stem) Of direct aan de MIVA.  
 
Veel dank namens het missie-comité   Willy v. d. Geest. 
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BESCHEIDENHEID… 
Bescheidenheid is het thema van de komende DOP-viering op 28 
augustus. 
Een heel mooi thema, bescheiden zijn, niet altijd nadrukkelijk 
aanwezig zijn. 
Niet op willen/hoeven te vallen, gewoon rustig je gangetje gaan 
zonder veel ophef. 
U kent het vast wel mensen in uw omgeving die bescheiden zijn 
en lekker op de achtergrond hun ‘ding’ doen, mensen waar je op kunt 
bouwen. 
Maar u kent ook vast de bla-bla-bla-mensen, die altijd gehoord willen 
worden, veel woorden van weinig waarde. 
U snapt dat deze viering een uitdaging werd om te maken, 
wat heerlijk om te doen. 
Wij hopen dan ook dat u weer in grote getale naar de kerk wilt komen 
om samen deze viering te vieren. 
Zo aan het eind van de zomervakanties weer de mogelijkheid om met 
elkaar KERK te zijn. 
Het zangkoor zal dan ook weer aanwezig zijn om de mooie liedjes te 
zingen en natuurlijk bent u van harte welkom om vanuit de kerk mee 
te zingen.  
Dat verhoogt het ‘Samen Vieren’ nog meer. 
 
ZONDAG 28 augustus om 11.00 uur in onze kerk 
 
Tot ziens in de viering! 
 
Vriendelijke groet namens de DOP-
groep,  
Garry Scholte 
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VREUGDE EN VERDRIET IN ONZE PAROCHIE 
Op zondag 4 september zal Jani Jantje Jonkie het Heilig doopsel 
ontvangen. Jani Jantje is de zoon van Frank Jonkie en Saskia Pinas. 
Zij wonen in de Kamerlingh Onnesweg. Wij wensen hem en zijn familie 
een gezonde en liefdevolle toekomst toe. 
 
 
OPENING NIEUW WERKJAAR 
  

Op 4 september openen we het nieuwe werkjaar met een gezinsviering. 
Jezus volgen; wat heb je er voor nodig en wat moet je laten. 
In het evangelie laat Jezus weten wat hij van zijn volgelingen verwacht. 
Wat wordt er van ons verwacht? 

Er zijn momenteel zoveel zaken aan de orde waar wij ons druk over 
maken. 
Dan vinden we in de kerk weer een moment van rust en bezinning. 
Na afloop een lekker kopje koffie of thee, zodat we even kunnen 
bijpraten. We maken er met z’n allen een mooi jaar van. 
Met zoveel vrijwilligers zal het vast lukken. Te beginnen bij de jeugd. 
De Kudelkwetters laten uiteraard van zich horen in deze viering. 
Nieuwe zangers zijn altijd welkom.  

Een pianist heeft zich nog niet gemeld.  
Dit wordt dus nog een verassing. 
Ook is er een communicant die wel acoliet    
 wil worden en wie weet wat het jaar ons    

                         verder nog zal brengen? 

        

U bent in ieder geval van harte uitgenodigd voor de openingsviering. 
  
Werkgroep gezinsvieringen en Kudelkwetters 
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NAZOMER-CONCERT van het GELEGENHEIDSKOOR 
 
Er heeft al eerder een berichtje in de Stem gestaan 
over het Nazomer-concert dat het Gelegenheidskoor 
gaat geven.  
Nu eens geen viering maar een mooi, afwisselend 
concert 
met liedjes uit 30x Gelegenheidskoor. 
Zo’n anderhalf uur kunt u genieten van diverse liedjes met 
af en toe een inleidend verhaaltje. 
Het Gelegenheidskoor heeft, als het concert begint, 
9 repetitieavonden achter de rug, 4 voor de vakantie en 5 na de 
vakantie. Fleur heeft om de koorleden lekker te laten oefenen 
nog voor iedere stemsoort muziek doorgestuurd, zodat de liedjes niet 
wegzakken tijdens de vakantietijd. 
 
