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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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VIERINGEN TIJDENS DE KERSTDAGEN 
 
 

24 DECEMBER KERSTMIDDAG 
 

17.00 UUR KINDJE WIEGEN 
 

19.00 UUR GEZINS-KERSTVIERING 
MET ZANG VAN HET “KINDERKOOR” 

 
22.00 UUR DOP KERSTVIERING 

MET ZANG VAN HET GELEGENHEIDSKOOR 
 

25 DECEMBER 1E KERSTDAG 
 

11.00 UUR EUCHARISTIE VIERING 
MET ZANG VAN 

DAMES EN HERENKOOR 
 

26 DECEMBER 2E KERSTDAG 
 

UITHOORN 
11.00 UUR EUCHARISTIE VIERING 

 

1 JANUARI NIEUWJAARSDAG 
 

EUCHARISTIE VIERING 
09.30 UUR AALSMEER  

                       11.00 UUR UITHOORN 
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BESTE PAROCHIANEN  
Binnenkort gaan wij voor het eerst na bijna drie jaar de kerstnacht weer 
vieren. Sinds 2019 zijn wij immers verhinderd geweest door de 
pandemie, die naar wij hopen nu achter de rug is.  
Als wij naar de natuur kijken is Kerst het feest waar het licht van de 
jaarwisseling de duisternis van de donkere maanden overwint: ook als 
wij nog in de winter zitten, worden de dagen langer en verlangen wij 
naar de wedergeboorte van de komende lente. Wat mooi dat de 
geboorte van Jezus in deze dagen gevierd kan worden: het maakt het 
nog zichtbaarder dat hij onze lente is, dat hij ons een nieuw jaar wil 
geven – meer nog, een nieuw leven, vol van zijn liefde en medelijden.                     
Daarom neem ik dit kerstartikel om een aantal hoogtepunten van het 
komend jaar toe te lichten. Na Kerst vieren we op zondag 1 januari het 
feest van Maria Moeder van God. Maar voor velen is de ochtend na de 
nieuwjaarsdag de “day after": een luie ochtend dus waarin men na het 
vuurwerk en de gezelligheid lekker lang kan uitslapen en dat is 
natuurlijk ook heel leuk.  
Maar de nieuwjaarsdag is voor ons gekoppeld aan dit Mariafeest. Een 
feest omdat de grootste eer ooit, werd toegeschreven aan Maria, omdat 
haar moederschap heilig is geweest, omdat zij de moeder van God 
werd.  Een ondenkbaar begrip. De Maria-devotie geeft ons een beeld 
van een nederige vrouw die door God werd uitverkoren om de moeder 
van zijn zoon Jezus te worden.  
Aan Maria willen wij ons pastorale jaar toevertrouwen. Wij zijn dit jaar 
met 21 vormelingen gezegend! Wij zijn bezig om hen op hun vormsel 
(dat op zaterdag 10 juni zal plaatsvinden) voor te bereiden door middel 
van een reeks leuke gezinszondagen. Tijdens deze zondagen worden 
ook de ouders van de vormelingen betrokken, met een parallel 
programma waarin zij zich door middel van gebedsmomenten en 
gesprekken in de tien geboden gaan verdiepen.  
Twee maanden eerder (zondag 9 april) is het hoogfeest van Pasen. 
Ook niet christenen vieren Pasen, maar denken dan meer aan een fijne 
zondag, met lekker eten en drinken, waarbij dan eieren en de paashaas 
