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Voorwoord
Beste parochianen,  

 

Op 1 september 2017 kwam ik voor het eerst 

naar Uithoorn toe. Mijn eerste herinnering? De 

flinke boete die ik op die dag op de A10 heb 

gekregen! Het doet altijd pijn … maar gelukkig 

heb ik die boete ook meteen als een ‘teken 

van boven’ kunnen zien! De Heer wilde dat ik 

met ‘lichtere bagage’ naar Uithoorn kwam. 

Dat ging niet alleen om het geld. Dat 

betekende dat ik zonder vooroordelen, 

zonder schema’s, zonder plannen naar 

Uithoorn moest komen. Lichtere bagage, om 

opener voor de mensen te staan, om u beter 

te mogen leren kennen. 

 

Ten eerste wil ik alle vrijwilligers en werkgroe-

pen bedanken, voor hun ontvangst en voor 

de manier waarop ik door hen ‘ingewerkt’ 

werd. Ik voel jullie steun en jullie onmisbare 

aanwezigheid. Van harte bedankt! 

 

Het eerste jaar is altijd een verkenningsjaar. 

Toch hebben wij vele dingen samen kunnen 

doen. Ik kijk met voldoening terug naar onder 

andere onze mooie Eerste Communieviering, 

naar de vele ontmoetingen met de werkgroe-

pen en de plannen die wij voor het komend 

jaar samen hebben uitgewerkt.  

Het afgelopen jaar hebben wij helaas ook 

vele dierbare parochianen zien overlijden. Wij 

voelen het gemis, maar willen steun vinden in 

het geloof, dat zij ons alleen maar voorge-

gaan zijn, daar in het huis van de Vader, waar 

wij allemaal als kerkgemeenschap naar toe 

gericht zijn. 

 

Langzamerhand voel ik me thuis in Uithoorn, 

maar ik weet - zoals Jezus zei - dat ik ook 

ergens anders heen moet gaan, ‘naar de 

dorpen in de omtrek, opdat Ik ook daar kan 

prediken. Daartoe ben Ik immers uitgegaan’ 

(Mk 1,38). Wij zijn steeds meer geroepen om 

een bredere en regionale kijk te ontwikkelen. 

Initiatieven zoals de komende KISI-bijeenkomst 

(God's singing kids) van 10 november zijn een 

voorbeeld daarvan.  

 

‘De oogst is groot’ (Lk 10,2). Vele mensen in 

onze omgeving leven zonder de barmhartig-

heid van God de Vader, de tedere nabijheid 

van zijn Zoon Jezus Christus en de troost van 

de Heilige Geest te kennen. Wij zijn uitge-

daagd om deze blijde en mooie boodschap 

aan de mensen te brengen! Waarom niet? 

 

Vrede en alle goeds, 

Pastoor Marco 

 

Secretariaat 
Het jaar 2017-2018 begon met het afscheid 

van onze gewaardeerde medewerkster 

Willemien van Riet op woensdag 27 septem-

ber. Zij heeft zich gedurende 22 jaar op 

zorgvuldige wijze ingezet voor haar taak 

binnen het secretariaat (o.a. het bijhouden 

van misintenties, sacramenten noteren in de 

diverse parochieboeken en de mutaties van 

vrijwilligers bijhouden). 

 

Dinsdag 17 oktober is een deel van het archief 

t/m 2006 naar het Noord-Hollands Archief in 

Haarlem gebracht. Door diverse vrijwilligers is 

er hard aan gewerkt om alles op orde te 

brengen. Janneke Everts en Trees Zaal houden 

het archief vanaf 2007 op orde. 

 

In januari van dit jaar zijn enkele ruimtes van 

het pastoraal centrum opgeknapt en geschil-

derd. Zo ook de ruimte van het secretariaat, 

waar tevens wat ander meubilair is geplaatst.

Onze werkuren zijn goed gevuld met het 

verwerken van post en e-mailberichten, het 

bijhouden van misintenties, het maken van 

Parochienieuws, het verwerken van de familie-

berichten voor Emmaüs Informatie en zonodig 

het maken van boekjes voor vieringen. Daar-

naast vragen onder andere de telefoon en 

het ontvangen van bezoekers onze tijd en 

aandacht. We doen ons best open te staan 

voor de vragen die ons gesteld worden. 

 

De dames Trees Zaal, Gerda van Geffen, Mary 

van Teeffelen, Willie Ariaansz en de heer 

Albert Borghouts zijn de medewerkers van het 

secretariaat. We werken veel samen met de 

Stuurgroep van de Wijkcontactpersonen, met 

de Ledenadministratie en de pastores. 

 

Willie Ariaansz 
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Bestuur
Personele Unie 

Per 1 januari 2015 is de Personele Unie / het 

Samenwerkingsverband van kracht tussen de 

parochies van 

• OLV van de Berg Carmel te Aalsmeer 

• Sint Jans Geboorte te Kudelstaart 

• Heilige Joannes Geboorte te De Kwakel 

• Heilige Urbanus te Nes aan de Amstel 

• Emmaüsparochie te Uithoorn 

  
Aalsmeer   Kudelstaart 

 
Nes a/d Amstel  De Kwakel 

Kerkbestuur 

In het kerkbestuur van de Personele Unie is een 

vertegenwoordiger uit elke parochie be-

noemd. Daarnaast is er een aparte penning-

meester aangesteld en is Pastoor Marco 

Cavagnaro voorzitter. Vanuit de Emmaüs-

parochie is Anja van der Vlugt benoemd.  

