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DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP 
 

           Zondag  om 11.00 uur 
 
         (zie ook 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 
 
Iedere 2e en 4e woensdag van de maand zal Pastoor Marco 
aanwezig zijn op het secretariaat van 10.30 uur tot 12.00 uur 
 
Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die tijdens de 

openingstijden van het secretariaat afgehandeld kunnen worden.  
 

tel:0297
mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl
http://www.rkkerkkudelstaart.nl/
mailto:pastores@emmaus-uithoorn.nl
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JANUARI 
 

Ik houd van januari, 
van nieuwjaarsdag om precies te zijn, 
terwijl mijn familieleden brak liggen, 

ben ik vol energie, echt zo fijn. 
De kerstballen door mijn handen, 

versiering en bomen, ik ruim ze op, 
omdat slingers spoedig zullen komen, 

zet ik het hele huis in het sop, 
en elk uitgesteld klusje, u raadt het al… 

Ja echt, deze maand, heel fijn,  
kan ik alleen maar in vrede zijn! 

 
Ik houd van januari, 

in het nieuwe jaar inderdaad, 
voel ik me dankbaar en gezegend, 

met het kerstlicht in mijn hart, 
ga ik er op uit; loop hard door de bossen, 

of ik ga, ja, het is ineens in trek, 
op mijn mountainbike ff fietsen, 
maanden niet gezien, die plek. 

De piano krijgt ineens weer aandacht, 
en geen bezoekje stel ik uit, 

zo breng ik vriendschap en liefde 
draag Jezus boodschap uit! 

 
Ik houd van januari, 

Ja, echt die eerste maand, die vind ik fijn! 
Met kerstmis in mijn hart kom ik tot leven, 

en vanaf nieuwjaarsdag krijgt niets mij klein. 
Waar komt het vandaan? Ik weet het niet. 

Maar als parochianen aan mijn vragen: 
‘Dat hemels paradijs, hoe ziet dat eruit?’ 

kan ik maar één antwoord geven 
Het is als januari, het hemelse leven, 

als nieuwjaarsdag, om meer precies te zijn! 
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In deze door mij geliefde maand  

wens ik u een gezond, gezegend en liefdevol 2023!  

 

Nog heel even wil ik met u terugkijken op 2022.  
Want na twee jaar konden we eindelijk weer echt samen kerstfeest 
vieren. Corona heeft veel wonden achtergelaten in ons midden, maar 
is als bedreiging uitgespeeld. Nieuwe uitdagingen dienen zich alweer 
aan, maar opnieuw zullen we er met elkaar voor gaan staan en zorgen 
dat niemand achterblijft. Zolang we omzien naar elkaar en met de Heer 
die over ons waakt, kunnen we alles aan. 
Januari, zo leest u in mijn korte gedichtje, is voor mij altijd een fijne 
maand, want we vieren de verjaardagen van mijn dochter en mijzelf. Dit 
jaar gaat er ook op werkvlak iets veranderen. In dit nieuwe jaar ga ik 
iets minder werken; van vijf naar vier dagen.  
Mijn moeder en haar tweede echtgenoot hebben meer en meer zorg 
nodig op hun oude dag. Ik voel mij gezegend dat mijn vrouw en ik daar 
tijd en aandacht voor vrij willen en kunnen maken.  
Ik ben dankbaar dat de bisschop daarom mijn verzoek om daar meer 
tijd voor te hebben heeft ingewilligd.  
Dat was ook een mooi moment om mijn taken nog eens onder de loep 
te nemen. Iets minder werken betekent voor mij vooral minder 
vergaderen. Tegelijk wil ik meer tijd vrijmaken voor activiteiten, zoals de 
filmavond waar we keken naar de film van de paus, de avond met 
diaken Mascini en het kloosterweekend eind januari. 
Als wens voor het nieuwe jaar geef ik u mee dat we dankbaarheid 
mogen koesteren.  
Dat we dankbaar mogen zijn met al het goede in ons leven.  
En dat het kerstkind ons steeds opnieuw in vuur en vlam zet voor wat 
wij met elkaar kunnen bereiken:  
                        een wereld vol mensen met liefde en vrede voor elkaar! 
 