niet mogen ontbreken. En ook wij nemen daar, in meer of mindere mate, 
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deel aan. Toch is voor ons Pasen veel meer: het is het belangrijkste 
feest van het kerkelijk jaar, de opstanding van Jezus en zijn overwinning 
over de dood.  
De zondagse paasviering wordt eigenlijk door drie (avond)vieringen 
voorafgegaan, die bij elkaar horen en samen een eenheid vormen, die 
wij paastriduüm noemen. Een echte “driedaagse”, beginnend op Witte 
Donderdag met een kruisteken en eindigend op Paaszaterdag met de 
slotzegen, met tussenin op Goede Vrijdag de plechtige viering van de 
kruisaanbidding.  Deze drie vieringen horen bij de “bijzondere” vieringen 
(zoals Aswoensdag, de Eerste Communie enz.) waarin alleen priesters 
voor kunnen gaan. Door de versnippering van ons rooster lukt ons niet 
altijd als 2 priesters om de “eenheid” van dit triduüm te benadrukken, 
en dat vinden wij heel jammer. Onze wens is de schoonheid van dit 
paastriduüm in zijn volheid te gaan vieren. In de komende maanden ga 
ik een artikel hierover schrijven, met meer details, om ons naar dit 
paasfeest goed voor te bereiden. Na Pasen zullen wij aan vele kinderen 
ook voor het eerst het sacrament van de communie geven. Dit vervult 
ons ieder jaar van vreugde. De aanmeldingen komen nog binnen, maar 
wij zijn al – de hele regio opgeteld – boven de 25. 
Dankzij alle vrijwilligers en leken-voorgangers zijn onze kerken ook het 
hele jaar door een plek waar lief en leed gevierd kan worden. Dankzij 
hen zijn de deuren van onze kerkgebouwen nooit dicht te vinden; 
dankzij hen worden vele uitvaarten gevierd; dankzij hen kunnen wij 
zoveel voor zovele mensen betekenen. Moge God ons met hun inzet 
blijven zegenen. 
Als stip aan de horizon hebben wij dit jaar de wens om in September 
met de parochianen die er interesse in hebben, naar Maria te Lourdes 
toe te gaan. Zo spoedig mogelijk gaan wij aanmeldingen verwerven en 
verdere details van deze bedevaart uitwerken. De wens is om onze 
parochies en alle lief en leed van onze parochianen aan Maria toe te 
vertrouwen. Moge zij ons pastorale jaar zegenen en vervullen van alle 
goede gaven. “Geleid ons door ’t leven o Sterre der Zee” 
Zalig Kerstmis en gezegend nieuw jaar!  
Pastoor Marco Cavagnaro     
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VANUIT HET PAROCHIETEAM. 
In de vorige Stem hebben wij aangegeven dat er op onze begraafplaats 
geruimd zou gaan worden en tijdelijk niet opengesteld was voor bezoek. 
Nu kunnen wij u melden dat de begraafplaats vanaf 23 december weer 
geopend is. 
Alles zal weer netjes zijn zodat een ieder voor de kerst nog een 
bezoekje kan brengen aan hun overleden geliefde/familie. 
Wij danken een ieder voor het begrip en medewerking hieraan. 
 