 

Het kerkbestuur vergadert gemiddeld 1 keer 

per maand. Per 1 juni verloopt de 1e termijn 

van de benoemingen van Anja, Julia, Hans en 

Casper. Julia en Hans worden voor een 2e 

termijn benoemd, Casper en Anja willen niet 

benoemd worden voor een 2e termijn. Casper 

heeft een opvolger in de persoon van Hans 

Pronk. Voor Anja is echter nog geen opvolger 

gevonden.  

 

Pastoraal team 

Het pastoraal team van het samenwerkings-

verband bestaat uit: 

• Pastoor Marco Cavagnaro 

• Kapelaan Darek Karwowski 

• Diaken Jeroen Hoekstra 

• Pastoraal werker Annemiek Blonk tot 1-2-18 

• Catechist Elly van Rooden 

• Broeder Wim Ernst 

 

Parochieteam 

Op plaatselijk niveau kent elke parochie een 

parochieteam. Ons parochieteam bestaat uit 

de volgende personen: 

• Pastoor Marco Cavagnaro 

• Albert Borghouts 

• Marlies van der Lelij 

• Rob Woerdeman 

• Anja van der Vlugt 

 

Het parochieteam komt ongeveer één keer 

per maand bij elkaar. Het parochieteam ver-

gadert een aantal keren per jaar met de 

financiële commissie. Deze samenwerking 

werkt goed.  

 

Het parochieteam heeft op 9 juni een bijeen-

komst georganiseerd voor alle vrijwilligers en 

parochianen. Deze bijeenkomst begonnen we 

met een heerlijke lunch. Daarna werden er 

groepen gemaakt om te praten over de 

vragen: Waar word je blij van in onze kerk? 

Wat mis je in de kerk? Waar maak je je zorgen 

om in de kerk? Het was heel fijn om hier met 

elkaar over te praten. Er is veel waar we blij 

van worden in onze kerk! De zorgen werden in 

de vorm van een gebed uitgesproken tijdens 

een mooi Marialof.  

 

Met de stuurgroep van de wijkkontaktperso-

nen zijn we in gesprek over de ontwikkelingen 

binnen die werkgroep. 

 

Heel veel dank voor alle vrijwilligers. 

 

Anja van der Vlugt  

Kerkbestuur Functie Parochievertegenwoordiger  

Pastoor Marco Cavagnaro Voorzitter   
Julia Oostveen Penningmeester   

Anja van der Vlugt Secretaris tot 1-6-2018 Uithoorn  

Miranda van Rijn Secretaris v/a 1-6-2018 De Kwakel  

Hans van Putten Bouwzaken Kudelstaart  

Carlo Renne Lid Aalsmeer  

Casper Stevens Lid tot 1-6-2018 Nes a/d Amstel  

Hans Pronk Lid v/a 1-6-2018 Nes a/d Amstel Gebouw De Burght 
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Raad van kerken Uithoorn - De Kwakel
De Raad van Kerken Uithoorn-De Kwakel is tot 

stand gekomen in het begin van de jaren ’70. 

Over enkele jaren wordt dus het vijftigjarig be-

staan gevierd van dit overleg. Van de Raad 

maken nu deel uit: de Emmaüsparochie van 

Uithoorn, de parochie van St. Jans geboorte 

uit De Kwakel en de Protestantse Gemeente 

te Uithoorn (PGU) De Schutse. 

 

Samenstelling van de Raad 

Het dagelijks Bestuur van de Raad bestond dit 

verslagjaar uit: Tonny Jansen-Beumer (voorzit-

ter), Karel Burger (secretaris) en Hans van den 

Bosch (penningmeester). Daarnaast is zo 

mogelijk van elke deelnemende gemeen-

schap een lid van het parochieteam, c.q. de 

kerkenraad, lid en een van de pastores. Voor 

de Emmaüsparochie zijn de vertegenwoordi-

gers: Tom van Meijgaarden, met mandaat 

vanuit het parochieteam, en Elly van Rooden 

namens de pastores. Voor De Kwakel waren 

Karel Nieuwendijk en Tinus van der Hoorn de 

vertegenwoordigers. De PGU werd vertegen-

woordigd door Marianne Mak vanuit de 

Kerkenraad en dominee Joep Dubbink vanuit 

de pastores. De vertegenwoordiger van 

De Kwakel (Tinus van der Hoorn) trad in de 

maart-vergadering terug. 

 

Doelstelling en werkwijze 

De Raad probeert de oecumenische samen-

werking te stimuleren onder andere door een 

aantal vaste jaarlijkse activiteiten en het 

aansturen van een aantal werkgroepen 

waarin de kerken samen optreden. Aan het 

begin van elk werkjaar wordt een actieplan 

opgesteld.  

 

De Raad komt elke twee maanden bijeen 

waarbij een van de deelnemende kerken als 

gastheer/-vrouw optreedt. Het dagelijks 

bestuur bereidt de plenaire bijeenkomsten 

voor en werkt de besluiten uit. In de zomer-

maanden wordt niet vergaderd. 

 

Sobere maaltijden 

De sobere maaltijden voor ‘Moeders in 

Oeganda’ vonden plaats op: 

• Aswoensdag 14 februari in De Burght 

• Woensdag 5 maart in De Schutse 

• Woensdag 21 maart in De Kwakel 

Overig activiteiten 

In de vredesweek vond een vesperviering 

plaats en daaraan voorafgaand werd een 

vredesmaaltijd gehouden. Aan de vertegen-

woordiger van de Wereldwinkel werd de 

vredesduif uitgereikt. 

