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Voorwoord

Beste lezer(es),

Op de kamer waar mijn computer staat hangt een thermo-
meter die nu al wekenlang een temperatuur aangeeft bo-
ven de 25 graden. Maar het leven gaat verder onder welke 
weersomstandigheden dan ook. Misschien brengt die hoge 
temperatuur ons wat meer begrip voor mensen in aller-
lei buitenlanden voor wie de luxe van ons zeeklimaat een 
droom is. 

Dit nummer van het parochieblad komt uit aan het begin van 
het nieuwe werkjaar. Er is besloten dat we komend jaar als 
Emmaüs informatie slechts vier keer zullen uitkomen, maar 
u tussen de bedrijven door wat meer laten weten via de 
website en extra bulletins in de hal van de kerk.

We hopen zo bij te dragen aan een gezonde financiële situ-
atie van de parochie. Vooral als u geïnformeerd wil worden 
over de aanvangstijden van de vieringen bij bijzondere ge-
legenheden is het zaak oog te hebben voor de meer eigen-
tijdse informatiebronnen.

U kunt in deze uitgave de bijdrage vinden van pastoor Mar-
co en als daar aanleiding toe is ook de informatie over uit-
spraken van Paus Franciscus.

Ria is weer in gesprek gegaan met een lid van onze parochiegemeenschap.
Er is informatie van uit het parochieteam en we kijken vooruit naar bijzondere hoogtepunten 
in het nieuwe werkjaar.
 
Voor ieder van u geldt dat afhankelijk van uw muzikale mogelijkheden het Emmaüskoor graag 
groter wordt. Ook het Jongerenkoor Debuut en het kinderkoor OpMaat kunnen nog altijd le-
den gebruiken. Het is niet alleen zingen, maar je doet er ook contacten op.

We zullen u dit nieuwe werkjaar ook informeren over activiteiten op het gebied van Bezinning 
en Verdieping. Een levend geloof heeft behoefte aan toerusting, een goede avond waarin je 
met elkaar van gedachten wisselt kan een verrijking zijn.
 
Namens de redactie wens ik u alle goeds voor het nieuwe werkjaar.

Tom van Meijgaarden

Voorwoord 2

Pastoraal 3

Brief van de Paus 4

Verslag v.d. parochiedag 5

Vanuit het parochiebestuur 7

Bijzondere parochianen 8

Raad van Kerken 10

Bezinning & verdieping 11

Het zal mij een zorg zijn 12

Diaconie 12

Wat is KISI 14

Bedevaart Zevenhoven 15

Emmaüsmaaltijd 16

Kerstzangers gevraagd 16

Familieberichten 17

In memoriam 18

Vieringenrooster 20



2

Pastoraal

KNOPEN DOORHAKKEN OF
KNOPEN ONTWARREN? 

Beste broeders en zusters, 

In de Nederlandse taal heb ik veel leuke 
spreekwoorden en gezegden geleerd. 
“Knopen doorhakken” is een gezegde dat 
ik heel interessant vind. Het wordt ontzet-
tend veel gebruikt, vooral tijdens vergade-
ringen, of elke keer dat iemand “zakelijk” 
bezig is. Dan hoor je: “tja, toch moeten 
we knopen doorhakken”. “Tja, ik houd 
van knopen doorhakken”. Ik vind deze 
zegswijze heel typerend voor ons drukke 
leven: wij voelen ons soms met moeilijke 
situaties geconfronteerd, en worden wij 
gedwongen om keuzes te maken. Dus, 
“de knoop moet worden doorgehakt”. 

Deze zegswijze kwam mij niet als onbe-
kend over. In Italië zat ik immers op het 
gymnasium, en daar werden verhalen van 
de oude Grieken verteld. Een van de ver-
halen ging over de “Gordiaanse knoop”. 
De Gordiaanse knoop was een onontwar-
bare knoop, bewaard in een tempel in de 
stad Gordium. Toen de jonge en strijdlus-
tige koning Alexander de Grote de stad 
veroverde, hoorde hij van het verhaal van 
de onontwarbare knoop en hakte hem 
met zijn zwaard in een slag los. 

Toen Alexander de Grote een kind was, 
had hij als persoonlijke leermeester de 
grote filosoof Aristoteles, een van de 
grootste denkers van de oudheid. Maar 
toen Alexander met het onontwarbare 
probleem van de knoop geconfronteerd 
werd, kon hij heel weinig met al de moei-
lijke filosofie die hij van Aristoteles had ge-
leerd. Hij moest de filosofie achter zich la-
ten en gewoon “doorhakken”.

Het is waar: te veel denken en filosoferen 
leidt soms nergens heen, en de knopen 
blijven vast. Daar staat tegenover dat wij 
de moeilijke knopen van ons leven kunnen 
blijven doorhakken… steeds maar weer 
opnieuw. Of is er een “derde weg”?

In de rooms-katholieke kerk van Sint-
Petrus aan de Perlach in de Duitse stad 
Augsburg, wordt Maria als de Knotenlö-
serin vereerd - in het Nederlands: Maria 
die de knopen ontwart. Paus Franciscus 
heeft een enorme waardering voor deze 
bijzondere Maria devotie. In het genade-
beeld staat Maria tussen twee engelen 
afgebeeld. De engel aan haar rechterkant 
geeft haar een koord dat helemaal ver-
knoopt is. Maria lost alle knopen op en 
geeft aan de engel aan haar linkerkant het 
ontwarde koord. Het schilderij was de op-
dracht van een Duitse man - een zekere 
Wolfgang Langenmantel - wiens huwelijk 
in crisis was geraakt, en door Maria werd 
gered: zijn levensknoop werd dus door 
Maria ontwart. Daar had hij om gevraagd.

Het is een troostend beeld. Maria wilt de 
knopen van ons leven ontwarren. Soms 
zijn onze “spirituele vingers” - bij wijze van 
spreken - te “dik” om de moeilijke knopen 
van ons leven te ontwarren. Wij blijven zit-
ten in een impasse: òf “filosofisch” bij de 
knopen blijven piekeren en gestrest wor-
den, òf… doorhakken! De fijne handen van 
de moeder van onze Heer kunnen met 
oneindig geduld en barmhartigheid de 
moeilijkste knopen van ons leven ontwar-
ren. Zij leert ons de “derde weg”.

Laten wij dus de moeilijke knopen van ons 
leven in de handen van Maria leggen. Zij is 
degene die de knopen voor ons ontwart, 
zij is onze voorspreker bij de Heer. Heilige 
Maria, bid voor ons! 

Pastoor Marco 
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Paus Franciscus
Beste broeders en zusters,

Tijdens de zomervakantie hebben wij he-
laas een verbijsterend rapport moeten 
krijgen over seksueel misbruik van min-
derjarigen door priesters in de Verenigde 
Staten. Het is niet de eerste keer dat wij 
deze berichten moeten lezen en aanho-
ren en het is elke keer weer hartverscheu-
rend. Paus Franciscus voelde zich daar-
door geroepen en verantwoordelijk om 
zich tot het volk van God  te richten.  Dat 
deed hij in een mooie open brief van 20 
augustus j.l., geadresseerd aan het “Volk 
van God” - aan ons allen dus. 
De officiële Nederlandse vertaling is nog 
niet uitgekomen. De Belgen zijn ons voor 
en het document is op www.kerknet.be 
te lezen (ook binnenkort op www.rkdocu-
menten.nl). 

Ik voel mij onbekwaam en niet bevoegd 
om deze brief samen te vatten of in te 
korten. Toch vind ik het een heel belangrij-
ke tekst, en daarom wil ik een paar zinnen 
daarvan onder jullie aandacht brengen. 
De Paus spreekt ons als een kerkelijk li-
chaam aan. Met de woorden van de Hei-
lige Paulus zegt hij ”dat als één lid lijdt, alle 
ledematen delen in het lijden”. (1 Korintiërs 
12, 26). 

“Als we naar het verleden kijken, weten 
we dat we nooit genoeg kunnen doen als 
we om vergeving vragen en de schade 
proberen te herstellen. En als we naar de 
toekomst kijken, moet geen moeite wor-

den gespaard om een   cultuur te 
creëren waarin dergelijke situaties 
niet meer kunnen voorkomen, laat 
staan dat ze kunnen worden afge-
dekt en daardoor bestendigd. De 
pijn van de slachtoffers en hun fa-
milies is ook onze pijn”.

De Paus beseft dat “deze won-
den nooit verdwijnen en dat ze ons 
dwingen deze gruweldaden te ver-
oordelen en ons dwingen met ver-
eende krachten deze cultuur van 
de dood te ontwortelen”.