In deze laatste Stem van dit jaar willen wij u als parochieteam alle 
vrijwilligers bedanken voor de enorme inzet die een ieder op zijn eigen 
manier heeft gedaan. Het was echt geen gemakkelijk jaar door de 
oorlog in Oekraïne en de prijsstijgingen energie en ook alle 
levensbehoeften. 
Om wat groepen te noemen: Secretariaat, Koren, Stemmakers en 
bezorgers, Tuingroep Werkgroep voor het onderhoud gebouwen, 
Schoonmakers, Oekraïnegroep, Kosters en Liturgiegroepen en alle 
andere mensen zich spontaan aangemeld hebben voor een klus. 
 

HEEL HARTELIJK DANK VOOR DIT ALLES ! 
 

Zoals het u misschien is opgevallen is er ook hard gewerkt aan het 
onderhoud van onze kerk. Het nodige stucwerk is behandeld en dat is 
een hele klus. 
Ook zal de pastorie een onderhoudsbeurt gaan krijgen. 
De entree van het secretariaat en pastorie beneden is aan een 
schilderbeurt toe. Dit zal eerdaags van start gaan. 
 

U zult het waarschijnlijk wel gemerkt hebben. 
Ook wij als kerkgemeenschap hebben te maken met de verhoogde 
energierekeningen. Ook wij stoken een graadje minder. 
Wij proberen het toch zo comfortabel mogelijk te houden. En wij hopen 
dat ook u hier op voorbereid bent door, met een trui of vest meer in de 
kerk, toch aanwezig te kunnen kunt zijn.  
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VREUGDE EN VERDRIET 
**Op 14 november overleed mevrouw Roos Kort – Maas, weduwe van 
Jan Kort. Zij mocht de mooie leeftijd van 102 jaar beleven. 
Roos verbleef al geruime tijd in het Kloosterhof, maar was voor de 
meeste Kudelstaarters geen onbekende. 
Zo was zij een aantal weken geleden nog met haar dochter op bezoek 
in de pastorie en wist zich nog veel van vroeger te herinneren.  
De afscheidsceremonie was op maandag 21 november, in 
uitvaartcentrum Finnema waarna zij in alle stilte is gecremeerd. 
Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel 
sterkte toe bij het verwerken van dit verdriet. 
 
**Op 19 november overleed Riet Koek- van der Jagt, op 88 jarige 
leeftijd. Zij was de weduwe van Nico Koek. Zij woonde al jaren aan de 
Kudelstaartseweg, waar zij tot het laats kon blijven wonen. 
Riet was ondanks de houthandel die zij samen met haar man had ook 
een lieve en zorgzame moeder en er was altijd wel tijd voor kinderen en 
kleinkinderen. De afscheidsviering vond plaats op donderdag 24 
november, waarna zij is begraven op ons kerkhof. 
Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe bij het 
verwerken van dit verlies. 
 
 
KERSTBOOM. 
Zoals het wellicht is opgevallen staat er op ons kerkplein weer een 
mooie kerstboom.  Voorzien van allemaal mooie nieuwe lichtjes. 
Deze zijn geschonken door een anonieme gever. 
Zo heeft onze kerk en het kerkplein een mooi aanzien in deze donkere 
tijd voor kerstmis. 
 
KAARSJE OPSTEKEN.? 
Wilt u een kaarsje opsteken….. ook wij zijn genoodzaakt om de 
traditionele prijs van  € 0,50 te verhogen naar  € 0,75. Wij vertrouwen 
op uw begrip. 
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AKTIE KERKBALANS  
Bij deze willen wij U allemaal hartelijk danken voor de toegezegde en 
betaalde bedragen voor Aktie kerkbalans 2022. 
Mocht u e.e.a. nog niet hebben voldaan, dat mag natuurlijk altijd nog. 
Alle beetjes helpen en zijn erg welkom, er komt nl nogal wat onderhoud 
aan de gebouwen aan. 
Volgende maand kunt u weer de nieuwe papieren verwachten voor de 
Aktie van 2023.  Wij hopen dat u ook daar weer gul voor wilt geven. 
 
Mocht u via onze livestream meevieren en toch ook aan de collecte wilt 
voldoen. Dat mag natuurlijk ook via een overboeking. 
 
Ten name van  : Bestuur Parochie Sint Jan Geboorte     
Bankrekening : NL42 INGB 0000 0858 85 
Met vermelding van: Aktie Kerkbalans 
  of: Collecte Kerst 2022 
        
Bij voorbaat onze hartelijke dank 
Het Parochieteam. 
 