 

Op weg naar Kerstmis werd gezorgd voor een 

duidelijk gezicht van de kerken door het op-

hangen van folders en een advertentie in de 

lokale media. 

 

In januari 2018 werd in het Kader van de Week 

van de Eenheid de viering gehouden in 

De Schutse waarbij Ds. Joep Dubbink en 

pastoor Marco Cavagnaro voorgingen. Op 

woensdag in diezelfde week werd een thema-

avond gehouden in De Burght onder leiding 

van Ds. Joep Dubbink. 

 

De wereldgebedsdag begin maart werd ge-

houden in Het Hoge Heem. Het koor van de 

Emmaüsparochie verleende haar medewer-

king. Een werkgroep bereidde de dienst voor. 

 

Op 11 april werd in De Burght de inmiddels 

traditionele ‘zangavond’ gehouden. Hierbij 

nemen ook deel: de Evangelische Christen 

Gemeenschap (ECG) Uithoorn en de Perki 

gemeente (Persatuan Kristen Indonesia). Deze 

Indonesische christengemeenschap houdt al 

jaren erediensten in De Schutse. In april is de 

Perki-gemeenschap toegetreden tot de 

Protestantse Kerk Nederland (PKN, waar ook 

de PGU lid van is).  

 

Op zaterdag 19 mei vond de voorbereiding 

op Pinksteren plaats via een gebedsviering. 

Deze keer werd de viering gehouden in De 

Schutse. 

 

Op 6 juni werd de periodieke vergadering van 

de Raad afgesloten met de traditionele bij-

eenkomst met alle werkgroepen die onder de 

Raad van Kerken vallen. In die bijeenkomst 

werd na 10 jaar ook afscheid genomen van 

de voorzitter van de Raad. Tevens werd haar 

opvolgster voorgesteld: Carine Vleerbos. 

 

De vertegenwoordiger van de Emmaüs-

parochie zorgde na elke vergadering voor 

terugkoppeling naar het Parochieteam, zodat 

dubbele data of onduidelijkheden werden 

voorkomen. 

 

Tom van Meijgaarden 
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Financiële commissie 
De taak van de financiële commissie is het 

behartigen van de materiële zaken op basis 

van de goedgekeurde begroting en zij brengt 

terzake advies uit aan het parochiebestuur. 

 

 

 

Ontvangsten 

 

Begroting 

2017 

Werkelijk 

2017 

Begroting 

2018 

Bijdragen parochianen 93.400 103.001 96.200 

Kerkcollecten voor derden 2.900 3.282 2.700 

Opbrengst uit bezittingen 52.700 40.517 45.300 

Totaal 149.000 146.800 144.200 

    

Uitgaven  

Begroting 

2017 

Werkelijk 

2017 

Begroting 

2018 

Persoonskosten 45.500 45.898 36.400 

Kosten onroerend goed 62.600 61.303 58.100 

Kosten erediensten 5.800 4.414 4.700 

Kosten pastoraal 9.900 9.359 9.800 

Verplichte/vrijwillige bijdragen 22.900 22.896 22.900 

Collecten voor derden 2.900 3.282 2.700 

Beheerskosten 12.900 11.183 12.000 

Totaal 162.500 158.335 146.600 

    
Exploitatiesaldo -13.500 -11.535 -2.400 

 

Bijdragen parochianen 

De bijdragen parochianen bestaan uit kerk-

bijdragen, collecten, stipendia, kaarsengeld, 

uitvaarten e.d. Door een groter aantal 

uitvaarten in 2017 is deze post flink gestegen. 

Mede door verhuizing en overlijden blijft 

‘kerkbijdragen’ dalen. De daling in 2017 

bedroeg € 1.600. 

 

Opbrengst bezittingen 

De opbrengst bezittingen bestaat voor het 

grootste deel uit huren, dividenden en rente 

van obligaties en spaarrekeningen.  

 

Kosten onroerend goed 

De kosten onroerend goed betreffen onder-

houd, energiekosten, verzekeringen en belas-

tingen, schoonmaakkosten alsmede een 

voorziening voor groot onderhoud. Deze zijn in 

2017 nagenoeg gelijk aan de begroting. De 

begane grond in de pastorie aan het 

Potgieterplein was aan een grondige 

opknapbeurt toe. De werkzaamheden zijn in 

2018 uitgevoerd en de kosten hiervan zijn ten 

laste van de voorziening groot 

onderhoud geboekt. 

 

 

Kerkgebouw en pastorie Sint Jan de Doper 

In voorgaande jaarverslagen is uitgebreid 

verslag gedaan over de kerk en pastorie aan 

de Schans. Onderhandelingen met eventuele 

kopers en de gemeente Uithoorn lopen in zijn 

geheel via het Bisdom Haarlem-Amsterdam. 

Over verdere ontwikkelingen is bij de parochie 

niets bekend. Na enkele inbraken in de kerk 

en pastorie is met ingang van 2017 door het 

Bisdom de pastorie tijdelijk verhuurd. 

 

In 2017 is besloten om met ingang van 1 janu-

ari 2017 alle kosten en opbrengsten van de 

pastorie en de kerk van De Schans op de post 

‘Reserve Schans’ te boeken en niet meer via 

de exploitatie te laten lopen. In de begroting 

2017 was daar geen rekening mee gehouden. 