“Met schaamte en berouw erkennen we 
als een kerkelijke gemeenschap dat we 
niet waren waar we moesten zijn, dat we 
niet tijdig hebben gehandeld en ons be-
wust waren van de omvang en de ernst 
van de schade die aan zoveel levens werd 
toegebracht. We toonden geen zorg voor 
de kleinen; we lieten ze in de steek”.

Verder spreekt de Paus van de “alomvat-
tende en gecoördineerde” maatregelen 
die hij gaat nemen; eigenlijk door het werk 
voort te zetten dat hij al begonnen is. Toch 
meent hij dat alle gedoopten zich hand 
in hand betrokken moeten voelen bij de 
kerkelijke en sociale verandering die we 
zo hard nodig hebben. “Er bestaat geen 
bekering van de Kerk zonder de actieve 
deelname van alle leden van Gods Volk”.
Om deze bekering tot stand te brengen, 
nodigt de Paus het hele trouwe gelovige 
volk van God uit voor een boetedoening 
van gebed en vasten. “Dit kan ons gewe-
ten wakker schudden en onze solidariteit 
en toewijding aanwakkeren tot een cultuur 
van zorg die “nooit meer” zegt tegen elke 
vorm van misbruik”.

Hij voegt eraan toe, dat “nee zeggen te-
gen misbruik ook nadrukkelijk nee zeggen 
is tegen alle vormen van klerikalisme”. Alle 
gezag in de Kerk moet als een dienst be-
schouwd worden, en nooit tot machtsmis-
bruik leiden. Zo roept de Paus ons op om 
dit lijden als een kerkelijke gemeenschap 
samen te dragen. “Als één lid lijdt, delen 
alle ledematen in het lijden, zei Sint-Pau-
lus. Door een houding van gebed en boe-
tedoening, stemmen we ons als individu 
en als gemeenschap af op deze oproep, 
zodat we groeien in de gave van mede-
dogen, in rechtvaardigheid, preventie en 
herstel”.
Met dankbaarheid voor de woorden van 
de Paus en hopend op herstel en beke-
ring, gaan wij dit nieuw kerkelijk jaar tege-
moet. 

Samen in het gebed verbonden 
Pastoor Marco

Brief van
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Paus Franciscus
Het is tot nu toe gebruikelijk geweest dat 
de vertegenwoordigers van de werkgroe-
pen die in onze parochie actief zijn met 
enige regelmaat bij elkaar komen om van 
gedachte te wisselen over de gang van 
zaken in onze parochie.
Dit jaar hebben we met deze traditie ge-
broken. Het parochieteam heeft gemeend  
alle leden van de werkgroepen uit te no-
digen voor een parochiemiddag. Later 
hebben we besloten dat alle parochianen 
welkom zijn. Het parochieteam wil weten 
hoe u denkt over de vitaliteit van onze pa-
rochie.
Onze gedachte is dat alle parochianen 
een stukje verantwoordelijkheid hiervoor 
dragen. Met name de leden van de ver-
schillende werkgroepen nemen deze ver-
antwoordelijkheid heel serieus. 
Het thema van deze middag is “Waar ligt 
de kracht van onze parochie?”

Op zaterdagmiddag 9 juni hebben 30 pa-
rochianen gehoor gegeven aan onze uit-
nodiging. Een aantal parochianen hebben 
aangegeven op deze dag verhinderd te 
zijn. En we mochten enige schriftelijke re-
acties op deze uitnodiging ontvangen. Na-
mens het parochieteam wil ik u daar har-
telijk voor bedanken.

We zijn de middag begonnen met een 
gezamenlijke lunch. Tijdens een korte in-
leiding werd uitgelegd wat het doel was 
van deze middag is. Er werden 5 groepjes 
gevormd die ieder drie vragen moesten 
beantwoorden.  Bij twee vragen was er de 
opdracht om een gebed te formuleren.
De antwoorden werden op grote vellen 
papier geschreven. Na een korte pauze 
hoorden we van elkaar wat iedere groep 
had opgeschreven.

De eerste vraag was “Waar wordt je blij 
van in onze kerk?” 
Hieronder een  greep uit de reacties:
-  elke zondag een eucharistieviering;
-  de blijde boodschap van het evangelie
  opluisteren van muziek en koren bij vie-

ringen;
-  een groeiend kinderkoor met enthousi-

aste kinderen;

-  kinderen en jonge gezinnen in de kerk 
(we horen ze);

-  kindervieringen samen met kinderen;
- contact met parochianen jong en oud;
-  we vormen een gemeenschap en ken-

nen elkaar/gemeenschapsgevoel;
-  het kerkbezoek trekt aan met mensen 

uit andere culturen;
-  kerk is meer dan aanwezigheid, is zeker 

elkaar ondersteunen in het dagelijks le-
ven waar dat mogelijk is.

Voor al deze dingen mogen we dankbaar 
zijn. De groepen kregen de opdracht een 
dankgebed te formuleren

De tweede vraag was: “Wat mis je in onze 
kerk en welke oplossingen zijn er?”
Op deze vraag kwamen de volgende ant-
woorden:
-  Het contact met buitenlandse parochia-

nen. Er zou meer aandacht moeten zijn 
voor mensen uit andere culturen;

-  Jeugd en jongeren in de kerk.  Deze 
groep is in onze parochie sterk in de 
minderheid. We moeten op zoek naar 
activiteiten die jongeren aanspreken;

-  De koren kunnen er wel wat zangers 
bij hebben. Het Emmaüskoor zou meer 
samen kunnen zingen met Debuut en 
OpMaat;

-  De samenwerking met anderen kerken. 
Er zouden meer regionale vieringen 
moet komen; 

-  Stiltemomenten voor en tijdens de vie-
ring. Bij voorbeden, na de communie en 
bij het Mariabeeld;

-  Communicatie en overleg kan beter. 
Vanuit de werkgroepen naar parochie-
team eerder aan de bel trekken;

-  Een avondmis op zaterdagavond in 
plaats van een gebedsviering;

-  De verstaanbaarheid tijdens de viering 
is onvoldoende. We moeten kijken naar 
kerken waar dat beter is;

-  Omzien naar elkaar. De saamhorigheid 
zou verbeterd moeten worden.

-  Algemeen wordt gewenst de viering 
weer vroeger te laten plaatsvinden en 
daarna een koffie-uurtje.

Verslag van de parochiemiddag van 9 juni-
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De derde vraag was: “Waar maak je je 
zorgen om in onze kerk?”
Een aantal antwoorden zijn hieronder ge-
noteerd:
-  de financiën in de toekomst;
- kerkbezoek wat achteruit gaat;
-  samenwerking tussen 5 parochies;
- vergrijzing;
-  moeilijk contact met bepaalde parochi-

anen;
-  de beperkte betrokkenheid van veel pa-

rochianen;
-  Hoe kan onze kerk de vertaalslag ma-

ken naar de levensvragen van jonge 
mensen;

-  Strengere regels die meer en meer naar 
voren komen, belemmeren mij in mijn 
“blij” katholiek zijn. Ik draag immers mijn 
eigen verantwoordelijkheid;

-  Er is een verdeling tussen de kerk als 
geloofsgemeenschap en als bedrijf, 
sommige regels m.b.t. het bedrijf ko-
men vanuit het bisdom. Vrijwilligers ver-
liezen enthousiasme om voor de kerk 
iets te doen.

Er zijn bij deze vraag ook twee aanbevelin-
gen opgeschreven:
Respecteer de vrijwilligers.  Maak proble-
men bespreekbaar en toon belangstelling 
(mede vanuit het bisdom). De groep vrij-
willigers is van onschatbare waarde. Wees 
daar zuinig op.
Het bisdom organiseert veel voor jonge-
ren: Wereld Jongerendagen naar Krakau, 
Assisireis, bijeenkomsten in Heiloo. Dit 
wordt goed bezocht door jongeren.

Bij deze vraag is de opdracht gegeven om 
een gebed te maken waarin we vragen 
om Gods’ kracht.

De bijeenkomst werd afgesloten met een 
Marialof. Elke groep had dank- en smeek-
gebeden opgeschreven. Deze gebeden 
hebben we vertrouw vol in Gods’ handen 
gelegd.

Het parochieteam heeft de taak op zich 
genomen om met deze gegevens aan de 
slag te gaan. We zullen daarbij de hulp van 
onze parochianen hard nodig hebben.
We verwachten dat er een vervolg gaat 

komen op deze parochiemiddag, waarin 
we ons meer zullen verdiepen in de mo-
gelijkheden om van onze parochie een vi-
talere gemeenschap te maken.
Mocht u naar aanleiding van dit verslag 
willen reageren. Dan kunt u dit doen door 
een brief of e-mail te sturen naar het se-
cretariaat ter attentie van het parochie-
team.