Diaken Jeroen Hoekstra  
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BESTE PAROCHIANEN, 
Ik wil u namens het parochieteam nog een goed en gezond jaar toe 
wensen. Ik zag vandaag op het secretariaat dat de dames met de 
voorbereidingen van de Actie kerkbalans volop bezig zijn, wat een grote 
klus, dames bedankt hiervoor! 
Nogmaals ieder die afgelopen jaar heeft bijgedragen hartelijk dank. 
Wij gaan er van uit dat het ook dit jaar weer een groot succes zal worden  
 
Nadat er het afgelopen jaar veel werk is verricht aan de pastorie om het 
project “Vluchtelingen Oekraïne” te laten slagen, heeft ook de ruiming 
van onze begraafplaats veel tijd en energie gekost.  
Na alle stagnatie en tegenslag met vergunningen kunnen we nu van 
start met de verbouwing en verdere opknap van de kerk en secretariaat. 
Aan de rechter zijkant in de kerk, ter hoogte van de oude biechtstoel zal 
wat ruimte worden gecreëerd voor een toilet groep. Al met al zal dat wel 
een paar maanden duren maar de vieringen  zullen gewoon doorgaan. 
En wij zullen er zorg voor dragen dat er weinig hinder is voor de 
kerkgangers. Gaande weg houden we u op de hoogte. 
 
Met een vriendelijke groet namens het parochieteam,  
Wijnand Oostveen. 

 
NAMENS HET PCI WENSEN WIJ U VOOR 2023: 
De kalmte om te aanvaarden, wat we niet kunnen 
veranderen.  
De moed om aan te pakken, wat we wel kunnen veranderen.  
En de wijsheid om het verschil te zien.  
 
In de week voor de kerstdagen, zijn er door vele vrijwilligers, mooie 
Azalea’s met kerstkaart naar al onze ouderen van de parochie 
gebracht. Deze werden hartelijk ontvangen!  
 
Hiervoor hartelijk dank.  
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Diverse belangrijke parochiële gebeurtenissen en activiteiten in onze                 
                            parochie van het afgelopen jaar: 
Eindelijk konden we het jaar 2022 positief beginnen door weer onze 
deuren voor u open te stellen. 
Met dank aan de liturgiegroepen die met veel enthousiasme mooie 
vieringen wisten voor te bereiden. 
Speciale momenten zoals de schelpenviering, Aswoensdag, 
voorbereidingen 1e communie. Niet te vergeten ons mooie 
jubileumweekend in de maand mei. De St Jan viering in juni. 
Ook het gelegenheidskoor was weer actief. Er kwam een mooi 
gelegenheidsconcert waar hard voor gerepeteerd werd. 
Wat dacht u van onze parochie-avond in het Dorpshuis, waar velen van 
u aanwezig waren en er werd gepraat over de toekomst van de kerk. 
Deze avonden werd ook regionaal gehouden. Verslagen hierover hebt 
u in De Stem uitgebreid kunnen lezen. 
De regionale samenwerking krijgt steeds meer lijn en kleur. 
Wat te denken van de regionale openluchtviering in september. 
Een mooie viering, mooie locatie en zeker het weer was ons goed 
gezind. 
Ook hierover was alles al te lezen in De Stem en foto’s te zien op 
diverse websites. 
Ook kenden we velen gedenkpunten: er waren 19 uitvaarten van 
betrokken parochianen, sommigen werden op ons kerkhof begraven en 
sommigen gecremeerd. Er werden 2 kindjes gedoopt en er waren 5 
communicanten. Ook is er deze zomer een kerkelijk huwelijk gesloten. 
Dit jaar zijn de paaskaarsen weer verloot en ook deze vonden een mooi 
plekje bij twee parochianen thuis. 
Afgelopen jaar hebben we feestelijk kunnen afsluiten met hele mooie 
kerstvieringen. Kinderkoor, jeugdkoor, dames en herenkoor en het 
gelegenheidskoor en iedereen die er aan heeft meegewerkt.  
Heel hartelijk dank. 

Een iedereen namens het parochieteam een 

Zalig Nieuwjaar toegewenst. 
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LIEF EN LEED IN ONZE PAROCHIE 
Na ongeveer 7 jaar ziekte en toch steeds optimistisch en strijdbaar is 
op 21 december 2022 Kees Burgers, op 79 jarige leeftijd overleden. 
Kees woonde met zijn vrouw Corry in de Venusstraat in de Hornmeer. 
Met zijn ziekte ging hij positief om, zodra het weer redelijk ging, 
probeerde hij weer actief bezig te zijn. Vaak zag je hem op de fiets. 
Daarnaast was Kees ook een flink aantal jaren actief op ons 
secretariaat bezig om samen met Trees de kerkbijdragen enz. te 
verwerken. Kees een zeer innemend persoon, die met geduld en tact 
met de mensen omging. Helaas ging het, het afgelopen jaar minder met 
hem en zag het er naar uit dat hij de strijd zou gaan verliezen maar hij 
heeft ervoor geknokt om toch op het huwelijk van zijn kleindochter 
aanwezig te zijn en dat lukte. Op woensdag 28 december was de 
afscheidsviering in onze kerk waarna Kees op ons kerkhof is begraven. 
Wij wensen zijn vrouw Corry, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe 
om het grote verlies te kunnen dragen. 
 