 

Begraafplaats Zijdelveld 

Ook over de begraafplaats aan het Zijdelveld 

is in voorgaande jaarverslagen uitgebreid ver-

slag gedaan. Ook de begraafplaats was al 

overgedragen aan het Bisdom Haarlem-Am-

sterdam. Er zijn geen verdere ontwikkelingen.  

 

Nol Zaal, administrateur 
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Ledenadministratie
Bij onze wekelijkse activiteiten moeten we ook 

nu weer constateren dat het aantal inge-

schreven parochianen soms toeneemt, maar 

vaker afneemt. Dit laatste is hoofdzakelijk het 

gevolg van verhuizingen naar buiten de 

parochie en van overlijdens. 

 

De toename zou moeten komen van de men-

sen die vanuit een andere parochie in onze 

parochie komen wonen, maar daar is weinig 

belangstelling voor. Door middel van een brief 

informeren wij de nieuw ingekomenen dat wij 

hun gegevens hebben ontvangen van de 

SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administra-

tie), die op haar beurt de gegevens ontvangt 

uit de parochie waar de betrokkene tot aan 

de verhuizing was ingeschreven. Wij vragen of 

ze als parochiaan willen worden ingeschreven 

in onze parochie. Ook kinderen die het ouder-

lijk huis verlaten en binnen onze parochie zelf-

standig gaan wonen krijgen van ons een brief 

met de vraag of zij op hun nieuwe adres 

ingeschreven willen blijven. Ondanks de bij de 

brief gevoegde, gefrankeerde, antwoord-

envelop is het resultaat vaak het uitblijven van 

een antwoord, hetgeen door ons wordt 

beschouwd als een NEE. 

 

Naast de genoemde verhuizingen is er ook 

sprake van toename door geboorte en 

inschrijven-op-eigen-verzoek en afname door 

uitschrijven-op-eigen-verzoek. Er zijn de laatste 

tijd opvallend veel parochianen van Poolse 

afkomst, op eigen verzoek, opgenomen in 

onze administratie.  

 

Verder behandelen we de gegevens van 

parochianen die binnen onze parochie 

verhuizen, deze komen voor ons dus alleen op 

een ander adres en soms in de wijk van een 

andere wijkcontactpersoon. 

 

De ledenadministratie van onze Parochie telt 

per eind juli 2018 de namen van ongeveer 

2.500 personen, waarvan ruim 400 die wel 

staan ingeschreven maar geen contact 

onderhouden met de parochie, dus geen 

parochieblad ontvangen en niet deelnemen 

aan de Aktie Kerkbalans. 

 

Elke dinsdagmorgen wordt de administratie 

bijgewerkt aan de hand van de door de SILA 

aangeboden mutaties en die welke we 

ontvangen van de parochianen en de wijk-

contactpersonen. 

Bovendien is tijdens deze ochtend overleg 

mogelijk met de aanwezige Stuurgroep-

Wijkcontactpersonen (WKP). 

 

In de ledenadministratie zijn extra gegevens 

opgenomen voor de mensen die zich als 

vrijwilliger inzetten voor de parochie. Dit zijn 

bijvoorbeeld leden van een koor of een werk-

groep (vaak meerdere). Heel belangrijk daar-

bij is het vastleggen van de begindatum van 

hun activiteiten. Met deze informatie kunnen 

allerlei overzichten worden gemaakt. Het 

aantal vrijwilligers is op dit moment ongeveer 

200 die deel uitmaken van 53 werkgroepen / 

koren. De leeftijd varieert van 17 tot 90 jaar 

met een gemiddelde leeftijd van ruim 66 jaar. 

 

De gegevens in de ledenadministratie staan 

ter beschikking van diverse activiteiten en 

groepen, zoals verspreiding van het parochie-

blad, de actie Kerkbalans, de actie Haarlem-

Hyderabad, de Stuurgroep WKP en diverse 

werkgroepen zoals bijvoorbeeld de Eerste 

Heilige Communie en de Vormselcatechese. 

 

Na het in gebruik nemen van het voor alle 

parochies verplichte ledenadministratie-

programma Navision werken we nu nog 

steeds tijdelijk met de nieuwe en de oude 

administratie naast elkaar om er zeker van te 

zijn dat we alle gewenste diensten kunnen 

blijven leveren.  

 

Het besluit van de Bisschoppenconferentie 

van 19 april 2017 om het Navision programma 

te vervangen door een ander programma dat 

gebruiksvriendelijker zal zijn en beter past bij 

de ontwikkelingen die gaande zijn over de 

beschikbaarheid van SILA en de nieuwe regel-

geving rond de privacy heeft tot gevolg dat 

op korte termijn onze ledenadministratie zal 

worden ondergebracht in een centrale 

(DocBase) administratie. Deze administratie is 

nog meer gericht op beveiliging van de 

gegevens die wij van de parochianen 

hebben. Nieuw zal zijn dat de parochianen 

zelf hun gegevens kunnen inzien met een 

‘app’ die beschikbaar gesteld zal worden. 

 

Riny te Riele 

Simon Beuse 

Albert Borghouts 
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 Media-contacten, website en EmmaüsInformatie
Met het ingaan van de nieuwe Europese 

regelgeving (25 mei 2018) over privacy en 

alles wat ermee samenhangt, wordt extra 

aandacht gevraagd voor wat wel en niet 

naar buiten kan worden gebracht. Foto’s met 

daarop herkenbare personen kunnen niet 

zondermeer worden gepubliceerd. Overname 

van citaten of delen van artikelen dient ook 

met de nodige zorg te gebeuren. Maar het is 

toch nodig dat de geloofsgemeenschap haar 

gezicht naar buiten toont. Hoe we dat het 

afgelopen werkjaar hebben gedaan? Hier in 

kort bestek wat informatie. 