Ten slotte wil ik alle deelnemers aan pa-
rochiemiddag hartelijk bedanken voor hun 
bijdrage aan deze zinvolle middag.

Namens het parochieteam

Rob Woerdeman

Tijdens de parochiebijeenkomst van 9 
juni las Ria v.d. Werff het volgende ge-
bed voor:

Ik geloof in een kerk die haar deuren 
wijd openzet
waar iedereen welkom is en niemand 
buitengesloten wordt,
die geen onderscheid maakt tussen 
man en vrouw
waar ieder heilig en zondig is
die geen rangen en standen kent
waar allen van hoog tot laag
werkelijk broeders en zusters zijn
die haar eigen grenzen overschrijdt
en een Tafel bereidt voor allen
die zich tot Jezus Christus bekennen,
die het woord van God in dialoog be-
lijden
en waar communio hand in hand gaan 
met communicatie
die niet heerst, maar dient, waar recht 
gedaan wordt aan allen
die niet denkt aan eigen roem
maar de kleinen eert en hen optilt uit 
hun vernedering,
die op uittocht is naar de werkelijke be-
vrijding voor allen,
die haar crisis te bovenkomt en blijft 
getuigen
van de hoop die in haar leeft.
 
Ton Baeten 1931-2018
Prior van de Norbertijnen Abdij Berne
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Vacature voor notulist van het kerkbestuur

Het regiokerkbestuur van het Samenwerkingsverband (ook wel PU, Personele Unie, ge-
noemd, parochies van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes a/d Amstel en Uithoorn) is 
op zoek naar een notulist. 

Eén keer per maand - vaak op donderdagavond - is er een bestuursvergadering, af-
wisselend bij één van de 5 kerken. Hiervan moet een verslag worden samengesteld en 
afspraken vastgelegd. Het is niet nodig dat de notulist ander bestuurswerk doet of heeft 
gedaan binnen of buiten de kerk. Wel dien je integer met de besproken onderwerpen om 
te gaan. We zoeken iemand die goed kan luisteren en hierbij de belangrijkste zaken kan 
noteren (op papier of digitaal). Na de vergadering werk je de notulen thuis uit en stuurt 
het concept naar de deelnemers van het kerkbestuur. Uiteraard krijg je voorbeelden van 
wat er wordt verwacht en zal je de nodige begeleiding krijgen. Een mooie uitdaging om 
iets nieuws te ontwikkelen?

Wil je meer informatie, je aanmelden of ons op ideeën brengen van wie we eens zouden 
kunnen vragen, neem dan contact met me op.

Tot ziens,

Miranda van Rijn
06-50 963 187 (bellen, Whatsapp, SMS)
secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com

Vanuit het parochiebestuur

Het is u al meerdere malen meegedeeld dat het parochiebestuur nog een vertegenwoordi-
ger van de Emmaüs parochie nodig heeft. Voor informatie kunt u terecht bij pastoor Marco.

Meditatief gebed

De mensen
overal  kom je ze tegen
onderweg, in de trein, in de bus, 
wandelend langs de straten,
op weg naar het werk, op weg naar de 
school,
op weg naar kantoor,
op het voetbalveld waar de jeugd zich uit-
leeft tegen een andere club,
op het water, op het golfterrein, op het 
tennisveld.

In de kerk, wat zeg ik, ja in de kerk. 
Ook daar komen mensen zoals u en ik
Want na een drukke week, wil ik even 
stilstaan  een moment van rust en van
bezinning daar, in de ruimte van de kerk
vindt ook ontmoeting plaats van verschil-
lende nationaliteiten.

Een ding hebben we gemeen
we zoeken naar rust en stilte.
We steken een kaars aan bij het Maria-
beeld 
en bidden voor een zieke dochter,vrouw, 
man,broer of zieke vriendin.
Zij hebben deze ziekte niet verdiend
maar, in de stilte van een gebed 
en het branden van de kaars
voelen we ons betrokken bij die ander.
Het geeft rust in de draaikolk van alledag.
God hier ben ik, fijn dat ik hier even zijn 
mag.
 
T. B. 
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Personalia:
Chris Eeuwens
Geboren: 2-12-1940
Gehuwd : was gehuwd met Elaine 
Dolan, zij is hem tot groot verdriet 
na 50 jaar huwelijk in 2014 ontval-
len.
Kinderen: 4 een dochter en drie 
zonen, zes kleinkinderen 
Hobby’s: Zwemmen, fietsen, tui-
nieren (vóór het overlijden van 
Elaine), reizen

Werk: In werkzame leven
Acceptant schadeverzekeringen. 
 
Om maar met de deur in huis te vallen, 
je bent een “oud Schanser” vond je het 
moeilijk om min of meer “gedwongen” 
over te stappen?
Eigenlijk niet zo moeilijk. Ik was van oor-
prong toen ik hier kwam wonen een paro-
chiaan van De Burght door huiselijke om-
standigheden (mistijden in combinatie met 
kleine kinderen etc.) was de gang naar de 
Schans practischer, de stijl sprak ons erg 
aan, het koor vonden we geweldig.
Als ik mijn leven terugkijk ben ik minstens 
“all over the world” bij 6 kerken parochi-
aan geweest. Mijn ” kerkgevoel” is niet 
aan grenzen gebonden.

Wat trekt je aan in deze parochie en zou je 
graag iets veranderd willen zien?
De betrokkenheid van de vrijwilligers en 
dat we nu twee priesters hebben.
Iets veranderen….. nee….. meer een aan-
vulling, ik zou het zeer op prijs stellen als 
we ook op zaterdagavond een Eucharis-
tieviering konden hebben al was het maar 
zo nu en dan.

Ben je of was je lid van een of meerder 
werkgroepen?
Werkgroep M.O.V. (missie en ontwikkeling 
samenwerking en vrede)
P.C.I (Parochiele Caritas Instelling)
Ledenadministratie van De Schans sa-
men met Leo van Diemen later met Simon 
Beuse de beide administraties ( Burght en 
Schans) samengevoegd.
Van 2002 tot 2006 was ik lid van het 
Schans bestuur.
Lid van de vervoersdienst, het organise-
ren en practisch meehelpen parochianen 
de kans te bieden om naar de kerk te ko-
men.

Ik weet dat je ook in het bestuur hebt ge-
zeten (gelijk met ondergetekende) vond je 
dat je toen meer invloed had op het reilen 
en zeilen in de parochie?
Maakte voor mij geen verschil, de werk-
groepen die toen mijn ” pakki-an” waren 
lagen niet alleen op het parochiele vlak.

Dat je sociaal bent bewijst o.a. je werk-
zaamheden in de P.C.I. heeft sowieso de 
kerk veel invloed op je sociale leven?
Wat er rondom me heen gebeurt, raakt 
me enorm b.v. onrecht in de wereld, on-
gelijkheid onverdraagzaamheid zetten mij 
wel vaak aan het denken.
Door mijn drukke werkzaamheden en een 
gezin met 4 kinderen ben ik pas op latere 
leeftijd in de gelegenheid gekomen lid van 
werkgroepen te worden behalve lid van 
de M.O.V. groep waar ik in September 
1978 lid ben geworden. 
Bovendien was Elaine lid van 4 koren, zin-
gen was haar lust en haar leven dan paste 
ik op de kinderen.

We hebben alleen maar “bijzondere” parochianen 

Woordje vooraf:  (met goedkeuring van de vandaag geinterviewde parochiaan)
Wij verloren recentelijk een “ bjizondere” parochiaan! Terwijl ik dit interview aan het voorbe-
reiden was moest ik denken aan het eertijds afgenomen interview met Jan de Kort. 
Zo een inspirerende man, zo een aimabele oecumenische gelovige! Jan je leeft voort in ons 
hart. To veel sterkte gewenst.

Deze keer een interview met iemand die er eigelijk helemaal niet van houdt om in de schijn-
werpers te staan. Ik moest hem zelfs een beetje “overhalen”. Hij gaat zo stilletjes zijn gang 
maar doet heel veel goed werk in ons “parochiegebeuren” zeker ook over de grenzen van 
onze parochie heen!
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Zeker vind ik de kerk een sociaal trefpunt 
vooral extra na het overlijden van Elaine is 
het bijzonder fijn dat men met je meeleeft.

Ik stel je nu een zeer persoonlijke vraag, 
uiteraard hoef je die niet te beantwoorden!
Je hebt je vrouw redelijk jong verloren…..
was je toen boos op God?
Ik was niet boos op God noem het teleur-
gesteld.
De Romeinen hadden een gezegde……….
Degenen die God lief heeft sterven jong!
Ik denk ook wel eens als Elaine alleen was 
komen te staan zou zij het zeer moeilijk 
gehad hebben.
Daar vind ik troost in.