 
COLLECTE. 
Hierbij moeten wij ook vermelden dat het totaalbedrag van de 
collectegelden aan het teruglopen is. 
Oorzaak hiervan is dat de bankkosten ook duurder geworden zijn en 
het storten van onze collecte bij de bank flink berekend wordt. 
Misschien kunnen we nadenken over een stille collecte in de vorm van 
papier geld of door rechtstreekse overmaking op onze bankrekening.  
NL42 INGB 0000 0858 85  ovv collecte.  
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In Lusaka, Zambia, bieden wij een thuis voor straatjongens en een 
noodplaatsingsfaciliteit voor verwaarloosde, getraumatiseerde en 
misbruikte straatkinderen die zorg, bescherming en therapeutische 
interventie en ontwikkeling nodig hebben. 
Een revalidatiecentrum waar we een nieuw thuis en een nieuwe start 
bieden voor de kinderen.  

Het is een "tussenwoning" waar we de verloren jeugd herstellen, de 
kinderen opnieuw integreren in hun families, terug naar hun thuis en de 
samenleving. 

Dit project is uitgekozen voor de aktie KIND AAN TAFEL 
Tijdens de kerstcollectes in de rode bussen achter in de kerk.. 
Wilt u gebruik maken van ANBI dan kunt u uw bijdrage ook overmaken: 
 
ING bank:  NL56 INGB 0001 0712 50, 
Witte Paters van Kardinaal Lavigerie, 
t.g.v. projecten A.W.M. Oostveen 
of 
ABN AMRO:  NL24 ABNA 0524 5475 13, 
Witte Paters, 
t.g.v. projecten A.W.M. Oostveen 
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WACHTEN  OP……. 
 

Dat is het thema van de Dop-viering  
op 18 december 2022. 
 
De 4e zondag van de Advent is de laatste zondag voor Kerstmis. 
De DOP-groep heeft weer een mooie, zinnige viering gemaakt waarin 
het wachten op iets duidelijk naar voren komt. 
 
Soms verwachten wij teveel, willen wij te veel en ja, dan kan het 
tegenvallen. 
Ook wekken wijzelf verwachtingen bij andere mensen en kunnen het 
niet waar maken, heel jammer maar zo kan het leven zijn. 
In deze viering gaat het over Maria, haar zwangerschap en Jozef. 
Maria, blij en toch een beetje angstig, het eerste kindje en dan nog op 
zo’n bijzondere manier zwanger geworden. 
 
En Jozef, het zal je toch gebeuren, je verloofde zwanger en jij weet van 
niets! Hoe moest hij hiermee omgaan. Hij hield van Maria maar.. 
hij had zijn toekomst toch anders voorgesteld. Die verwachting werd 
heel anders, maar anders kan vaak ook heel goed zijn.  
 
Zo hebben wij allemaal weleens verwachtingen van iets of plannen die 
we naderhand moeten bijschaven of veranderen. 
Het gaat er om, hoe ga je met alles om. 
 
Wij hopen en verwachten…dat u weer fijn met ons deze 4e zondag mee 
komt vieren en zingen. 
De kerk wordt wel iets opgewarmd maar trek toch lekkere warme 
kleding aan, zodat u niet zit te bibberen maar lekker mee kunt doen. 
 
Tot ziens op zondag 18 december om 11.00 uur in onze DOP-viering. 
 
Groet namens de DOP-groep, Garry Scholte 
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KERSTCONCERT CUM ECCLESIA 18 DEC. 2022  

 

In verband met de WK finale voetbal van die dag 

vervroegen wij onze tijden. De aanvang is nu  13.30 uur  

Wij hebben er nog steeds zin in en de voorbereidingen 

zijn in een vergevorderd stadium.  

Muziekvereniging Flora, Shanty koor de Brulboeien en 

natuurlijk onze Kudelkwetters en het Jeugdkoor 

hebben er ook veel zin in. 

Dus schrijf deze datum in uw agenda: 

 

18 december 2022 

Kerstconcert Cum Ecclesia  

 

Met medewerking van 

Kudelkwetters en Jeugdkoor 

Muziekvereniging Flora 

Shantykoor de Brulboeien. 
 

Mogen we u begroeten? 

De kerk zal om 13.00 uur open gaan voor publiek. 