 

Bijzondere vieringen of feesten melden we bij 

‘De Nieuwe Meerbode’ en de BDU-uitgave 

‘Het witte Weekblad’ voor de editie waaron-

der de Emmaüsparochie valt. Ook een verslag 

van die bijeenkomsten wordt doorgegeven 

als het belangrijk genoeg wordt gevonden. 

 

De Raad van Kerken verzorgt namens de 

deelnemende kerken de informatie aan Rick 

FM en de lokale kranten. Ook de jaarlijkse 

informatie over de diensten met Kerstmis ging 

langs dat kanaal. Het Jongerenkoor Debuut 

en Jeugdkoor OpMaat sturen zelf berichten 

naar de lokale kranten. 

 

De weekberichten (‘Parochienieuws’), zoals 

die door het secretariaat worden opgesteld, 

liggen op de tafel in de hal van de kerk, maar 

worden via de mail ook toegezonden aan 

parochianen die daarom hebben verzocht. 

Daarnaast worden de berichten uitgewisseld 

met de Weekbrief van De Schutse.  

Op de website van de parochie staan blokken 

met informatie over de parochie en de ver-

schillende werkgroepen. Ook de weekberich-

ten zijn terug te vinden op de website. De site 

is dit werkjaar verzorgd door Annemieke 

Borkink. Voor dit moderne medium zou het 

waardevol zijn als wat jongere ict-geschoolde 

parochianen zich melden, om dit gezicht van 

de parochie nog eigentijdser te maken. 

 

Het parochieblad ‘Emmaüs Informatie’ kent 

een driehoofdige redactie: Ria van de Werff, 

Albert Borghouts en Tom van Meijgaarden. 

Voor de druk werd dit jaar weer gebruik 

gemaakt van Studio Meijerij in Amstelveen. 

Het blad kwam vijf keer uit, vooral gebonden 

aan de kerkelijke hoogtijdagen. Voor de 

inhoud kan bij elke uitgave worden gerekend 

op een bijdrage van de pastoor. Daarnaast 

vraagt de redactie aan werkgroepen haar te 

informeren. Via het secretariaat komen de 

mededelingen uit de parochie. Als de uitgave 

gedrukt is, komt de tekst ook op de website. 

 

Omdat we als Emmaüs Informatie minder uit-

komen dan de maandbladen van de buurt-

parochies is het soms wel eens puzzelen als de 

roosters van de vieringen worden geplaatst. 

We hopen daarvoor in het nieuwe werkjaar 

een oplossing te vinden. Ook het parochie-

blad zal rekening moeten houden met de 

nieuwe spelregels voor privacy. Een foto ma-

ken is soms makkelijker dan het plaatsen 

ervan. 

 

Tom van Meijgaarden  

 

 

Website 

De website van onze parochie biedt veel blij-

vende en interessante informatie over ons 

kerkgebouw op zich en over de geschiedenis 

van de parochie. Op de homepage van de 

website wordt onder het kopje 'Nieuws' regel-

matig informatie over actuele onderwerpen 

geplaatst. 

De liturgische roosters van de eigen parochie 

en eveneens van de buurparochies, zijn ook 

altijd via de site beschikbaar. 

 

Naast de papieren versie van parochieblad 

‘Emmaüs Informatie’ dat vijf keer per jaar ver-

schijnt en de wekelijkse uitgave van ‘Parochie-

nieuws’, worden de digitale versies daarvan 

altijd zo snel mogelijk op de website geplaatst 

en de informatie blijft langere tijd beschikbaar. 

Werkgroepen en commissies worden verzocht 

om regelmatig actuele informatie aan te 

leveren over activiteiten, ontwikkelingen en 

gebeurtenissen die ook voor andere parochi-

anen interessant en van belang kunnen zijn. 

Plaatsing op de website gebeurt in overleg. 

 

Annemiek Borkink  
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Werkveld Jeugd en Jongeren 

Dopen  
Er hebben het afgelopen jaar acht doopjes 

plaatsgevonden. Deze worden toegediend 

door een van de pastores.  

 

 

Eerste Communie 

Zondag 3 juni, op het feest van het Heilige 

Sacrament, was het dan zover: het kon niet 

missen als je de feestelijk versierde kerk zag, 

met de eigen gemaakte slingers van de 

communicantjes. Na bijna een half jaar voor-

bereiding, mochten 10 kinderen hun Eerste 

Heilige Communie gaan doen. Het was een 

drukbezochte viering waarbij vele families en 

vrienden aanwezig waren. De Communican-

tjes waren allemaal prachtig aangekleed en 

ook het weer werkte gelukkig mee.  

 

Pastoor Marco ging voor in deze viering, waar-

in hij sprak over het Evangelie waarin verteld 

werd over de heilige Eucharistie: Jezus die zijn 

leven gaf, en die ons de tekenen van brood 

en wijn naliet, om met Hem in innig contact te 

blijven. Wanneer je daarover nadenkt en 

Jezus toelaat in je leven, dan verandert dat je. 

Zo kunnen we zelf worden wat we ontvangen, 

het Lichaam van Christus. Ook vertelde hij de 

kinderen dat zij vanaf nu ook bij de wereldkerk 

als één grote familie hoorden. 