Drie van je kinderen wonen redelijk in de 
buurt en één in het buitenland zoals het 
normaliter gaat hebben zij het druk met 
werk en gezin hoe verwerk je de uren die 
je alleen bent, heb je tips voor degene
die in een zelfde situatie verkeren? 
De kinderen zie ik regelmatig als er af en 
toe een kleinkind binnenwandelt om te kij-
ken hoe het met opa gaat voel ik me erg 
gelukkig, ik kan echter ook heel goed al-
leen zijn. Heb hobby’s als zwemmen en 
tuinieren daar hoeft niet noodzakelijk ie-
mand bij te zijn.
Tja…. tip……iedereen ervaart het alleen 
zijn verschillend, wat ik echter aanraad blijf 
de kerk als een ontmoetingsplaats zien en 
blijf je hobby’s doen. Trek er zo mogelijk 
toch op uit al ontbreekt de zin daar in je 
wel eens.

Ik vind je altijd zo een rustig aimabel mens 
gaat je dat van nature af?
Zo ben ik nu eenmaal als ik onheus beje-
gend word laat ik het van het onderwerp 
afhangen of ik het belangrijk genoeg vind 
om er tegenin te gaan.

Filosofeer je wel eens over de toekomst 
van de “kerk” heb je daar bepaalde ideeen 
bij?
Ik vraag me wel eens af waar gaan we 
naar toe met de “kerkgang”
Christus zei eens: Ik ben alle dagen met 
de kerk tot het einde van de wereld, daar 
houd ik me maar aan vast, ik zou me ech-
ter geestelijk naakt voelen als ik niet naar 

de kerk zou gaan. Het kerkbezoek is voor mij 
voeding voor mijn katholiek zijn.
Het geeft me rust en inspiratie.

Wil je nog iets kwijt voor zover we dat nog niet 
in dit interview behandeld hebben?
Nee, ik ben een tevreden parochiaan!

Slot:
Het bekende spreekwoord ….Stille wateren 
hebben diepe gronden…..is hier meer dan van 
toepassing.

Chris ik dank je oprecht voor dit interview en 
wens je een zonnige toekomst.
Als bekend ben je een “zonaanbidder” in de 
letterlijke zin van het woord

Ria van der Werff-Peters
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Een stukje historie

De lidmaten van deze kerk komen uit Ethi-
opië. Het is het oudste zelfstandige land 
in de wereld en bestaat sinds 980 voor 
Christus. Via onze bijbel kennen we het 
land door het verhaal van koningin Sche-
ba (Seba) die koning Salomo bezoekt om 
hem met raadsels op de proef te stellen. 
Salomo had op al die raadsels een ant-
woord. (Koningen 10).
De naam Seba komt al in Genesis 10 voor 
als nakomeling van Noach.
Nog een voorbeeld over de band tussen 
Israel en Ethiopië. Ebed Melech , een Eti-
opische eunuch en hoge ambtenaar in 
dienst van koning Sedekia, neemt het op 
voor Jeremia. Hij voorkomt dat Jeremia in 
de put wordt geworpen. (Jeremia 38)
Uit het Nieuwe Testament kennen we het 
verhaal uit Handelingen 8 waar de Ethiopi-
er, een hoge financiele ambtenaar van de 
koningin van Ethiopië onder invloed van Fi-
lippus een christen wordt.  Mede daardoor 
zouden de Orientaals-Orthodoxe kerken 
ontstaan zijn, waarvan Etiopisch Ortodoxe 
Kerk en de Eritresche Orthodoxe Kerk on-
derdeel zijn.

Ethiopië telt ongeveer 90 miljoen inwoners 
waarvan 55 % christen is en 45 % islami-
tisch Keizer Haile Salassi (1892 - 1975) is 
in de nieuwere geschiedenis een belang-
rijke figuur geweest. Hij was Ethiopisch-
Orthedox. Hij kroont zichzelf tot keizer en 
gaf zich de ondertitels mee: “Erfzoon van 
het zaad van Salomo” en “Leeuw van de 
stam van Juda” en accentueerde hiermee 
zijn verwantschap met Israel.

Eritrea.
Er zijn in Nederland 5 Orientaals-Ortho-
doxe Kerkgemeenschappen, waaronder 
ook de Eritrees-Orthodoxe kerk. Het is 
zinvol om iets te zeggen over Eritrea. Het 
land was altijd een deel van Ethiopie. Door 
toedoen van de VN is het - na een bur-
geroorlog van 21 jaar - in 1991 zelfstandig 
geworden. Isaias Afewerki is vanaf het be-
gin tot nu toe president van het land en 

Raad van kerken
De Ethiopisch-Orthodoxe Tewahedo kerk in de Thamerkerk

voert een bewind met veel schendingen 
van mensenrechten waaronder vooral de 
Christenen lijden. Velen vluchten het land 
uit. Daardoor groeit vooral de Eritrees Or-
thodoxe Kerk in Nederland sterk.

Wat is het verschil met onze Westerse 
godsdienst.
Inhoudelijk zijn de Ethiopische en Eritrese-
Ortodoxe kerken gelijk. 
Op het concilie van Challedon in 451 is 
een scheiding gekomen tussen o.a. de 
Rooms-Katholieke kerk en de Oosters-
Orthodoxe kerken aan de ene kant en de 
Orientaals-Orthodoxe kerken, waaronder 
de Koptische en Orthodoxe kerken aan de 
andere kant.

Het punt waardoor men uit elkaar ging is 
de zg. twee naturen leer van Jezus.
Onder meer de Rooms-Katholieke kerk 
stelde: Jezus is zowel volledig godde-
lijk als volledig menselijk. Dat is ook onze 
zienswijze (Heidelbergse catechismus 
zondag 18).
De Orientaals-Orthodoxe kerken stellen : 
Jezus is één natuur die het goddelijke en 
het menselijke in zich verenigt. Een moei-
lijk onderscheid dat niet meer zo leeft - al-
thans niet bij mij.
 
De liturgie taal van de Ethiopisch en de Eri-
trees Orthodoxe Kerk is Ge-ez. 
De kerkinrichting lijkt op de R.K. kerk met 
paus, bisschoppen en priesters. De mis is 
een belangrijk onderdeel van de liturgie. 
Het gebouw als kerk is voor de Orien-
taals-Orthodoxe Kerken heilige grond en 
kan dus alleen gebruikt worden voor het 
uitoefenen van de eredienst. 
Veel Oud-Testamentisch gebruiken heb-
ben deze kerken geïmplementeerd. Zo 
heeft elke kerk een tabernakel (kopie van 
de ark uit het Oud Testament) die in een 
aparte afgesloten ruimte van de kerk staat 
: het Heilige der Heilige, en die alleen voor 
de priester toegankelijk is. Schoenen uit 
in de kerk. Geen stoelen in de kerk maar 
lage bankjes. Gebeden worden uitgespro-
ken geknield op de vloerkleden die de kerk 
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liggen. In de diensten worden lange witte 
gebedsgewaden gedragen. Alleen ge-
lovigen mogen in de kerk (heilige grond) 
komen. Door hun opvatting over het kerk-
gebruik is de Thamerkerk onttrokken voor 
het algemeen gebruik aan de Uithoornse 
gemeenschap.

Hoewel de Orientaals-Orthodoxe Kerken 
ook de canon van de bijbel erkennen, zo-
als wij die kennen, zijn daarnaast de apo-
crieve boeken belangrijk en kunnen dat 
andere boeken zijn dan bij ons.

Situatie in Nederland
De Ethiopisch-Orthodoxe kerk komt op 3 
plaatsen in Nederland bij elkaar. De Tha-
merkerk (= de Amsterdamse kerk) valt 
daar dus onder. Een patriarch geeft leiding 
aan deze kerken.
De Eritrees-Orthodoxe kerk komt in 11 
plaatsen in Nederland bij elkaar. Vader Ze-
resanay is benoemd tot aartspriester en 
voorzitter van deze kerken.

Juiste aantallen over deze kerken kon ik 
niet te pakken krijgen. Wel lijkt het erop, 
dat als er in de Thamer een dienst is, de 
kerk vol zit.

Het woord Tewahedo in de naam van het 
kerkgenoodschap is Ge’ez taal (liturgi-
sche taal) en betekent “wezen dat een-
heid vormt” en duidt dus op de christo-
logische leer zoals deze kerken dat zien. 
Anders dan in Afrika hebben beide kerken 
in Nederland wel een goede relatie.

Mijn dank aan de heer Anmar Hayali (van 
het SKIN), voor het verstrekken van ge-
gevens.