*Na een leven van hard werken maar ook genietend van haar huisje en 
het mooie uitzicht is op 24 december 2022 Mien Homan – Bon op 86-
jarige rustig ingeslapen. De laatste jaren vielen niet mee voor Mien, 
door ziekte, ze was opgenomen in verpleeghuis Leythenrode in 
Leiderdorp. Daar werd ze goed verzorgd maar ja, ze wilde graag naar 
huis, naar het Jaagpad. Gelukkig kon ze in het najaar 2022 in het 
Zorgcentrum in Aalsmeer terecht en was ze vlak bij huis. Het lukte ook 
om af en toe op zondag een dagje ‘thuis’ te komen, want daar was zij 
toch het liefste. Helaas kreeg ze een hersenbloeding en is na een paar 
dagen overleden. Mien en Theo waren ruim 63 jaar getrouwd en 
kenden elkaar bijna 70 jaar. Mien, een lieve, tevreden vrouw, zorgzame 
moeder, trotste oma en overgrootmoeder. Op vrijdag 30 december was 
de afscheidsviering van Mien in het crematorium in Nieuw Vennep. Wij 
wensen Theo, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe om 
het grote verlies te kunnen dragen. 
 
Uitvaartgroep: Anneke en Garry 



 

7 
 

 
Ook dit jaar treft u bij de Stem de enveloppe 
voor de ‘Aktie Kerkbalans’ weer aan. 
Afgelopen jaar is voor iedereen een jaar 
geweest om na de coronaperiode een 
nieuwe start te maken, ook voor onze 
parochie. De vieringen kunnen weer volop 
bezocht worden en ook het gebruikelijke 
koffiedrinken na de viering is een welkom 

gebeuren. De livestream wordt nog steeds met veel enthousiasme 
ontvangen en bekeken. 
Ook dit jaar kunnen we dankzij u allen het afgelopen jaar toch goed 
afsluiten als het om de ‘Actie Kerkbalans’ gaat. 
Hiervoor nogmaals onze hartelijke dank. 
 
Voor het jaar 2023 zal de kerkbalans net als afgelopen twee jaar niet 
meer worden opgehaald. 
Wel krijgt U uw formulier in de bus zoals gebruikelijk, tegelijk met de 
Stem van januari.  
Nu ook zonder de gebruikelijke acceptgiro, die niet meer bruikbaar is. 
Het verzoek is nu om uw formulier zelf bij de pastorie in de bus te doen 
en of het bedrag over te maken op: 
rek. nr.: NL42 INGB 0000 0858 85 
t.n.v. Kerkbestuur St. Jan Geboorte. o.v.v. Aktie Kerkbalans. 
 
 
 

 
Tevens verzoeken wij u om ook uw email-adres op dit formulier te 
vermelden. Dit ter aanvulling voor onze eigen administratie. 
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Wij hopen dat u in 2023 ook weer onze kerk financieel zult blijven 
steunen.  
 
Wist u dat deze gift ook voor belastingaftrek aantrekkelijk kan zijn. 
Vroeger moest men hiervoor naar de notaris, tegenwoordig is er een 
soort overeenkomst waarbij u een nummer heeft en dat bij de 
belastingdienst kunt opgeven. Dit kan dus best interessant worden. 
 
Voorwaarden hiervoor zijn:  
• De jaarlijkse gift dient vijf jaar achter elkaar te worden overgemaakt 
naar de parochie of diens rechtsopvolger. 
• De hoogte van de jaarlijkse gift dient te worden vastgelegd in een 
overeenkomst tussen gever en de ontvanger. 
• De gift stopt bij overlijden van de gever. 
• De gift mag stop gezet worden bij verlies van baan of 
arbeidsongeschiktheid. 
• De parochie (ANBI) levert geen tegenprestatie aan de gever voor deze 
gift. 
Heeft u interesse: op internet kunt u bij de belastingdienst de 
formulieren vinden (zoek op: overeenkomst voor periodieke gift) 
U vult een deel in en op het secretariaat of iemand van het 
parochieteam kan het andere deel invullen. 
 
Wij hopen met elkaar “Samen Kerk” ook de Actie Kerkbalans voor 2023 
weer tot een succes te maken. En wie weet kunnen wij onszelf ook nog 
weer overtreffen. 
 