We beginnen 13.30 uur en het zal rond 15.00 uur 

weer afgelopen zijn. Na afloop hebben we nog een 

gezellig samenzijn. 
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VIERINGEN 
 
Zo. 18  dec. 11.00 uur  DOP-viering mmv. Cantors 
   Lector: werkgroep 
   Koster: Gerard 
         13.30 uur  Kerstconcert   (let op: dit is de aanvangstijd) 
   Koster: Gerard 
 
 

Za. 24 dec.  17.00 uur  Kindjewiegen mmv. Kinderkoor 
   Lector: werkgroep 
 Koster: Aad 
                     19.00 uur  Gezinsviering/Eucharistieviering 
 Lector: werkgroep 
 Koster: Pieter 
                     22.00 uur  DOP-viering mmv. Gelegenheidskoor 
 Lector: werkgroep 
 Koster: Ageeth 
 

 
Zo. 25 dec. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. D/H-koor 
 Lector: Lucy 
 Koster: Gerard 

      
 

Ma. 26 dec. 11.00 uur Gezamelijke viering in Uithoorn 
   Thema: “Samen vieren” 
  

 
Zo.  01 jan.  09.30 uur Gezamelijke viering in Aalsmeer 
                    11.00 uur Gezamelijke viering in Uithoorn 
 Thema: “Samen vieren”   

 
Zo.  08 jan.  11.00 uur  Eucharistieviering mmv. Cantors 
   Lector: Cees 
   Koster: Aad 
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GEBEDSINTENTIES 
 
Zo. 18 dec.       Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns 

Bep Burgers-Vink  
Roos Kort-Maas 
Riet Koek-v.d.Jagt  
uit dankbaarheid 

 
Kerst  Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot 

Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns 
  Theo Rekelhof en Mien Rekelhof-Zandvliet 
  Kees Heemskerk, Familie de Boer-Boekhorst 

Robbert van Leeuwen, Jeroen Buskermolen 
  Ad Verschueren, Cees v. Wees 

Hein Zethof, Evert Zethof, Jan Zethof 
Joop van Leeuwen, Marie v.d. Jagt-Meijer 

  Jan Peters en Ria Peters-du Prie 
  Hein Lammers, Koos en Rie Burgers,  
  Gerrit Peters en Barbera Peters-de Jong 
  Rudolf de Bok, Frans Kommers, Piet v.d. Bergen 
  Corrie Lammers-van Son, Piet Buskermolen 
  Roos Kort-Maas, Riet Koek-vd Jagt 
 
 
Zo. 08 jan. Jaap Broers 

Eef Masselink 
Bep Burgers-Vink 
Hein Buskermolen 

  Riet Koek-vd Jagt 
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GELEGENHEIDSKOOR KERSTAVOND 
 

Ja, eindelijk is het weer zover, we kunnen en mogen weer zingen met 
Kerstavond. Samen met de DOP-groep en Fleur hebben we weer een 
mooie viering samengesteld waarin mooie liederen en teksten elkaar 
versterken.  
Een oproep voor koorleden voor het Gelegenheidskoor werd een groot 
succes en na driemaal repeteren zal het Gelegenheidskoor 
hun bijdrage leveren aan deze Kerstavond-viering. 
 
Natuurlijk, haast vanzelfsprekend, is het Combo ook weer aanwezig om 
het koor muzikaal te begeleiden. Heel fijn, want wij kunnen niet zonder 
het combo. En dan Fleur, die bruist weer zoals andere jaren. 
Dankzij haar vakmanschap, inzet en humor waren de repetities 
weer een feestje. 
 
Het thema van onze viering is: Hoop, Vrede, Vertrouwen en Liefde. 
Vier onderwerpen die heel belangrijk zijn in ons leven. 
Hoop: moet je blijven houden. Vrede: zo belangrijk maar vaak ver te 
zoeken. Vertrouwen: wordt vaak beschaamd maar blijven vertrouwen 
is heel belangrijk. En dan de Liefde: daar hebben we allemaal behoefte 
aan, zonder Liefde is het bijna niet te leven. 
 