Anton van Hilten

&Bezinning verdieping

Deze zomer heeft de Raad van Kerken 
Uithoorn-De Kwakel afscheid genomen 
van de voorzitter. Tonny Jansen-Beumer 
heeft ruim 10 jaar leiding gegeven aan de 
Raad.

We zijn haar dankbaar voor de wijze waar-
op zij het samen optrekken van de Kerken 
heeft begeleid en gestimuleerd. 
Er is voor haar gelukkig een opvolgster 
gevonden in de persoon van Carine Vleer-
bos.

Carine kent zowel de R.K. parochie als De 
Schutse. Wij wensen haar veel succes en 
wijsheid. Bij het vervullen van de voor haar 
nieuwe functie.

Op zaterdag 22 september verzorgt de 
Raad van Kerken de vesperviering in het 
kader van de Vredesweek. De viering is dit 
jaar in De Schutse en begint om 19.00 uur.
Tijdens de viering zal ook de onderschei-
ding worden uitgereikt aan iemand die zich 
heeft ingezet voor gerechtigheid en vrede.
Na de viering is er koffie en thee en gele-
genheid om bij te praten.
Onder verantwoordelijkheid  van de ge-
meenschap van De Schutse, de Em-
maüsparochie en de Raad van Kerken is 
weer het bekende gele boekje samenge-
steld waarin alle gelegenheden tot bezin-
ning en verdieping zijn opgetekend.

Het zal worden uitgereikt aan alle wijkcon-
tact personen en ligt daarnaast vanaf de 
23 sept in de hal van de kerk voor geïnte-
resseerden.
Het geeft ook de gelegenheid alvast data 
vast te leggen in de agenda als er een 
avond is die je echt bij wilt wonen.

Zie op pagina 12 de bijeenkomsten
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Beste Parochianen,
 
Heel hartelijke groeten vanuit Matli pa-
rochie. Ik hoop dat u het allemaal goed 
maakt.

Hier in Pakistan hebben we vorige maand 
verkiezingen gehad voor het nationale 
parlement en de provincial parlementen. 
De tijd van de verkiezings-campagne was 
helaas niet zonder geweld. De uitkomst is 
dat de partij van de voormalige cricketer 
Imran Khan nu de nieuwe regering zal lei-
den. Hij voerde een champagne tegen de 
gevestigde orde en corruptive. Het is voor 
de eerste keer dat zijn partij de leiding zal 
hebben en niet een van de twee traditio-
nele partijen: De Pakistan muslim league 
(PML-N) van voormalig premier Nawaz 
Sharif en de Pakistan People’s Party van 
Asif Zaradari en zijn zoon Bilawal Bhutto 
Zardari. We wachten nu af wat de nieuwe 
regering zal brengen.

Diaconie

Wij noemen hier de bijeenkomsten  
die vanuit De Burght worden ver-
zorgd.

Bijbelleesgroep op donderdag 4 okto-
ber van 10.15 -11.15 uur en daarna 2 x per 
maand
Joop Alsemgeest en Peter Huijmans ge-
ven informatie
.
Meditatiegroep elke donderdagavond om 
19.00 uur in een ruimte in De Burght.
Informatie via Marian Vermaas
0297 566345  Start op 6 september.

De Charismatische gebedsgroep start 
weer op maandag 1 oktober.
Om 19.30 uur.
Elke maandag van de even maanden. Info 
Marlies v.d. Lelij 0297 567848

Het Kerkcafé en “de Preek van de Leek” 
zijn vormen van je aan elkaar verrijken die 
plaats vinden vanuit De Schutse en waar-
voor tijdig de data worden gemeld.

 
In de parochie heeft onze school in Matli 
een nieuw hoofd: zuster Samina is naar 
de Punjab overgeplaatst en in haar plaats 
is zuster Shumeila gekomen, een nog 
vrij jonge zuster voor wie Matli de eerste 
school is waarvan zij het schoolhoofd is. 
De school had twee weken extra lange 
zomer-vakantie vanwege de verkiezingen, 
maar is sinds begin augustus weer be-
gonnen. Een van de meer moeilijke taken 
van zuster Shumeila is het omgaan met 
ouders die vragen om een verlaging van 
het schoolgeld voor hun kind. Het school-
geld per kind is sowieso niet voldoende 
om de school te runnen maar voor diever-
se ouders van de kinderen is he school-
geld meer dan ze zich kunnen veroorlo-
ven. Het probleem is wel dat iedereen een 
korting probeert te krijgen, ook al kunnen 
ze het schoolgeld wel betalen. En wan-
neer zuster Shumeila voor een kind een 
korting geeft aan ouders die het werkelijk 
niet kunen betalen, dan horen andere ou-
ders daarvan een eisen dan gelijke rech-

“Het zal mij
een ZORG zijn!”
Aan de Inspiratiedag 2018 geeft de on-
derstaande werkgroep een dubieuze titel 
mee. Het is maar hoe je het leest.

Na de succesvolle Inspiratiedag 2017 ‘WAAR 
BLIJFT DE KERK? … HIER IS DE KERK!’ 
gaan we een vervolg geven. Voor ons blijft 
‘Samen Kerk’ een inspirerend gebeuren. 

Voor deze inspiratiedag hebben we twee 
boeiende sprekers uitgenodigd.

-  drs René Grotenhuis, voormalig di-
recteur van Cordaid en momenteel 
nog verbonden aan de universiteit 
van Utrecht. Hij schreef het boek ‘Van 
macht ontdaan’ - De betekenis van het 
christelijk geloof voor de wereld van 
vandaag. Zijn inleiding gaat over dit on-
derwerp. 
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ten voor hun kind ook al zijn zij financieel 
veel beter af. Het parochiele team helpt 
haar bij deze niet zo gemakkelijke taak. 
Het blijf uiteraard een feit dat nogal wat 
ouders een weinig zeker inkomen hebben 
en dat zelfs zonder korting het schoolgeld 
onvoldoende is om de school te runnen. 
Het bisdom draagt dan ook een belang-
rijk deel van de kosten. Uiteraard zijn we 
zeer dankbaar voor de hulp die jullie in de 
parochie geven voor het runnen van de 
school want de middelen van het bisdom 
zijn ook beperkt en we willen juist zoveel 
mogelijk kinderen de mogelijkheid van een 
opleiding geven.
 
Het is zomer in Matli en deze zomer is het 
behoorlijk heet geweest maar de laatste 
twee weken is het zeer bewolkt en minder 
heet. Maar regen is vrijwel niet gevallen 
tot nu toe wat het gevaar brengt dat we 
een tekort aan water zullen hebben. Het 
heeft wel veel meer geregend in het noor-
den van het land en dat water kan via de 
rivieren en het irrigatie-systeem ook ons 

bereiken, maar of dat genoeg zal zijn is 
wel een beetje de vraag. De hoop hier is 
dat er alsnog wat regen zal vallen, maar 
dan weer niet te veel tegelijk.
 
We wachten nog steeds op het visum 
voor onze nieuwe Mill Hill priester, David 
Masiga uit Kenya.  Het duurt wel erg lang. 
Fr. Reynel is op dit moment nog op thuis-
verlof, maar komt later deze maand weer 
terug.

Dat betekent dat Br. Walfred en ikzelf 
met z’n tweeën zijn, al is hij nog steeds 
3 dagen per week in de andere parochie 
Khipro. 
 
Tot slot van dit nieuwsbericht vanuit Matli 
wil ik u graag allemaal bedanken voor de 
aktie die jullie weer gaan voeren voor onze 
parochie en voor alle verbondenheid door 
de jaren heen met ons.
 
Met de beste wensen.
Nico Schipper MHM

 -  drs Fredi Hagedoorn-Timmermans, 
pastoraal werkster in de Lievevrou-
weparochie in Bergen op Zoom met 
speciale aandacht voor jongeren. Zij 
studeerde af op het onderwerp: ‘Hoe 
jongeren vorm geven aan hun geloof in 
het dagelijks leven’. Haar onderwerp is: 
‘Onze opdracht: een zorgzame kerk te 
zijn en hoe ik dat doe voor tieners en 
jongeren en waarom ik juist dát werk 
belangrijk vind.’ 

Dan zijn er twee rondes met verschil-
lende werkwinkels o.a. verzorgd door de 
beide inleiders n.a.v. hun voordracht. Om 
enkele andere voorbeelden te noemen: 
Loek Seebolt Zingen om de Geest, Leo 
Mesman en Matthé Bruijns Op bedevaart 
/ Diaconaal wandelen, Rob Mascini Op 
weg naar de E.H.Communie, De jonger-
engroep Sanctus Virgilius uit Heerhugo-
waard Noord, enz.