 

Na afloop van de viering werd door alle aan-

wezigen: ‘het lang zullen zij leven’, gezongen 

en kregen de communicantjes een cadeautje 

van de parochie: een houten kruisje, met 

daarop de tekst:  

 

Jouw naam 

geschreven 

 in Gods hand’. 

We hopen dat  

iedereen ervan  

genoten heeft,  

wij in ieder geval  

wel!  

 

Tot slot een woord van dank aan Pastoor 

Marco voor het mede verzorgen van de 

catechese middagen, Annemiek Samsom 

voor het instuderen van de mooie liedjes, de 

dames van het secretariaat voor hun 

administratieve ondersteuning en  

Jan Compier voor het maken van de foto’s. 

 

Elly van Rooden, catechiste 

Vormsel  
Op zaterdag 23 juni heeft de regionale 

Vormselviering plaatsgevonden in Kudelstaart.  

Er waren geen jongeren uit onze parochie bij. 

 

 

Huwelijk 
In onze parochie werden drie huwelijken 

gesloten gedurende dit werkjaar. 

 

 

Kinderkoor OpMaat 
Kinderkoor OpMaat heeft dit jaar een erg 

succesvol jaar gehad. Ons ledental is 

gegroeid van 14 naar 21 kinderen. De meeste 

kinderen zijn bij het koor gekomen met de 

kerstviering of daarna, omdat zij het Eerste 

Communieproject ingingen. 

 

We hebben dit seizoen gezongen bij elf 

vieringen. Een bijzondere viering was de 

gezinsviering op Kerstavond. Alle kinderen 

waren verkleed als personage uit de kerststal. 

Samen hebben we het kerstgevoel beleefd.  

 

Ook zongen we dit jaar bij de viering op eerste 

paasdag met jongerenkoor Debuut. Een 

primeur was de viering op 15 april in Mijdrecht. 

Het was bijzonder, ook wel spannend, om een 

keer in een andere kerk te zingen. 

 

We hebben afgelopen jaar leuke activiteiten 

gehad. Het seizoen begonnen we door 

gezamenlijk te eten. Ook hebben we een 

spelletjesavond gehad en zijn we op zondag 1 

juli naar Drievliet gegaan. 

 

Naast dirigent Annemiek en pianist Jelle heb-

ben koorouders Annabel en Carine zich erg 

voor het koor ingezet om dit alles mogelijk te 

maken.  

Annemiek Samsom 
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Jongerenkoor Debuut  
 

Afgelopen jaar  Komend jaar 

Leden Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen 

van drie leden. Nadat we aan het einde van 

vorig seizoen hebben besloten om de leeftijds-

beperking op te heffen zijn er vijf nieuwe leden bij 

gekomen. Hiervan zijn er drie die boven de voor-

malige leeftijdsgrens zitten. Het vergroten van de 

doelgroep door het openen van de leeftijds-

grenzen naar boven heeft dus het gewenste 

effect gehad. Daarnaast hebben we na de kerst 

afscheid genomen van Bart. In maart hebben wij 

Gerdien verwelkomt als onze nieuwe dirigent.  

 Hoewel er dit jaar een aantal leden 

bij zijn gekomen blijven we een klein 

koor. In sommige gevallen maakt dit 

het lastig om een goede viering 

neer te kunnen zetten. Dit betekent 

dat voor volgend jaar ledenwerving 

hoog op het prioriteitenlijstje staat. 

Hier willen we onder andere invulling 

aan geven door een familiedag te 

organiseren. Hoe we het precies 

vorm gaan geven moet nog verder 

worden uitgedacht.  

    

Vieringen Afgelopen jaar hebben wij gezongen bij zeven 

vieringen in De Burght. Daarnaast hebben wij ook 

gezongen bij de bruiloft van twee oudleden. 

Doordat wij een nieuw pad in zijn geslagen, 

waarbij iedereen boven de dertien welkom is, 

hebben wij alleen in De Burght gezongen en niet 

in de andere parochies binnen de Personele 

Unie. Dit omdat wij eerst wilden weten welk effect 

het openen van de leeftijdsgrens zou hebben.  

 Volgend jaar zullen wij voornamelijk 

in De Burght zingen. Ook zijn we 

gevraagd om te zingen bij de 

bruiloft van twee oudleden. De 

planning is dat we naast de bruiloft 

net als dit jaar tijdens ongeveer 

zeven vieringen in De Burght zullen 

zingen 

    

Activiteiten Afgelopen jaar zijn wij begonnen met een sing-

along. Hiermee hebben wij het nieuwe tijdperk bij 

Debuut ingeluid en wilden wij de mensen laten 

weten dat vanaf nu iedereen welkom is. Helaas 

zijn hier niet zo veel mensen op af gekomen. Ook 

hebben we in de week voor kerst een generale 

repetitie georganiseerd. Deze werd gevolgd door 

ons jaarlijkse kerstdiner.  

 

Omdat we door de overgang naar een nieuwe 

dirigent een beetje een chaotisch jaar hebben 

gehad is het kooruitje niet gelukt. Wel hebben we 

aan het einde van het jaar, om het groepsgevoel 

te behouden, een uitnodiging gehad om te 

dineren met pastoor Marco. Het etentje was erg 

gezellig en wat ons betreft is het voor herhaling 

vatbaar.  