Namens Parochieteam. 
Werkgroep Actie Kerkbalans. 
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DOP-VIERING  De Bergrede  
Om het nieuwe jaar goed te beginnen heeft de DOP-groep 
weer een mooie en zinvolle viering gemaakt. 
Het zijn de bekende Zaligsprekingen, u kent ze waarschijnlijk wel. 
Je zou ook kunnen zeggen: gelukkig zij die…..     Vul maar in. 
Wij als DOP-groep hebben gezocht naar teksten die u vast wel 
aanspreken. Ook een verhaal is erin verwerkt en natuurlijk liedjes.  
Deze viering hebben wij ook gemaakt voor de bewoners van 
Kloosterhof. Met regelmaat wordt daar een viering door de DOP-groep 
gedaan. Deze vieringen worden goed bezocht door de bewoners. 
De mensen waarderen de vieringen bijzonder en dat is dan net als in 
onze kerk heel fijn om te doen. 
Wilt u ook weer ‘zalig’ samen vieren, dan willen wij u van harte 
uitnodigen voor deze viering op zondag 29 januari 2023. 
Dan kunnen wij weer samen vieren en samen zingen. 
Wij kijken naar u uit! 
 
Namens de DOP-groep, Garry Scholte 
 
 

OECUMENISCHE VIERING. 
Op zondag 5 februari wordt er bij ons in de parochie kerk een 
oecumenisch viering gehouden.  
Het thema is nog niet bekend, maar wel is bekend dat er tijdens deze 
viering een oecumenisch gelegenheidskoor gaat zingen.  
Het koor zal worden gedirigeerd door Ton van den Berg en Jan 
Sikkema zal het koor op het orgel begeleiden. 
De repetities vinden plaats in de Sint Jan Geboorte, Kudelstaartseweg 
op woensdag avonden 11, 18, 25 januari en 1 februari. Aanvang 20.00 
uur en we zingen tot 22.00 uur. Natuurlijk is er tussendoor een pauze 
voor een kopje koffie of thee. 
U kunt zich nog opgeven via het secretariaat. 
Telefoon 0297-324735 of via mail: stjangeboortesecretariaat@live.nl  
 
Oecumenische werkgroep 
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OVERZICHT COLLECTES  

  

2022 collecte/kaarsengeld/uitvaart 

    
jan / febr. 1915.55 

maart / april 3182.02 

mei 2309.14 

juni / juli 1484.50 

aug / sept. / okt 1568.55 

nov. / dec 3477.58 

  

 
Hierboven ons overzicht van de collectes van afgelopen periode. 
Hiervoor wederom onze hartelijke dank.  
Ook aan degene die het bedrag overmaken op ons rekeningnummer 
van de INGB.NL42 INGB 0000 0858 85   
t.n.v. Kerkbestuur St. Jan Geboorte  
Met vermelding van Collecte.                               
 
Ook hartelijk dank voor uw giften in de Rode Bussen voor het project 
van de Witte Paters in Zambia. 
Het totaal hiervan is nog niet bekend omdat er ook via het 
banknummer is gedoneerd.   
Maar al degene die dit project een warm hart hebben toegedragen,  
 
nogmaals hartelijk dank namens de missionaire werkgroep. 
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VIERINGEN: 
 
Zon. 15 jan.  11 uur  Eucharistieviering m.m.v. D/H + Kinderkoor   
         Lector: Willy v.d. Geest 

        Koster: Pieter Bruin 
 

 
Zon. 22 jan.  11 uur   Eucharistieviering mmv. D/H-koor         

        Lector: Lucy Rekelhof 
          Koster: Ageeth de Kuijer 
 

 
Zon. 29 jan.  11 uur   DOP viering mmv. D/H-koor 
          Lector: Werkgroep  
                                    Koster: Gerard v.d. Jagt. 
 

 
Zon. 05 febr. 11 uur   Oecumenische viering  mmv. Gelegenheidskoor 
          Lector:  Oecumenische Werkgroep 
          Koster: Aad Buskermolen 
 

 
Zon. 12 febr. 11 uur    Eucharistieviering mmv. Kinderkoor 
           Schelpenviering 
           Lector: Werkgroep 
           Koster: Pieter Bruin  
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GEBEDSINTENTIES 
 
Zo. 15 jan. Rudolf de Bok 

Jan Zethof, Evert Zethof, Hein Zethof 
Eef Masselink 
Theo Rekelhof en Mien Rekelhof-Zandvliet 

   Kees Burgers, Mien Homan-Bon 
Jeroen Buskermolen, Joop van Leeuwen 

 
Zo. 22 jan. Frans Kommers, Robbert van Leeuwen 
  Eef Masselink, Koos en Rie Burgers-Donicie 
  Kees Burgers, Mien Homan-Bon 
  Piet van den Bergen 
  Marie v.d. Jagt-Meijer 
  Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot 
  Hans van Putten   (jaargetijde) 
 