Het Nazomer-concert wordt op vrijdag 30 september om  
19.30 uur in onze kerk St. Jan Geboorte uitgevoerd. 
 
Omdat er toch wel kosten zijn om zo’n concert te laten slagen, 
zijn wij genoodzaakt de toegangskaarten te verkopen. 
 
Vanaf 4 september zijn deze toegangskaarten te koop bij 
Slijterij van Lammeren, Winkelcentrum en bij het secretariaat van onze 
kerk, tussen 9.00 uur en 11.30 uur. 
 
De toegangskaarten kosten € 7,50 per stuk inclusief een consumptie. 
Voor kinderen tot en met 12 jaar zijn de kaarten € 2,50 per stuk, ook 
met consumptie. 
 
Wij hopen op een volle kerk, dat zingt lekker en dan komen we uit de 
kosten. Tot ziens. 
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VIERINGEN 
Zo. 28 aug. 11.00 uur  DOP-viering  mmv. D/H-koor 
                  Lector: Werkgroep 
   Koster: Ageeth de Kuijer 
 

 
Zo. 04 sept. 11.00 uur  Eucharistieviering  mmv. Kinderkoor 

Lector: Werkgroep 
Koster: Gerard van der Jagt 

                      12.30 uur Doopviering van Jani Jantje Jonkie 
 

 
Zo. 11 sept. 10.00 uur  Gezamenlijke regionale openluchtviering  

In Nes aan de Amstel 
     

 
Zo. 18 sept. 11.00 uur  Woord-Communieviering  mmv. D/H-koor 
   Lector: Cees Hageman 

Koster: Pieter Bruin 
 

 

 Zo. 25 sept. 11.00 uur  DOP-viering mmv. Cantors 
Lector: Werkgroep 

 Koster: Ageeth de Kuijer 
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GEBEDSINTENTIES 
Zo. 28 aug. Uit dankbaarheid 

Eef Masselink 
Kees Heemskerk 
Familie de Boer-Bokhorst 
Marie van der Jagt-Meijer 
Koos Burgers 
 

Zo. 04 sept. Voor onze dopeling Jani 
Eef Masselink 
Jaap Broers 
Hans van Putten 
Hein Zethof 
Evert Zethof 
Jan Zethof 
Hein Buskermolen 

 
Zo. 18 sept. Robbert van Leeuwen 

Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot 
Eef Masselink en overl. Fam Masselink en Berns 
Uit dankbaarheid 
Piet v.d. Bergen 
Jan Rodenburg 
Uit dankbaarheid 
Gerrit Peters 
Jeroen Buskermolen 
Joop van Leeuwen 
Bep Burgers-Vink 
 

Zo. 25 sept.  Theo Rekelhof en Mien Rekelhof-Zandvliet 
Eef Masselink 
Marie van der Jagt-Meijer 
Koos Burgers 

  Jan en Ria Peters-de Prie 
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OVERZICHT COLLECTES    

    

2022 Collecte Kaarsen Uitvaart 

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

maart/april 810,47 195,50 2176,05 

mei 873,20 128,50 1308,14 

juni/juli 1023,23 190,32 270,95 

aug./sept.       

okt./nov./dec.       

    

Hierboven ons overzicht van de collectes van afgelopen periode. 
Hiervoor wederom onze hartelijke dank. Ook aan degene die het 
bedrag overmaken op ons rek. nr. van de INGB.0000 085885 tnv. 
Kerkbestuur St. Jan Geboorte met vermelding van collecte. 
 