 Als opening voor het nieuwe 

werkjaar zullen we eind september 

voor de leden een kooruitje 

organiseren. Afhankelijk van wat de 

precieze planning van kerst wordt 

willen we net als de afgelopen jaren 

in de week voor kerst een generale 

repetitie houden, met daarop-

volgend het jaarlijkse kerstdiner. We 

moeten nog precieze invulling 

geven aan het idee, maar volgend 

jaar willen we een familiedag 

organiseren als 

ledenwervingsactiviteit. Daarnaast 

lijkt het ons ook leuk om een keer 

mee te doen aan de kunstroute op 

het Zijdelveld.  

    

Bestuur Afgelopen jaar heeft het bestuur bestaan uit 

Marieke van Houte en Ayesha Timmer. Marije 

Soppe was op tussenjaar en om dat te over-

bruggen hebben we het dit seizoen met zijn 

tweeën het bestuur gevormd.  

 

 

 Volgend jaar zal het bestuur 

bestaan uit Marieke van Houte en 

Ayesha Timmer. Marije Soppe heeft 

besloten om na haar tussenjaar niet 

terug te komen bij Debuut. Dit 

betekent dat wij volgend jaar het 

bestuur zullen aanvullen met een 

derde persoon. Er is nog geen 

zekerheid over wie dat wordt. 

 

Ayesha Timmer  
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Jongerengroep 
De Gida heeft ook het afgelopen jaar weer 

gezellige, creatieve en inspirerende program-

ma's gedraaid. Zoals ieder jaar begon het 

allemaal met de openingsbarbecue samen 

met Debuut. In het eerste half jaar zijn wij heel 

creatief geweest. We hebben bijvoorbeeld 

samen een groot kunstwerk geschilderd en 

geprobeerd om muziek te tekenen.  

 

In de tweede helft zijn we samen op bezin-

ningsweekend gegaan. Een jaarlijks weekend 

van rust om tot onszelf te komen en een 

thema te overdenken. Dit jaar was het thema 

‘Hoe Gida ben jij?’. We probeerden om 

erachter te komen wat onze kwaliteiten en 

valkuilen zijn binnen de Gida en probeerden 

dat ook van elkaar in te schatten. Daarnaast 

genoten wij van de rustige natuur in Ommen, 

dus een grote wandeling mocht niet ontbre-

ken. Ook aan activiteiten mocht het niet 

ontbreken. Ter ontspanning eropuit gaan om 

te bowlen en toen het weer het toeliet, op de 

fiets voor buitenprogramma's.  

 

We mochten dit jaar vieren dat een Gida-

relatie, die tien jaar geleden tussen twee 

leden is begonnen, uitgelopen is tot een 

huwelijk. De kracht van de Gida brengt 

jongeren nog steeds dichter bij elkaar!  

 

Guus Samsom 

 

Werkveld Catechese & Pastoraat 
 

Bijbelleesgroep  
De Bijbelleesgroep is al meer dan 20 jaar 

actief in de parochiegemeenschap van 

De Burght. Oorspronkelijk werden de bijeen-

komsten geleid door de parochiepastor. Maar 

sinds plm. 1999 is de gespreksleiding in handen 

van een van de deelnemers. Het afgelopen 

jaar hebben vier deelnemers bij toerbeurt zich 

intensief voorbereid en de gesprekken geleid. 

Dat was een fikse klus en het inlezen vroeg 

veel tijd. We zijn deze deelnemers veel waar-

dering en dank verschuldigd. Zij hebben dat 

op een voortreffelijke manier gedaan.  

 

De schriftlezingen betroffen steeds de Eerste 

Lezing en de Evangelielezing van de daarop-

volgende zondag. Door afwisseling van A-jaar, 

B-jaar of C-jaar en de steeds wisselende 

datum van het Paasfeest, ontstaat een grote 

variatie in teksten en komt een groot deel van 

de Heilige Schrift in de loop van de tijd ter 

sprake.  

We kwamen dit werkjaar 14 keer bijeen met 

gemiddeld 9 deelnemers, steeds op een 

donderdagmorgen vanaf 10.15 tot 11.15 uur. 

Aankondiging van de gesprekken vond plaats 

middels het Parochienieuws.  

 

Ook in het nieuwe werkjaar staan weer 15 

bijeenkomsten gepland. Aanmelding is niet 

nodig. Iedereen kan binnen komen lopen en 

zich aansluiten. Je krijgt dan ook de lezingen in 

handen van een volgende bijeenkomst om je 

thuis in te lezen.  

 

In het nieuwe werkjaar komen we voor het 

eerst bijeen op donderdag 4 oktober. Toch 

maar eens de stap zetten en je aansluiten. Het 

is boeiend, leerzaam en … zeker niet saai! En 

er is altijd koffie! Daar zorgt de koffieploeg 

voor! Geweldig toch! Doen! 

 

Joop Alsemgeest 
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Oecumenisch pastoraat Het Hoge Heem
Het oecumenisch pastoraat omvat diverse 

activiteiten, zoals  

1. de weeksluitingen op vrijdagavond 

2. het halen en brengen van bewoners bij 

deze weeksluiting 

3. het bezoeken van bewoners 

4. vieringen voor kleinschaligen (de huisjes) 

5. geloofsgesprekken 

6. kerstattenties en Kerst van de kerken 

 

Daarnaast is nog een vrijwilligersgroep werk-

zaam op de donderdagmorgen om enkele 

bewoners in de gelegenheid te stellen de 

eucharistieviering in de kerk bij te wonen. De 

groep bestaat uit zeven personen die bij toer-

beurt bewoners ophalen en na de koffie 

terugbrengen. Ook werd vanuit de parochie 

in de Mariamaanden mei en oktober op de 

woensdagavond het rozenkransgebed 

gebeden. Dat is lange tijd gebeurd door de 

dames Alice Albers en Trees Berendsen die dit 

jaar de leiding hebben overgedragen aan Nel 

en Gerard Scholte. 