Zo. 29 jan. Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns 
  Kees Burgers 
  Mien Homan-Bon 
  Jeroen Buskermolen 
  Jan Peters en Ria Peters-de Prie 
 
Zo. 05 feb. Kees Burgers 
  Mien Homan-Bos 
  Eef Masselink 
  Jaap Broers 
 
Zo. 12 feb. Kees Burgers, Mien Homan-Bon 
  Theo Rekelhof en Mien Rekelhof-Zandvliet 
  Eef Masselink, Jaap Broers 
  Hein Buskermolen 
  Gerrit Peters en Barbera Peters- de Jong 
  Bep Burgers-de Vink 
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HET SAMENWERKINGSVERBAND. 
Begin 2015 is na veel vergaderen dan eindelijk een samenwerking 
gevormd tussen Uithoorn, De Kwakel, Nes a/d Amstel, Aalsmeer en 
Kudelstaart. De sfeer was best gespannen toen ik mijn eerste 
vergadering, op 26 febr., in De Nes meemaakte. 
Hans van Putten was de vertegenwoordiger van onze parochie. Er was 
nog geen penningmeester en omdat Chantal Bentveld in Kudelstaart 
penningmeester was geworden, was dus mijn taak, als inval 
penningmeester, in Kudelstaart  klaar. 
Hoe anders is het met Chantal Bentveld, gelopen, jammer. 
In het begin waren wij met 5 parochievertegenwoordigers, 2 priesters, 
diaken Jeroen en ik als penningmeester. Iedereen wilde zijn eigen dorp 
zo goed mogelijk aan zijn trekken laten komen. 
De samenwerken ging stroef. We moesten de priesters leren kennen 
met hun neo-catechumenale gedachten. Daar moesten wij als 
bestuursleden en de kerkbezoekers erg aan wennen. 
Dat was niet altijd gemakkelijk. Zij stonden erg op hun strepen. 
Wij zagen ook het nut nog steeds niet goed in waarom we zouden 
moeten samenwerken!!! 
De strijd In Uithoorn over de Schanskerk en de actiegroep kostte veel 
energie. Dit is gelukkig verleden week opgelost door de verkoop van de 
kerk. 
Uithoorn en Aalsmeer waren A-kerken en moesten iedere week op 
zondag een eucharistieviering doen. De Kwakel wilde niet om 11 uur de 
aanvang van de zondagviering en omdat Aalsmeer aanvang half 10 
kreeg toegewezen als A-kerk moesten wij maar naar 11 uur op zondag. 
Dit zou na een jaar wisselen. Echter na een jaar wilde men voor de rust 
niet weer gaan wisselen en dus zitten wij nu nog met een zondagviering 
om 11 uur, wat vooral in de zomer best wat kerkbezoek scheelt.  
Nu is de term A-kerk van de baan en zijn we allemaal gelijkwaardig.  
Het bisdom ziet waarschijnlijk in dat het van boven opgelegde MOETEN 
in de samenwerkingsverbanden niet helemaal gaat werken en we 
hebben de indruk dat het samenwerken belangrijker is dan het sluiten 
van kerken op korte termijn. 
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De bestuursleden wisselden en ook de eerste priesters zijn vertrokken. 
Wij hebben inmiddels een leuk vergaderteam en daardoor heb je ook 
meer voor de andere gemeenschappen over en gaat het echt op 
samenwerken lijken. Ook de jaarlijkse bijeenkomst van bestuursleden 
uit de 5 dorpen heeft hieraan bijgedragen. 
Hans van Putten is jammer genoeg verleden voorjaar overleden dus 
ben ik nu ook parochievertegenwoordiger. 
Door mijn leeftijd, ik ben 76 jaar moest ik afgelopen zomer eigenlijk 
aftreden maar om Kudelstaart nog wat tijd te geven, werd er gevraagd 
of ik wilde blijven tot juni dit jaar. Maar dan is het gedaan en moet er 
een nieuwe vertegenwoordiger voor Kudelstaart gevonden worden.  
Die persoon hoeft geen penningmeester te worden maar wel een 
krachtige vertegenwoordiger voor onze kerk en bereid tot samenwerken 
met de andere 4 dorpen. 
Ons bestuur zou erg graag iemand vinden die het jongerenwerk gaat 
promoten en uitbreiden. In Uithoorn begint dit te groeien.  
In onze parochie moet dit ook mogelijk zijn.  
Bestuurder zijn is geen zware belasting.  
Een keer per maand vergaderen, wisselend per plaats. Steeds meer 
samenwerking, dus gemakkelijker en zelfs vaak gezellig.  
Ik heb er, ondanks vooral in het begin, met ergernis, veel van geleerd 
en veel mensen leren kennen. 
 