BEDEVAART NAAR ZEVENHOVEN OP MARIA HEMELVAART 
Op 15 augustus zijn we weer vierend bijeen geweest bij de Mariagrot te 
Zevenhoven/Noordeinde. De stoelen stonden al klaar, en er moesten 
nog stoelen bijkomen. Met een kleine 100 mensen  waren we 
samengekomen om dit Mariafeest te vieren.  
Heel wat voorbeden werden aan het papier toevertrouwd. 
Het geeft een bijzondere sfeer om in de open lucht te vieren. 
Natuurgeluiden en af en toe weer een vliegtuig. Samen hadden we een 
mooie viering, waarbij kapelaan Darek voorging. Na afloop konden we 
onze eigen boterhammen nuttigen onder genot van een lekker bakkie 
koffie of thee. Daarna hebben we bij de grot nog een rozenhoedje voor 
de voorbeden gebeden.  
Het is een prachtige locatie die uitnodigt tot gebed. 
Ik denk dat veel mensen weer gesterkt naar huis gingen.  
Tot volgend jaar? 
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MET FRISSE MOED GAAN WE WEER BEGINNEN. 
Wat vliegt de tijd, 6 weken zomervakantie waren al om voor we er erg 
in hadden. Misschien bent u weg geweest en heeft u nieuwe mensen 
ontmoet, of was u heerlijk thuis en genoot u van de zon en rust. 
We gaan dan ook weer vol enthousiasme en hopelijk zonder  
covid maatregelen beginnen. 
 

Op zondag 4 september starten we het nieuwe school-/ werkjaar. Deze 
viering wordt gemaakt door de gezinsvieringengroep en zingt het 
kinderkoor weer uit volle borst mee in de dienst.  
 

Zoals u al eerder hebt kunnen lezen (vorige Stem) is er zondag 11 
september een openluchtviering in de Nes, als u vervoer zoekt of als u 
bereid bent om iemand mee te nemen kunt u zich melden bij het 
secretariaat en hopelijk kunnen we met elkaar mee rijden, zodat er geen 
parkeerprobleem zal zijn in de Nes. Ook aan de jeugd onder ons, is 
gedacht en zijn er eigen activiteiten, er is voor ieder wat wils. 
 

In de vakantie is er wel het een en ander gebeurt, zo zijn er voor het 
koor nieuwe stoelen aangeschaft en is er een nieuwe koffiezetapparaat 
gekocht, zodat we toch na de viering een kopje koffie met elkaar kunnen 
drinken. 
Dit alles is gekocht van de opbrengst “lootjes paaskaars”. 
 
Namens het Parochieteam Dank jullie wel! 
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VAN HARTE WELKOM 
Voor velen van u zit de vakantie er al op, en we hopen dat u daar weer 
mooie nieuwe herinneringen aan over gehouden heeft.  Voor sommige 
van u zit de vakantie nog in de planning of nog niet, en voor andere is 
het misschien wel altijd vakantie. Maar voor nu gaat alles weer beetje 
bij beetje opstarten. De scholen, cursussen, clubs, muziek en sport 
verenigingen. Zo ook ons koor Cum Ecclesia. We hebben met de cantor 
groepjes wel af en toe de diensten opgeluisterd maar gaan vanaf 29 
augustus weer met zijn allen  repeteren.  
We zullen onze stemmen alvast goed opwarmen voor de 
openluchtviering van 11 september in Nes aan de Amstel.  
Wij hopen dat vele parochianen de weg daar naar toe zullen weten te 
vinden. U heeft in de vorige stem kunnen lezen dat er een inschrijf 
formulier zal komen, of u wilt rijden of mee wilt rijden, en of u soms nog 
iemand mee kunt nemen. Wij hebben er in ieder geval zin in.  
Het is altijd leuk eens ergens anders te zingen.  
Vind je zingen eigenlijk ook heel leuk, en twijfel je wel eens om een keer 
te komen luisteren, dan is maandag 29 augustus om 19.30 uur de kerk 
weer geopend. Dan zijn wij weer aanwezig voor de repetitie, en gaan 
we gezellig met elkaar muziek maken.  
Kom gerust eens binnen lopen om te luisteren. 
In de pauzes is er altijd koffie en thee en wat lekkers.  
Graag tot ziens, Monique Rekelhof                                   
 