Daarom Hopen wij dat de kerk op Kerstavond vol zit met mensen die 
samen willen vieren en zingen. 
Op deze manier voel je de Vrede in de kerk en kunnen wij die vrede in 
ons hart mee naar huis nemen. 
Wij Vertrouwen er op dat het weer een prachtige, sfeervolle en zinvolle 
Kerstviering wordt, waarin de Liefde voor muziek, vriendschap en 
verbondenheid duidelijk naar voren komt. 
 
Tot ziens op 24 december om 22.00 uur in de kerk. 
Groet namens het Gelegenheidskoor en de DOP-groep. 
Garry Scholte 
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HET PAROCHIETEAM WENST EEN IEDER 

 

EEN ZALIG KERSTMIS 

 

EN  

 

EEN ZALIG NIEUWJAAR 

 

 

 

Wij wensen iedereen een Zalig Kerstmis 

en een schitterend Nieuwjaar toe. 
 
 
 

Kudelkwetters en het bestuur kinderkoor 

Werkgroep gezinsvieringen  

Werkgroep 1e H. communie 

 
 

De Redactie – drukkers- inleggers- 

vouwers/nieters en bezorgers 

wensen u Prettige Feestdagen en een    

Voorspoedig 2023! 
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KAARTVERKOOP VOOR ZIEKENHUIS HELPING HANDS 
                                                                              

                       

Mijn zus Thea en ik hebben weer kerstkaarten verkocht in de kerk voor 

het ziekenhuis van onze vrienden Gbemi en Dare Ogunlusi in Nigeria.  

Er is in totaal voor €250,- door parochianen gekocht. Wat een geweldig 

resultaat. OSA heeft dit bedrag verdubbeld. Zodat de afwerking van het 

doktershuis weer een stap dichterbij komt. 

Alle kaartkopers bedankt. 
Willy Holling      
www.gambiamission.com     

 
COLLECTE VOOR DE VOEDSELBANK 
De “extra collecte“ om waardebonnen te kopen voor de mensen die 
gebruik maken van de voedselbank Aalsmeer, heeft in Kudelstaart  
€ 438,65 opgebracht. Ook via onze bankrekening is er geld binnen 
gekomen.  
Samen met de opbrengst van de collecte in Aalsmeer zijn hiermee 45 
alleenstaanden en gezinnen in Aalsmeer en Kudelstaart d.m.v. 
waardebonnen blij gemaakt. De cliënten uit Aalsmeer kunnen de 
bonnen besteden bij de HEMA en die uit Kudelstaart bij Marskramer.  
 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
Werkgroep PCI.      

http://www.gambiamission.com/
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KOM JE OOK MEEZINGEN?  

 

Op zondag 5 februari 2023 wordt de  
Oecumenische dienst bij ons in de kerk  
gehouden.  
Het is al weer een poosje geleden daarom leek het Oecumenische 
werkgroep leuk om weer eens een Oecumenisch Gelegenheidskoor  
te laten zingen. 
Daar zijn natuurlijk mensen voor nodig die het leuk vinden om  
3 á 4 maal te repeteren om daardoor een mooi koor te vormen. 
Deze keer zal Ton v.d. Berg van de Samen op Weg-gemeente de 
dirigent zijn. Ton is heel enthousiast en hoopt natuurlijk op een flink 
koor.  
De repetities worden in onze kerk gehouden, omdat de dienst ook bij 
ons zal zijn. 
 

De data voor de repetities zijn: 
Woensdag 11 – 18 – 25 januari 2023 en waarschijnlijk ook  
1 februari. 
We repeteren van 20.00 – 22.00 uur. 
Natuurlijk met een pauze met koffie/thee, dat bent u van ons 
gewend. 
 