Julia Oostveen. 
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KERSTAVOND GELEGENHEIDSKOOR 
Eindelijk was het weer zover, een kerstavond met Gelegenheidskoor. 
Zaterdag 24 december om 22.00 uur was de kerk heel goed gevuld met 
mensen, die zin hadden in een ‘ouderwetse’ DOP-viering met 
Gelegenheidskoor. 
Na een aantal kerstliedjes die iedereen lekker meezong begon de 
viering. Het best grote koor van 41 zangers en zangeressen hadden in  
3 repetities de liederen ingestudeerd. Gelukkig waren er veel koorleden 
die al heel vaak meegezongen hadden, dus was niet alles nieuw. Met 
een groot combo werd het een prachtige geheel en dan natuurlijk, Fleur 
Buskermolen, de dirigent. Zij had met haar enthousiasme en kundigheid 
het koor en combo goed in de hand. 
De DOP-groep had met mooie teksten een goede zinvolle viering 
gemaakt met het thema: Hoop, Vertrouwen, Vrede en Liefde. 
Zonder die 4 onderwerpen is het bijna onmogelijk om te leven. 
Aan het eind van de viering werden natuurlijk de koorleden, het combo 
en Fleur bedankt en na de toegift gezongen te hebben 
ging iedereen weer naar huis. 
Wij als organisatie hopen dat die onderwerpen ons allen in het jaar 2023 
steun en kracht mogen geven om er weer een mooi jaar van te maken 
met af en toe een Gelegenheidskoor. 
 
Namens de organisatie, Garry Scholte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gelegenheidskoor 
 
ge 

Gelegenheidskoor 
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NIEUWJAARWENS ÉN KOORWENS ‘CUM ECCLESIA’ 
Allereerst wil ik iedereen het allerbeste wensen voor 2023. 
Ik hoop dat voor iedereen het nieuwe jaar goed, gezond en veilig 
begonnen is. Wij, het koor hebben het jaar 2022 goed afgesloten met 
een gezellig kerstconcert en een goed gevulde kerk op de 1e kerstdag. 
We hebben heerlijk gezongen maar zoals iedereen heeft kunnen zien 
en horen missen we gewoon een paar goede stemmen. 
Dus probeer ik het toch nog maar een keer met deze (nood) oproep?! 
Mooie herenstemmen en sopranen hebben wij hard nodig.  
Dus, komt u toch gezellig eens luisteren op de maandagavond, en 
misschien gaat u wel lekker meezingen.  
Onze repetities zijn van 20.00 - 21.45 uur gewoon in de kerk. 
Natuurlijk hebben we ook even tijd voor koffie/thee met meestal iets 
lekkers. Tot maandag? 
 
Namens het bestuur Cum Ecclesia 
Monique Rekelhof.  
 
BEGRAAFPLAATS 
Zoals u in onze vorige Stemmen heeft kunnen lezen is er op de 
begraafplaats druk gewerkt om weer ruimte te maken voor nieuwe 
overledenen. De betrokken nabestaanden zijn allemaal benaderd en op 
de hoogte gebracht.  
Een aantal mensen heeft besloten om de steen te bewaren en deze zijn 
inmiddels opgehaald. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.  
Wij danken iedereen voor het vertrouwen en begrip voor deze 
werkzaamheden. Onze begraafplaats is zeker drie weken gesloten 
geweest, maar met de Kerstdagen heeft toch iedereen een bezoekje 
kunnen brengen aan hun dierbaren. 
Velen zullen, zeker met het voorjaar in het verschiet, weer een 
rustpuntje vinden op onze mooie vredige begraafplaats. 
 
Nogmaals dank voor uw begrip, 
Namens het parochieteam. 
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R.K. Kerkbestuur Samenwerkingsverband  
              van Amstel tot Westeinder  
O.L.V. van de berg Karmel  Aalsmeer  
H. Joannes Geboorte   De Kwakel  
H. Joannes Geboorte   Kudelstaart  
H. Urbanus    Nes aan de Amstel  
Emmaüs    Uithoorn  
                 www.rkregioamstel-westeinder.nl 
 