Over deze inspiratiedag vindt u informa-
tie in de folder die wij verspreiden, die u 
digitaal kunt opvragen bij jcj.verbruggen@
quicknet.nl en kunt vinden op de website 
van www.vpwinfo.nl onder de knop ‘Inspi-
ratiedag Haarlem-Amsterdam 13 oktober 
2018’. 

We sluiten de dag af met het samen vie-
ren van ons geloof. 
De inspiratiedag is in het mooie parochie-
centrum van de Willibrorduskerk te Heiloo 
– Westerweg 267, enkele stappen vanaf 
het station. De dag begint om 10.00 u en 
wordt om + 15.45 u afgesloten. Meer infor-
matie vindt u in de folders. 

Werkgroep Inspiratiedag namens de Ver-
eniging Pastoraal Werkenden: 

Marion Bleeker, Kiki Kint, Leo Mesman,
Ko Schuurmans, Nico Smit en
Jan Verbruggen
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KISI – God’s singing kids , is een internationale gemeenschap van kinderen, jongeren en 
volwassenen, die door liederen en musicals hun geloof uitdragen. KISI is een katholieke be-
weging met een oecumenische opdracht. Deze gemeenschap is in 2008 vanuit Oostenrijk 
naar Nederland gekomen.

KISI startte in 1993 als een kinderzanggroep van een parochie in Altmunster, Oostenrijk. 
Deze groep werd opgericht door Hannes en Birgit Minichmayr. Door middel van dans en 
zang werd geprobeerd om het Evangelie van Jezus Christus door te geven. In december 
dat jaar vond de eerste musicalopvoering plaats. De eerste tournee vond plaats in 1995. 
Birgit vertaalde in 1997 de musical “Hark The Herald Angel” met de Duitse titel “Eine him-
mlische Aufregung”. 

In 1998 vond het eerste KISI-Fest in Oostenrijk plaats, een jaarlijks terugkerend evenement 
waarbij musicalopvoeringen en geloofsopbouw centraal staan. Toentertijd startte dit met 
150 deelnemers. In 2004 was dit aantal gegroeid tot 1000. Tussen de jaren 2000 en 2006 
werden 14 Duitstalige Cd’s geproduceerd. In 2007 vond voor het eerst in Nederland en 
België een tournee plaats. 

In 2008 is KISI in Nederland ontstaan. Dit gebeurde nadat een groep van 23 kinderen uit 
Nederland op bezoek gingen in Traunkirchen om de musical “De barmhartige vader” in te 
studeren. Sinds deze tijd is KISI in Nederland steeds verder gegroeid. In 2011 vond in Tilburg 
het eerste Nederlandse KISI-Feest plaats. Door verschillende groepen in Nederland wor-
den in heel Nederland jaarlijks tientallen musicals opgevoerd. (info van Wikipedia).

Marije, onze dochter, heeft het afgelopen jaar als vrijwilligster bij de organisatie van Kisi in 
Helmond gewerkt, en zij gaat met een aantal vrijwilligers een hele leuke Kisidag organiseren 
op 10 november, in de parochie van De Burght. Wil je meer informatie over Kisi kun je haar 
bellen, appen (06-48161573) of mailen marijesoppe@hotmail.com 

Wat is...        

10 November Kisiworkshop voor alle kinderen van 

de regio in Uithoorn 

Op deze zaterdag in november zijn alle kinderen van de regio tussen 
de 5 en 16 jaar uitgenodigd om een aantal liedjes met koorbewe-
gingen te leren.
 
Om 19.00 is er een eucharistieviering waarbij iedereen welkom is. 
De geleerde liedjes zullen tijdens de viering gezongen worden. Na 
de viering zal er gelegenheid zijn om onder het genot van een 
kopje koffie/thee en limonade na te praten. 

Alle kinderen krijgen een persoonlijke uitnodiging thuis. Mocht je nog 
vragen hebben, of heb je geen uitnodiging, maar wil je wel mee doen? 

Mail dan naar Angela (soppescholte@kpnplanet.nl, of 06-13424694).
 

Groetjes van Anja, Angela, Bart, Bernardien, Elly, Maarten, Mirjam en Paula
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Op 15 augustus zijn we weer vierend bij-
een geweest bij de Mariagrot te Zevenho-
ven/Noordeinde.

We hielden het dit jaar droog en het geeft 
een bijzondere sfeer aan de viering als die  
in de open lucht is. De mensen kwamen 
uit onze regio vanuit de parochies de Nes, 
de Kwakel, Kudelstaart, Aalsmeer en Uit-
hoorn.  Maar verder zijn er ook altijd nog 
mensen uit omliggende parochies. We 
waren met meer dan 100 personen. Sa-
men hadden we een mooie viering, waar-
bij kapelaan Darek voorging. Veel gebe-
den werden aan het papier toevertrouwd 
en voor deze intenties werd tijdens het ro-
zenhoedje nog eens extra gebeden. Ook 
hebben we bij elk tientje een parochie uit 
onze regio aan Maria toevertrouwd en 
met onze vijf parochies maakten we de 
krans vol. De ontvangst van de dames 
van de koffie en de koster was weer zeer 
gastvrij. Het is een prachtige locatie die 
uitnodigt tot gebed.

Ik denk dat veel mensen weer gesterkt 
naar huis gingen. Tot volgend jaar?

Bedevaart naar Zevenhoven op Maria Hemelvaart
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EMMAUS-maaltijd
op woensdag 21 november 
om 18.00 uur
Wegens enorm succes van de Emmaüs 
maaltijd van vorig jaar, willen we deze 
maaltijd een jaarlijks terugkerend gebeu-
ren laten zijn. Samen als parochianen aan 
tafel met de eigengemaakte baksels om 
daarnaast ook de medemens die het min-
der heeft, niet te vergeten. Ook aan deze 
maaltijd willen we een goed doel koppelen 
en wel het Caritas weekend wat daarvoor 
is geweest.
Dus deelname is weer €  10, - voor een vol-
wassene en € 5, - voor een kind. Wellicht 

KERSTZANGERS- KERSTZANGERES
gevraagd voor 2018!!!

Uiteraard zijn wij intensief op zoek naar verschillende 
mooie zangstemmen die ons gemengd koor blijvend 
willen ondersteunen. Helaas is ons koor momenteel iets 
minder bezet, soms heeft dit ook met de leeftijd te maken. Met meer mensen een koor vor-
men is wel zo prettig om te zingen,.en dat straal je dan als koor ook uit!! Heeft u tijd over en 
u vindt zingen leuk, u bent van harte welkom bij ons. Want het blijft fijn om een viering op te 
luisteren met een koor, maar dan hebben we wel koorleden nodig.

Zo net na de vakantie dan begint de koordirigent samen met de programmacommissie, de 
viering voor de Kerst samen te stellen. Ook dit jaar gaan we een Kerstviering voor bereiden, ‘n 
klein vraagteken voor ons koor. Uiteraard zingen wij de kerstliederen in het Nederlands, soms 
Duits of Engels,. Welke mis wij zingen is nog even een vraag teken, maar dat zal in oktober 
zeker bekend zijn. Wij vragen daarom zangers en zangeressen om mee te komen zingen met 
de viering van Kerstmis. Als u graag met ons mee wilt zingen maar u wilt zich niet voor een 
langere tijd binden dan is dit een mooie gelegenheid.
Of heeft u nog nooit in een koor gezongen? Dan is dit misschien een mooie gelegenheid om 
eens te kijken of het iets is voor u, en wie weet vindt u zingen wel heel erg leuk, wij kunnen 
ook diverse stemmen gebruiken in ons koor, u bent van harte welkom!!
Wij zingen dit jaar op waarschijnlijk kerstavond dit staat nog niet helemaal vast.
Wij repeteren op donderdagavond, en wij zullen vanaf 18 oktober één uur per avond beste-
den aan ons kerstreportoire, De repetitie vindt plaats in de kerk aan het Potgieterplein (De 
Burght). Onze repetitie begint om 19.30 tot 20.30 uur, daarna pauzeren we even, wie wil kan 
nog even genieten van een kopje thee of koffie. Elk jaar blijkt weer dat we deze tijd hard nodig 
hebben om alles goed in te studeren. Vorig jaar was de uitvoering heel mooi verlopen, en wij 
hopen dit jaar er weer een schepje bovenop te doen!! 

Wij hopen dat net als vorig jaar weer zangers en zangeressen ons willen ondersteunen, en 
wie weet wel bij ons op het koor willen komen zingen. U bent van harte welkom.
Misschien is het wel fijn als u zich van tevoren even meld bij één van de ondergetekende, zo-
dat wij weten hoeveel mappen wij in orde kunnen maken voor u met de betreffende muziek.

Wilt u informatie dan kunt u terecht bij de volgende personen.