Wilt u weer meezingen of wilt u het eens proberen? 
Wilt u zich dan zo spoedig mogelijk opgeven in verband met het aantal 
muziekmappen. 
Deze keer kunt u zich opgeven bij Ton v.d. Berg. 
E-mail: antonvdberg@caiway.nl 
  

Wij hopen dat er weer een mooi koor komt 
om samen te zingen en te vieren.  
Tot ziens op de repetities! Gewoon doen! 
 

Muzikale groet namens de Oecumenische werkgroep, 
Garry Scholte 

mailto:antonvdberg@caiway.nl
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GEZINSVIERINGEN EN KINDERKOOR 
Op 6 november was er ook in Aalsmeer een gezinsviering. 
Die begon om 9.30 uur. Met Joasia, Manuela en Klaus hebben we daar 
eerst de viering muzikaal ondersteund.  
Daarna snel naar Kudelstaart om weer op tijd voor ons koor te staan.  
Met Joasia achter de piano en Manuela en Klaus bij het koor. 
De viering in Aalsmeer had een ander thema  
maar leek toch veel op die bij ons.   
Zo konden we de liedjes hetzelfde houden. 
Ons thema was “Waar het hart vol van is.” 
Bij binnenkomst kregen we het hierbij  
afgedrukte hartje. 
 
SINT MAARTEN was wel weer heel bijzonder.  
Net op tijd deed de beamer zijn werk en konden we met 16 kinderen uit 
de groepen 1, 2 en 3 de liedjes zingen.  
De zwerver die bij binnenkomst om een aalmoes vraagt.  
Sint Maarten die zijn jas in tweeën scheurt. Voor sommige kinderen is 
het toch wel spannend. “Het is toch een toneelstuk?” 
“Ja hoor.” Met een gerustgesteld kind en het hele koor zijn we achter 
Sint Maarten aan gelopen naar het vuur op het kerkplein waar spekjes 
en mandarijntjes werden uitgedeeld. 
 
SINT EN PIET 
Tijdens de koorrepetitie op donderdag 1 december was er een 
verassing van de Sint. In een gedicht heeft hij de kinderen gevraagd om 
eens wat meer te schrijven. Daarvoor hebben ze een boekje met 
pennen gekregen met wat lekkers erbij. Ook voor het jeugdkoor was er 
een lekkere traktatie. 
 
2e ZONDAG ADVENT 
De viering van 4 december was een sfeervolle  
viering. Fabian mocht de 2e kaars aansteken. 
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Ondanks de kou was de kerk toch aardig bezet. Bijna aan het eind 
trokken de kinderen hun jas, die ze bij zich hadden gehouden, maar 
weer aan. Na afloop was er lekker koffie en thee om weer een beetje 
op te warmen. 
 
KERSTCONCERT 
Het kinderkoor en het jeugdkoor zullen van zich laten horen tijdens het 
kerstconcert op de 18e. Met een aangepaste tijd zodat de 
voetballiefhebbers op tijd voor de buis zitten. Maar dat staat vast al wel 
ergens in deze Stem. 
 
KERSTMIS 
Uiteraard zingt het kinderkoor ook met Kerstmis. 
Op Kerstavond gaan we om 17.00 uur Kindjewiegen met de 
allerkleinsten. 
Om 19.00 uur is er een gezinsviering, dit is een Eucharistieviering. 
Zal er weer een baby in de kribbe liggen? 
 
U/jij bent van harte uitgenodigd bij onze vieringen. 
 
 
1e HEILIGE COMMUNIE 
Op 29 november was de ouderavond voor de 1e Heilige communie. 
Er waren twee aanmeldingen binnen gekomen. Dat is wel weinig om 
een heel project mee te doorlopen en het is voor de kinderen ook niet 
zo gezellig.  
Na overleg met de werkgroep is besloten om dit jaar over te slaan en 
hebben we de aanwezige ouders teleur moeten stellen.  
Ze begrepen het wel maar vonden het toch moeilijk om te horen.  
 