              Communiqué van de R.K. Emmaüs Parochie te Uithoorn  
 
Het bestuur van de Emmaüs Parochie te Uithoorn heeft op 29 
december 2022 het gebouw van de voormalige Sint Jan de Doper 
Parochie – met bijbehorende pastorie en omliggende terrein – aan een 
projectontwikkelaar verkocht. Door de gerealiseerde verkoop kunnen 
de gemeente Uithoorn en deze ontwikkelaar verder invulling geven aan 
de voorgenomen gebiedsontwikkeling van het Schansgebied. Dit is 
voor groot belang voor het centraal in het dorp gelegen Schansgebied 
en daarmee voor alle inwoners van de gemeente Uithoorn.  
Met de verkoop van het kerkgebouw komt een einde aan een jarenlang 
slepende zaak, waarbij het voor de parochie zeer moeizaam en pijnlijk 
is geweest om tot een oplossing te komen. De jarenlange 
onderhandelingen hierover met de gemeente, waarbij de parochie is 
ondersteund door het Bisdom Haarlem-Amsterdam, zijn voor de 
parochianen te vaak een achtbaan rit geweest die nu tot stilstand is 
gekomen.  
Vele plannen zijn gemaakt, waarbij het niet altijd eenvoudig is geweest 
om de verschillende belangen bij elkaar te brengen. Dat heeft ertoe 
geleid dat het proces veel meer tijd heeft gekost en ook zeer intensief 
is geweest. Dat heeft ook nadrukkelijk zijn weerslag gehad op de 
parochie en haar parochianen, maar natuurlijk ook op alle inwoners van 
de gemeente Uithoorn.  
Na de bekendmaking van de planontwikkeling van de gemeente 
Uithoorn voor het Schansgebied en de vestiging van het 
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Voorkeursrecht Gemeente op de aankoop van de Schanskerk in 2021 
en 2022, is het uiteindelijk mogelijk gebleken om tot een verkoop van 
de kerk en pastorie te komen. Daarbij is gezocht naar de juiste balans 
tussen de belangen van de parochie als eigenaar en de 
planontwikkeling voor het Schansgebied in het belang van het dorp. Wij 
zijn blij dat dit heeft geresulteerd in de verkoopovereenkomst. Natuurlijk 
is het pijnlijk om te zien dat het kerkgebouw en pastorie een andere 
bestemming gaan krijgen. De Schanskerk heeft voor de parochianen 
van Uithoorn heel veel betekend, en het is ons niet mogelijk om in dit 
beknopt communiqué al de emoties en herinneringen onder woorden te 
brengen.  
Wij hopen dat de inwoners van Uithoorn uit kunnen kijken naar een 
gebiedsontwikkeling die past bij de unieke plek en ligging van het 
gebied, en dat toch nog steeds een herkenbare plaats kan blijven,   om 
de plek waar de geloofsgemeenschap bij elkaar is gekomen in ere te 
houden. 
Het parochiebestuur van de R.K. Emmaüs Parochie te Uithoorn. 
 
 

LAAT DE H. GEEST MAAR WAAIEN……… 
(viering op (bijna) elke 1ste maandag van de maand in Uithoorn). 
 
Eucharistieviering 19.30 uur Dagkerk/pastorie de Burght Uithoorn.  
Deze vieringen, te weten op 2 jan, 6 feb, 6 maart, 10 april (2e Paasdag 
om 11.00 u), 1 mei, 5 juni, 3 juli, 7 aug, 4 sept, 2 okt, 6 nov en 4 dec in 
2023, worden verzorgd door de charismatische gebedsgroep uit 
Uithoorn. Hopelijk worden het inspirerende samenkomsten, waarbij we 
met elkaar bewogen worden door de H. Geest.  
Want ook in deze tijd wil de H. Geest de ruimte krijgen.?!  
Lofprijzing, gebed, (neem uw intentie op papier mee), liederen, stiltes. 
Na afloop koffie/thee. Dus iedereen welkom en sta open! 
Zie verder de poster en flyers in de kerk herkenbaar aan de duif!  
Info: Marlies cees_marlies@hotmail.com tel. 567848 
 

mailto:cees_marlies@hotmail.com
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WEEK VAN GEBED 
De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken 
aan om goed te doen en recht te zoeken.  
Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt 
door het onrecht van ongelijkheid en racisme, wereldwijd, in Nederland 
en lokaal.  
Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen 
christenen mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden 
zijn, met God en met elkaar.  
Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de 
problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. 
  