Peter Huijmans 0297-562325
Aat Gouwerok  0297-563927
Ans Stolwijk 0297-347120

komen er ook gasten met ons mee-eten. 
Dan wordt het niet alleen een gezellig, 
maar ook een betekeningsvolle maaltijd. 
In de weekenden vooraf kunt u zich weer 
opgeven in de hal van onze kerk. Zowel 
om mee te eten als om iets klaar te ma-
ken. Maar iedereen is welkom, ook al bent 
u niet zo’n kok, misschien kunt u dan iets 
te drinken meenemen. Deelname is be-
langrijker. 
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Datum Overledenen * Afscheid vanuit onze parochie  Leeftijd 

24 mei (Wies) Louise Cornelia Maria Middeldorp* 101 jaar

 4 juni (Ben) Cornelis Bernardus Wessels  85 jaar

11 juni Adriaan Willy Bertens*  82 jaar

14 juni (Jan) Johannes Wilhelmus de Kort  77 jaar

15 juni (Leo) Leonardus Johannes van Diemen*  88 jaar

 7 juli Margaretha Petronella Johanna Walraven-Baldinger  93 jaar

12 juli (Gerard) Gerardus Johannes Joseph Beumer  86 jaar

14 juli (Hennie) Hendricus Jacobus de Groot  86 jaar

17 juli Kees Boudewijn ter Woort  78 jaar

19 juli (Cor) Cornelus Petrus Johannes Hendrix  78 jaar

29 juli (Kees) Cornelis Petrus Maria Brok  89 jaar

 4 augustus (Ida) Alida Maria Janmaat  78 jaar

10 augustus (Theo) Theodorus Wilhelm de Graaff  81 jaar

19 augustus (Rina) Quirina Adriana Theresia Epskamp-Omtzigt  56 jaar

Datum Doop Geboortedaumt

3 juni Layane Maria Fernando Paulo, dochter van

 Lucia Fernando Paulo 24 november 2017

23 juni Jayceon Elias Ellensburg, zoon van

 Shentley Ellensburg en Altagracia Paulino 28 juli 2016

15 juli Hugo Dennis de Vries, zoon van Kevin de Vries

 en Ewa de Vries-Bobicz 18 juni 2017

21 juli Olaf Pieprzak, zoon van Mateusz en

 Agnieszka Pieprzak 27 maart 2018

12 augustus Jagoda Jedryka, dochter van Denis Jedryka

 en Karolina Koziel 26 oktober 2017

Datum Huwelijk

 1 september Martijn Standaert en Gusta Marcus 

Familieberichten
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Jan de Kort
03-06-1941 / 14-06-2018

Bedroefd zijn wij hier bijeen gekomen om 
afscheid te nemen van Jan. Van de  be-
kende schilder Salvador Dali kennen we 
het gezegde: “Elk afscheid is de geboorte 
van een herinnering” en dat moment is 
vandaag aangebroken.

In die herinnering zocht ik naar een korte 
bondige typering van mijn goede vriend 
Jan en dacht toen al snel aan een spreuk 
die ik jaren geleden las: “Als je niet kunt 
wat je wil, moet je willen wat je kunt”.
En dat maakte Jan in volle omvang waar. 
Zijn scala aan activiteiten is bijna zo groot 
als de omvang van zijn boekenbezit en 
tijdschriften die door het hele huis ver-
spreid zijn. Zonder het te beseffen maakte 
hij een oude Joodse wijsheid waar: “Een 
kamer zonder boeken is als een lichaam 
zonder ziel”. Die veelheid van activiteiten 
maakt het ook moeilijk om een keuze  te 
maken. Zijn zus Ted mailde mij onlangs: 
nog met Pinksteren tegen hem te hebben 
gezegd: “Wat neem je toch veel hooi op 
je vork, Jan”.

En dat was misschien ook wel waar, maar 
“Je moet doen waarin je goed in bent”, 
zei hij dan.
Graag werkte hij met anderen, maar 
schroomde niet om zelf zijn kwaliteiten 
ten toon te spreiden. Diverse malen greep 
hij bij bepaalde gelegenheden de micro-
foon om dan vanuit het hart een speech 
vol humor te houden En wie kent niet zijn 

In memoriam

vermaarde teksten op de melodie van de 
Forelle van Schubert. Tientallen heeft hij er 
geschreven.. 

We hoeven verder maar te denken aan zijn 
zorg voor de medemensen in Het Hoge 
Heem.Niet alleen zorgde hij ervoor dat 
elke vrijdagavond vrijwilligers klaar ston-
den om de bewoners van hun kamer naar 
de  weeksluiting te brengen, maakte hij 
het rooster van de kosters, aarzelde niet 
om dat werk zelf te doen en stond vrijwel 
elke donderdagmorgen, vaak samen met 
To, klaar om enkele bewoners met rol-
stoel naar de Burght te brengen om hen 
in de gelegenheid te stellen de eucharis-
tieviering bij te wonen. Samen met Trees 
Berendsen, die hij altijd zijn baas voor Het 
Hoge Heem noemde, en vele vrijwilligers 
gaf hij op zijn wijze inhoud aan het oecu-
menisch pastoraat ter plaatse.

Hij was de grondlegger en grote animator 
van de parochiële bibliotheek. Hij kon niet 
nalaten om bij elke gelegenheid en bij elke 
samenkomst luidkeels mensen enthousi-
ast te maken voor zijn bibliotheek. Hij was 
dan ook naast de donderdagmorgen vaak 
op dinsdagmorgen aanwezig in de pas-
torie. Zijn komst ging niet onopgemerkt 
voorbij, want diverse malen riep hij uit: “Is 
er nog iemand jarig?”. Of “zijn er nog bok-
kenpootjes?”. Zijn overvloed aan boeken 
maakte het ook mogelijk om hier in De 
Schutse een begin te maken met een bi-
bliotheek.

Want Jan was een boekenwurm en kon 
vrijwel nooit een boekhandel passeren 
zonder er binnen te zijn geweest. Ik herin-
ner mij dat bij een van onze oecumenische 
reizen en wel in de hoofdstad van Let-
land, Riga, Jan op een gegeven moment 
niet meer bij de groep was. Ons zoeken 
hoefde zich echter maar te beperken tot 
de boekhandels waar we langs waren ge-
komen en het laat zich niet moeilijk raden 
waar wij hem vonden.

Als ik dan toch die reizen noem, met veel 
liefde en enthousiasme heeft hij meege-
werkt aan de organisatie van maar liefst 14 
oecumenisch reizen en 3 dagtochten. Zijn 
grote kracht lag o.a. in het samenbren-
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gen van deelnemers die alleen waren. Jan 
was onze vermaarde koppelaar, want hij 
ging uit van het standpunt dat samen op 
een kamer een fikse eenpersoonstoeslag 
bespaarde. De flair waarmee hij dat deed 
dwong veel respect af en werd door be-
trokkenen bijzonder gewaardeerd. Jan 
was ook onze penningmeester en zorgde 
o.a. voor het betalen van de fooien, vooraf 
keurig in enveloppen klaar gemaakt Zijn 
kennis van de reisdoelen was groot en 
vooral zijn wetenschap van de romaanse 
kunst, de gotiek, de renaissance en noem 
naar op, droeg hij met enthousiasme over 
op de deelnemers. We vonden Jan vele 
malen voor in de bus om weer op interes-
sante wijze te vertellen wat ons te wach-
ten stond. Bij het samenstellen van de reis 
kon hij niet nalaten om ervoor te zorgen 
dat er tenminste één museum in het pro-
gramma was opgenomen. Samen met To 
heeft hij heel wat musea bezocht en nam 
hij vele malen deel aan universitaire cur-
sussen op het gebied van kunsthistorie of 
theologie.Onze reizen werden altijd beslo-
ten met zijn reisverslag op de eerder ge-
noemde melodie van de Forelle.

Die reizen zijn ook de basis geworden 
voor zijn voorliefde voor de oecumene. 
Jan voelde zich evenzeer thuis hier in De 
Schutse als in zijn parochiekerk De Burght, 
waar hij, opnieuw samen met To, wijkcon-
tactpersoon was. Hij maakte dan ook vele 
jaren deel uit van de plaatselijke Raad van 
Kerken en niet voor niets hebben wij zijn 
wens gerespecteerd om zijn afscheid in 
een oecumenische viering te houden. 