Namens de werkgroep 1e H. communie. 
Paula 
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LOOP JE MEE MET DE KERSTWANDELING? 
Op initiatief van de Raad van Kerken Aalsmeer organiseren negen 

kerken uit Aalsmeer en Kudelstaart van 17 tot 27 december een 

Kerstwandeling door Aalsmeer-Dorp voor jong en oud! Ga samen met 

het egeltje op zoek naar de tien tafereeltjes en ontdek zo het 

kerstverhaal van 2000 jaar geleden. Via de website 

www.kerstfeestaalsmeer.nl kan je de route en het ingesproken verhaal 

vinden, dus trek gauw je dikke jas aan en neem een lichtje mee, om 

samen met je opa’s, oma’s, broers, zussen, vrienden, vriendinnen, 

papa’s en mama’s de wandeling te lopen en meer over Kerst te leren! 

De route is het leukst om te lopen tussen 16.00 en 20.00 uur, want dan 

staan alle lichtjes aan en kan je het egeltje dat met je meegaat het beste 

zoeken. Voor de wandeling is het handig een opgeladen telefoon mee 

te nemen om het ingesproken verhaal bij alle tafereeltjes te luisteren. 

Heb je geen telefoon, geen probleem want de teksten kunnen 

gedownload worden op de website. Zien we jou ook 

http://www.kerstfeestaalsmeer.nl/
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REGIOROOSTER 
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer 
Zo.  18-12 09.30 uur Eucharistieviering 
Za.  24-12 19.00 uur Woord-gebedsviering 
  22.00 uur Eucharistieviering  
Zo.  25-12 09.30 uur Eucharistieviering 
Ma. 26-12 11.00 uur Gezamelijke viering in Uithoorn 
Zo.  01-01 09.30 uur Gezamelijke Eucharistieviering 
Zo.  08-01 09.30 uur Eucharistieviering  
 

Emmausparochie, Uithoorn 
Van dinsdag t/m zondag dagelijks een eucharistieviering  
Zo.  18-12 11.00 uur Eucharistieviering 
Za.  24-12 19.00 uur Eucharistieviering 
  23.00 uur Eucharistieviering 
Zo.  25-12 11.00 uur Eucharistieviering 
Ma. 26-12 11.00 uur Eucharistieviering 
Zo.  01-01 11.00 uur Eucharistieviering 
Zo.  08-01 11.00 uur Eucharistieviering 
   
St. Jan Geboorte, de Kwakel   
Zo.  18-12 09.30 uur Woord-Communieviering 
Za.  24-12 19.00 uur Woord-Communieviering 
  21.00 uur Woord-Communieviering 
Zo.  25-12 09.30 uur Eucharistieviering 
Ma. 26-12 11.00 uur Gezamelijke viering in Uithoorn 
Zo.  01-01 11.00 uur Gezamelijke viering in Uithoorn 
Zo.  08-01 09.30 uur Eucharistieviering 
  
 

H.Urbanus, Nes aan de Amstel 
Elke zat. om 19.00 uur een woord en gebedsviering o.l.v. parochianen 
Zo.  18-12 09.30 uur Woord-Communieviering 
Za.  24-12 21.00 uur  Eucharistieviering 
Zo.  25-12 09.30 uur Woord-Communieviering 
Ma. 26-12 09.30 uur Woord-Communieviering  
Zo.  01-01 09.30 uur Eucharistieviering 
Zo.  08-01 09.30 uur Woord-Communieviering 
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PAROCHIE-AGENDA  19-12-2022 / 13-01-2023 
 

Ma. 19-12  09.00 uur Kerkschoonmaak 
        

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE VOLGENDE STEM IS VAN 14 JANUARI T/M 17 FEBRUARI 
 
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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