De Aalsmeerse kerken nodigen u uit in de week van 15 januari t/m 20 
januari mee te bidden in de hieronder vermeldde kerken/locaties: 
 

Dag Tijdstip Locatie 

Zondag 15 
januari 

20.00-
21.00 uur 

Hervormde Kerk Aalsmeer-Dorp 

Maandag 16 
januari 

20.00-
21.00 uur 

Open Hof Kerk (samen met 
Doopsgezinden en RK Karmelkerk) 

Dinsdag 17 
januari 

20.00-
21.00 uur 

De Spil in Kudelstaart (samen met 
Alphakerk en RK St. Jan Geboorte) 

Woensdag 18 
januari 

20.00-
21.00 uur 

Lijnbaankerk 

Donderdag 19 
januari  

20.00-
21.00 uur 

Hervormde Kerk Aalsmeer-Oost 

 
De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door 
Missie Nederland  
de Raad van Kerken en  
Samen Kerk in Nederland (SKIN).  
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BENEDICTUS 
Ik had al lange tijd gepland om in ItaIië op vakantie te gaan, zodat ik 
mijn ouders na de kerstdagen kon bezoeken. Nooit had ik gedacht dat 
ik zo’n historisch moment zou meemaken. In 2013 is voor het eerst een 
Paus “met emeritaat” gegaan, namelijk Paus Benedictus. Benedictus 
ging wonen in een klooster in het Vaticaan. Daar bleef hij voor de kerk 
bidden. Niemand had verwacht dat hij nog zo lang zou leven. Hij is 
afgelopen jaar 95 geworden. Op 31 december is hij naar de hemel 
gegaan. Vanaf 1 januari was ik in Rome. Op maandag 2 januari, na lang 
in de rij gestaan te hebben, heb ik Benedictus gezien. 
Hij werd als Paus opgebaard, dus met alle eer. 

Na een aantal dagen mocht ik zelfs zijn uitvaart bijwonen. Dat was heel 
bijzonder. Het begon op 9.30 uur in de ochtend en het was in het 
openlucht, op het Sint Pietersplein. Duizenden mensen waren gekomen 
en iedereen werd gecontroleerd.  
Vroeg in de ochtend, om 6.30 uur, stonden we daarom al in de rij. 
Het was koud en er hing een dikke mist, maar de sfeer was heel intens. 
Op het plein zat naast mij een bekende Amerikaanse journalist, 
waarmee ik een paar woorden heb gewisseld. Ik kende zijn boeken en 
ik vond het heel bijzonder om hem te ontmoeten. Het is indrukwekkend 
dat heel de wereld bij het overlijden van Paus Benedictus stilstond. 
Onze kerk is echt een wereldkerk. 
Paus Franciscus heeft mooie woorden uitgesproken over Paus 
Benedictus. Hij noemde hem “trouw”. Dit woord bleef bij mij hangen: 
trouw! Trouw aan de kerk, trouw aan Jezus, trouw aan alle mensen van 
wie hij als Paus de herder is geweest.  
Ik hoop ook om altijd trouw te blijven, naar zijn voorbeeld. 
Pastoor Marco. 
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REGIOROOSTER 
 
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer 
Zo. 15-01 9.30 Oecumenische viering 
Zo. 22-01 9.30 Eucharistieviering 
Zo. 29-01 9.30 Eucharistie viering 
Zo.   5-02 9.30 Eucharistieviering 
Zo.  12-02 9.30 Woord en gebedsviering o.l.v. parochianen 
 
Emmausparochie, Uithoorn 
Zo. 15-01 11.00 Eucharistieviering gezinszondag 
Zo. 22-01 11.00 Eucharistieviering 
Zo. 29-01 11.00 Eucharistieviering 
Zo.   5-02 11.00 Eucharistieviering 
Zo 12-02 11.00 Eucharistieviering gezinszondag 
 
St. Jan Geboorte, de Kwakel 
Zo. 15-01 9.30 Eucharistieviering 
Zo. 22-01 9.30 Woord en Communieviering diaken Rob Mascini 
Zo. 29-01 9.30 Woord en Communieviering Elly van Rooden 
Zo.   5-12 9.30 Woord en Communieviering J. Hoekstra gezinsv. 
Zo 12-02 9.30 Eucharistieviering  
 
H. Urbanus, Nes aan de Amstel 
Zo. 15-01 9.30 Woord en Communieviering diaken Rob Mascini 
Zo. 22-11 9.30 Eucharistieviering 
Zo. 29-01 9.30 Woord en Communieviering J. Hoekstra  
Zo.   5-12 9.30 Eucharistieviering 
Zo 12-02 9.30 Eucharistieviering  
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PAROCHIE-AGENDA  16-01-2023 / 17-02-2023 
 
Ma.   16 jan.  09.00 uur Kerkschoonmaak 
      dubbele ploeg 
Ma.   06 feb.  09.00 uur DOP 
Woe.   08 feb.  18.30 uur Zonnebloem 
 
 
 

        

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

 
 
DE VOLGENDE STEM IS VAN 18 FEBRUARI T/M 31 MAART  
 
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 0135 2064 64 
(pci.stjankudelstaart@gmail.com). 
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