KERSTWANDELING 
In Aalsmeer/Kudelstaart willen de christelijke kerken eind december 
weer een kerstwandeling organiseren door het dorp van Aalsmeer 
(centrum) (zie de website www.kerstfeestaalsmeer.nl maar deze moet 
dan voor dit jaar nog aangepast worden) U kunt zich hiervoor 
aanmelden bij het secretariaat. Om te weten hoeveel belangstelling 
hiervoor is én om de voorbereidingen hiervoor op tijd te starten 
verzoeken wij u om aan te melden vóór 20 september bij het 
secretariaat. 
Namens de Raad van Kerken Aalsmeer. 

http://www.kerstfeestaalsmeer.nl/
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KLOOSTERWEEKEND IN JANUARI 
Opgeven kan tot 15 september  
Video uitnodiging: https://youtu.be/i9WmfrdZI-Y 
of scan de QR-code. 
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 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 weekeinde is van vrijdagm. (15.00u) tot zondagmid. (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. 
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 

https://youtu.be/i9WmfrdZI-Y
mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl
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we weten of er voldoende deelnemers zijn en kunt u definitief 
inschrijven door een aanbetaling te doen. 
 
EEN PLEIDOOI VOOR EEN OPEN KERK 
Reflectie door diaken Rob Mascini over kerksluitingen naar aanleiding 
van zijn nieuwe boek: ‘Nog is het licht in de tempel niet gedoofd.’ 
 
Woensdag 21 september 20.00u 
Ontmoetingsruimte St. Jans Geboortekerk 
Kwakelsepad 4 in De Kwakel 
 
Zijn we op de goede weg door kerken te sluiten? 
Dat is de vraag die diaken Mascini zich stelt in zijn boek. Gebrek aan 
vermogen, tekort aan priesters, te weinig kerkgangers, het kan 
zomaar leiden tot de gedachte dat minder kerkgebouwen de oplossing 
is. Het is in ieder geval de weg die katholiek Nederland op dit moment 
wil bewandelen. 
 
De deuren sluiten? 
Rob Mascini meent echter dat kerksluiting niet de oplossing is. Hij kan 
putten uit zijn eigen ervaring als diaken in Nederland, maar heeft ook 
kunnen kijken bij vele kerken in het buitenland. En onze traditie wijst 
ook op een ander spoor. Diaken Mascini: ‘Ik pleit voor een ‘open’ kerk, 
diaconaal, spiritueel, cultureel. Voordat we de deuren sluiten, zouden 
we ze eerst wijd open moeten zetten!’ 
 
Kerk als een open huis 
Laten we van de kerk weer een open huis maken. Een plek waar 
mensen uit heel de samenleving lief en leed kunnen delen. Een plek 
waar getrouwd, gevierd en gerouwd kan worden. De plaats waar de 
stilte, iets waar de moderne mens zoveel behoefte aan heeft, opnieuw 
ontdekt mag worden. Een plek voor muziek, feest en ontmoeting met 
de ander en de Ander. 
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Kom op woensdag 21 september naar De Kwakel 
We hopen dat u ook komt om over dit actuele thema van gedachten te 
wisselen. Het is fijn als u zich opgeeft, dan weten we hoeveel mensen 
er komen en zorgen we dat koffie en thee klaarstaan. Opgeven is 
echter niet noodzakelijk. U kunt zich opgeven door een mail te sturen 
naar diakenjeroen@kpnmail.nl. Opgeven kan tot maandag 19 
september. Heeft u zich niet opgegeven, dan bent u toch van harte 
welkom. Deelname is gratis. Een bijdrage voor de parochie wordt 
gewaardeerd. 
 
Meer informatie? Boek bestellen? 
Voor meer informatie kunt u mailen naar Jeroen 
Hoekstra: diakenjeroen@kpnmail.nl 
Het boek ‘Nog is het licht in de tempel niet gedoofd’ 
kunt u bestellen bij de webwinkel van boekscout. Rob 
Mascini neemt ook enkele exemplaren mee die u op 
deze avond kunt aanschaffen. De prijs bedraagt 20 euro. 
 