Zijn bijdrage aan Probus en zijn geweldige 
inzet voor hockeyclub Qui Vive zullen stel-
lig op een ander moment gememoreerd 
worden. Ik wil volstaan met het volgende: 
Zondag jl. heeft op het sportcomplex aan 
de Noorddammerweg de vlag halfstok 
gehangen en werd een minuut stilte in 
acht genomen bij de wedstrijden, een ge-
baar dat in hoge mate is gewaardeerd en 
een bewijs was voor zijn grote verdienste 
gedurende ruim 40 jaar voor deze vereni-
ging. Jan was een man die zijn talenten 
ten volle heeft gebruikt en dat werd hem 
in belangrijke mate ook mogelijk gemaakt 
door zijn lieve vrouw To, want wat was Jan 

zonder To. Zij verdient daarom evenzeer 
de lof die we aan Jan toezwaaien.

Tot slot wil ik jou To woorden meegeven 
van Godfried Bomans:  Als er slechte da-
gen komen, is het kostbaarste bezit de 
herinneringen aan de goede dagen. Jan, 
heel veel dank voor onze hechte vriend-
schap, je gastvrijheid en medeleven. A 
Dieu.

Uithoorn, 22 juni 2018 
Jules Bosma

Wees licht, zet een kaars zo dat ze zicht-
baar is…………
Ongetwijfeld kent u de tekst uit het evan-
gelie waarin we worden opgeroepen licht 
te zijn, onze talenten te laten stralen.
De afgelopen maanden heeft onze paro-
chiegemeenschap afscheid moeten ne-
men van enkele parochianen die hebben 
geprobeerd het licht van het geloof te la-
ten schijnen. 
Over Jan de Kort en zijn activiteiten voor 
de ouderen van Het Hoge Heem en de 
Oecumenische Reizen en de Emmaüs bi-
bliotheek leest u elders in dit nummer.
Maar uit ons midden gingen ook heen, 
Gerard Beumer, Leo van Diemen en Cor 
Hendrix.
De heren leverde elk op hun eigen wijze 
een bijdrage aan de gemeenschappen 
van St. Jan en Het Heilig Sacrament, of  als 
dat beter klinkt: De Schans en De Burght.
Leo was actief bij de ledenadministratie 
van De Schans, Gerard was vooral betrok-
ken bij de zorg voor de vreemdelingen in 
ons midden, toen die gehuisvest waren in 
wat nu Het Best Western hotel heet.
En Cor was jarenlang wijkcontactpersoon.

Het mag dan al een aantal jaren geleden 
zijn, hun werk zorgde ervoor dat er goed 
draaiende administraties waren en gaven 
de parochies een gezicht in de zorg voor 
de vreemdelingen in ons midden.
Juist nu het aantal vrijwilligers ouder wordt 
en onze gemeenschap is aangewezen op 
een steeds beperktere groep parochia-
nen kan het heengaan van deze mannen 
misschien een aanleiding zijn 
hun werk voort te zetten.
Wij gedenken het met dankbaarheid.



 
Colofon
Pastorale zorg
Voor pastorale vragen kunt u zondag na de viering contact opnemen met de 
voorganger. Tijdens weekdagen kunt u op dinsdag-, woensdag- of vrijdagmor-
gen van 9.00 tot 12.00 uur via het parochiesecretariaat (0297-56 14 39) vragen 
of een pastor contact met u wilt opnemen. U kunt ook rechtstreeks contact 
opnemen met een pastor. De gegevens staan op de website van de parochie: 
www.emmaus-uithoorn.nl > Contact > Gesprek met pastores.

Intenties
Intenties om afgelezen te worden in vieringen kunt u wekelijks tot en met 
woensdag opgeven bij het parochie-secretariaat (0297-56 14 39) of per 
email secretariaat@emmaus-uithoorn.nl.

Parochiesecretariaat
Het parochiesecretariaat is op dinsdag, woensdag en vrijdagochtend van 
9.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 0297-56 14 39. 
Het secretariaat zal u graag te woord staan en u zo nodig doorverwijzen 
naar pastores of andere contactpersonen.
U kunt ook een email sturen naar: secretariaat@emmaus-uithoorn.nl
Buiten deze openingstijden en in het weekend, kunt u in geval van een 
noodsituatie (bij voorbeeld bij ernstige ziekte of overlijden) van 9.00-22.00 
uur bellen naar: 06 - 53 83 04 14. Informatie over onze parochie kunt u 
vinden op de website: www.emmaus-uithoorn.nl 

Emmaüs informatie
Emmaüs informatie is een uitgave van de R.K. Parochie Emmaüs, te Uit-
hoorn, Potgieterplein 4, 1422 BB Uithoorn. Emmaüs informatie verschijnt 4 
keer per jaar in een oplage van 1250 exemplaren en wordt verspreid onder 
parochianen door de wijkcontactpersonen.

De volgende uitgave verschijnt op 10 december 2018
Kopij inleveren uiterlijk 12 november 2018

Redactie Emmaüs informatie
Potgieterplein 4 1422 BB Uithoorn, 0297- 56 14 39
redactie@emmaus-uithoorn.nl

Ledenadministratie
De ledenadministratie van de parochie kan alleen juist en 
volledig zijn als parochianen wijzigingen aan de leden-
administratie kenbaar maken. Dat kan zijn door vestiging 
in of vertrek uit de parochie, melden van adreswijzigin-
gen, veranderingen in de samenstelling van het gezin en 
dergelijke. Ook opname in ziekenhuis of verpleeghuis, al is het tijdelijk, verne-
men we graag. U kunt dat doen door een mail te sturen naar
ledenadministratie@emmaus-uithoorn.nl of naar het secretariaat te bellen voor 
overleg (0297-56 14 39). Ook kunt u gebruik maken van het formulier dat op de 
website van de parochie staat:
www.emmaus-uithoorn.nl onder Contact > wijzigingen ledenadministratie.

Rekeningnummers en tarieven
Op naam van R.K. Parochie Emmaüs staan de volgende bankrekeningen:
-  voor algemene zaken NL42 RABO 0363 5035 01 (RABObank);
-   voor kerkbijdragen NL11 INGB 0000 5566 99 (INGbank) of 
 NL44 RABO 0363 5507 04 (RABObank)
De tarieven voor diverse vieringen en diensten zijn opgenomen op de website 
van de parochie: www.emmaus-uithoorn.nl
onder Bestuurlijke organisatie > Financiën > Financiële commissie.
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We hebben besloten alleen de aanvangstijden van de regioparochies te vermelden.
Meer info over de vieringen kunt u vinden op de sites van de parochies.
Voor de Emmaüsparochie hebben we naast de vaste aanvangstijden de vieringen met een
bijzonder karakter toegelicht.

Vieringen in de Emmausparochie:
Op zaterdag om 19.00 uur gebedsviering verzorgd door de Werkgroep Vieringen.
Op zondag vindt de Eucharistieviering  plaats om 11.00 uur.
U kunt op de website en in de weekberichten zien of er een koor haar medewerking verleend  aan de viering.

Speciale dagen:
Zondag 23 september opening van het werkjaar m.m.v. Emmaüskoor en OpMaat.
Na de viering gelegenheid elkaar te ontmoeten in het Trefcentrum.

In de maand oktober bent u op woensdagavond om 19.00 uur welkom bij het bidden van de Rozenkrans rond-
om het Mariabeeld.

Donderdag 1 november Allerheiligen. Om 9.30 uur is er een viering in de Dagkerk.

Vrijdag 2 november  Allerzielen. Om 19.00 uur is er een viering waarbij speciaal diegenen worden uitgenodigd die 
het afgelopen jaar afscheid moesten nemen van een dierbaar familielid.

Op zaterdag 10 november om 19.00 uur speciale viering met kinderen. Zie de info over KISI elders in dit nummer.

Zondag 18 november zal rondom de viering extra aandacht worden gegeven aan de Caritas, de zorg voor de 
medemens, als taak van de levende geloofsgemeenschap.

Zondag 25 november sluit het kerkelijk jaar met het feest van Christus Koning.

Zondag 2 december begint de Advent, tijd van voorbereiding op Kerstmis

Regio-parochies:
St. Jans Geboorte in De Kwakel viering op zondag om 9.30 uur 
St. Jan Geboorte  in Kudelstaart viering op zondag om 11.00 uur
O.L.V. van de Berg Carmel in Aalsmeer viering op zondag  om 9.30 uur
H. Urbanus Nes a/d Amstel viering  op zondag om 9.30 uur
Op zaterdagavond om 19.00 uur gebedsviering o.l.v. Parochianen.

EmmaüsInformatie
Uitgave van de R.K. Parochie Emmaüs, Potgieterplein 4, Uithoorn

EmmaüsInformatie
Uitgave van de R.K. Parochie Emmaüs, Potgieterplein 4, Uithoorn
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Doordeweekse
Eucharistievieringen:

Di: 19.00 uur; Wo, Do, Vr: 9.30 uur
Biechtgelegenheid:

de pastores zijn altijd beschikbaar 
voor een biechtgesprek na

de doordeweekse
vieringen of op afspraak.