Wie is Rob Mascini? 
Rob Mascini, is theoloog en diaken in de rooms-
katholieke kerk. In 1972 werd hij als een van de eerste 
pastorale werkers in Nederland aangesteld. In 1980 
wijdde Mgr. Zwartkruis hem tot permanent diaken. Hij 
werkte in de parochies van Spanbroek, Bussum, Den 
Helder, Uithoorn, De Kwakel en Nes aan de Amstel. 
Gedurende vijftien jaar was hij geestelijk verzorger in 
ziekenhuizen in Den Helder, Haarlem en Heemstede. Na 

zijn pensioen is hij nog volop actief in de parochie van Hoofddorp, en 
in diverse kerken in het bisdom Haarlem-Amsterdam. Vanaf 1982 tot 
2010 was hij lid en later ook president van het Internationaal 
Diaconaal Centrum. Voor deze functie mocht hij, in nauw contact met 
het Vaticaan, niet alleen de diaconie van de katholieke kerken en de 
protestantse kerken bestuderen maar kon hij ook vele reizen maken 
door de wereld. 

mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl
mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl
https://mandrillapp.com/track/click/31013829/www.boekscout.nl?p=eyJzIjoidV9xVlI4WlF3c0s5NkVxWkx0Vmo2WVFkSkNzIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTAxMzgyOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5ib2Vrc2NvdXQubmxcXFwvc2hvcDJcXFwvYm9lay5waHA_YmlkPTEzNTg5JnV0bV9zb3VyY2U9UHJvbW90aWVtYWlsaW5nJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPTEzNTg5JnV0bV9jb250ZW50PUF1dGV1cnNmb3RvXCIsXCJpZFwiOlwiYTY2ZDY5NGU3MDhlNGJiOWE2OTFhYmJlNGQ2ODYyYmRcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJkNDVmNjBiMWFiM2I0NTRjZjVhZTVlMWZiYTAwNTE3ZDViZDJjYTI5XCJdfSJ9
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REGIOROOSTER 
 
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer 
Zo.  28-08 09.30 uur      Woord en gebedsviering o.l.v. par. 
Zo.  04-09 09.30 uur      Eucharistieviering 
Zo.  11-09 10.00 uur      Gezamenlijke regionale openlucht viering 
Zo.  18-09 09.30 uur      Oecumenische viering  
Zo.  25-09 09.30 uur      Eucharistieviering  
 
 
Emmausparochie, Uithoorn 
Zo.  28-08 11.00 uur      Eucharistieviering 
Zo.  04-09 11.00 uur      Eucharistieviering 
Zo.  11-09 10.00 uur      Gezamenlijke regionale openlucht viering 

Zo.  18-09 11.00 uur      Eucharistieviering   

Zo.  25-09 11.00 uur      Eucharistieviering   
  
  
St. Jan Geboorte, de Kwakel  
Zo.  28-08 09.30 uur      Woord-Communieviering 
Zo.  04-09 09.30 uur      Eucharistieviering 
Zo.  11-09 10.00 uur      Gezamenlijke regionale openluchtviering 

Zo.  18-09 09.30 uur      Woord-Communieviering  

Zo.  25-09 09.30 uur      Woord-en Communieviering gezinsviering  

 

 
H. Urbanus, Nes aan de Amstel 
Zo.   28-08 09.30 uur      Eucharistieviering 
Zo.   04-09 09.30 uur      Opening schooljaar o.l.v. Elly v Rooden 
Zo.   11-09 10.00 uur      Gezamenlijke regionale openluchtviering 
Zo.   18-09 09.30 uur      Eucharistieviering 
Zo.   25-09 09.30 uur      Woord-Communieviering 
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PAROCHIE-AGENDA  29-08-2022 / 03-10-2022 

 
Di. 20-09 19.30 uur    P.C.I. 
 
Ma. 12-09   9.00 uur kerkschoonmaak 
    9.00 uur D.O.P. 
 
Wo.  07-09 19.30 uur Zonnebloem  
 
Wo.  31-09   9.30 uur Parochieteam 
 

 
     Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:  
      
                      redactiestem@hotmail.com  
 
     Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 23 september 
                 
 

 
 
DE VOLGENDE STEM IS VAN 1 OKTOBER T/M 11 NOVEMBER 
 
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