 

Alvorens op verschillende activiteiten in te 

gaan allereerst aandacht voor enkele belang-

rijke wijzigingen In de personele sfeer.  

Per 1 oktober van dit verslagjaar is tot nieuwe 

geestelijk verzorger benoemd Aly Meijer als 

opvolgster van ds. Caro Houtkoop. Mevrouw 

Meijer is lid van de remonstrantse kerk en heeft 

als zodanig ook bevoegdheid om voor te 

gaan in Avondmaalvieringen. Zelf noemt zij 

haar functie ook wel levensloopbegeleider, 

omdat zij alle bewoners wil begeleiden bij 

zowel hoogtepunten als bij dieptepunten van 

het leven en ook bij de momenten daar 

tussenin. 

 

Ruim 20 jaar is Trees Berendsen de contact-

persoon geweest van de Emmaüsparochie. 

Met veel liefde en zorg heeft zij dit werk 

gedaan. Je kon haar bijna dagelijks in Het 

Hoge Heem treffen. Echter na zoveel jaren 

achtte zij de tijd gekomen om het stokje door 

te geven aan Angela Soppe-Scholte. In de 

bijeenkomst van 18 oktober 2017 werd Trees 

vanuit de Raad van Kerken en Het Hoge 

Heem terecht uitvoerig in het zonnetje gezet 

en werd haar dank gebracht voor haar inzet. 

Nadien is ook in de bijeenkomst van de 

wijkcontactpersonen op passende wijze 

afscheid van haar genomen. 

 

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen 

van Jan de Kort, die na een kortstondig ziek-

bed op 14 juni 2018 is overleden. 

Geheel volgens zijn wens vond de afscheids-

viering plaats in een oecumenische viering in 

De Schutse. De dienst in een overvolle kerk 

werd o.a. opgeluisterd door Amicitia waarvan 

Jan jarenlang lid is geweest. Terecht werden 

zijn belangrijke verdiensten voor de 

oecumene genoemd, maar ook die voor de 

parochie en de samenleving. In Jan verliezen 

we een aimabel mens met een groot hart 

voor het wel en wee in Het Hoge Heem.  

 

De weeksluitingen vinden beurtelings plaats 

onder leiding van een protestantse en R.K.-

voorganger. Voorgangers bij de katholieke 

vieringen zijn de beide pastores, de dames 

Tineke Beuse en Anja Könst en de heren Tom 

van Meijgaarden en Jules Bosma. Per half jaar 

zijn er vier eucharistievieringen en negen 

woord- en communievieringen. Het rooster 

wordt samengesteld door laatstgenoemde 

die tevens de indeling van de pianisten en/of 

organisten verzorgt. Hierbij is helaas sprake 

van een structureel te kort, zodat een enkele 

keer de viering moest plaatsvinden zonder 

muzikale begeleiding. Jan de Kort verzorgde 

het rooster voor de kosters en slaagde erin 

enkele malen koren bereid te vinden de 

weeksluiting muzikaal te ondersteunen. Zo 

kwamen zingen het Emmaüskoor, jongeren-

koor Debuut en Sint Cecilia, het parochiekoor 

van De Kwakel. Zijn werk zal node gemist 

worden. 

 

Omdat veel bewoners niet in staat zijn om zelf-

standig naar de viering te komen stond een 

groep vrijwilligers van ca. 20 personen klaar 

om bij toerbeurt de bewoners op te halen van 

hun kamer en na afloop weer terug te bren-

gen. Ook deze vrijwilligers zijn we grote dank 

verschuldigd voor hun aandeel in het 

welslagen van de vieringen. 

 

Ook vanuit de Emmaüsparochie zijn personen 

bereid gevonden om met enige regelmaat 

bewoners die dat op prijs stellen te bezoeken. 

Op deze wijze hopen zij iets weg te nemen 

van het gevoel van eenzaamheid dat bij di-

verse bewoners merkbaar is. Via de parochie-

administratie wordt men op de hoogte ge-

steld van nieuwe bewoners, die altijd door Jan 

de Kort werden bezocht als een soort kennis-

making. Dat werk wordt nu overgenomen 

door mevrouw Corrie Sassen. 

 

Voorheen waren ook bewoners van de huisjes 

welkom bij de weeksluiting, maar dat stuitte 

vaak op problemen met name bij het halen 

en brengen.  
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Daarom werd besloten dat alleen die bewo-

ners kunnen deelnemen die verzekerd zijn van 

goede begeleiding van bijvoorbeeld een 

familielid. De haal- en brenggroep heeft hierbij 

dus geen taak meer. 

 

De aparte vieringen hebben plaatsgemaakt 

voor themagesprekken. Elke maand op de 

dinsdagmorgen bezoeken Aly Meijer en Ella 

Bosman de bewoners van twee huisjes, elk 

huisje een uur. Ze gaan dan aan de hand van 

een bepaald thema met de bewoners in 

gesprek. Soms wordt zo’n gesprek onder-

steund door een of meer liedjes die passen bij 

het thema. Juist door de kleinschaligheid komt 

het vaak tot zeer waardevolle gesprekken. 

 

Na het vertrek van ds. Theo Wielsma hebben 

er geen geloofsgesprekken meer plaatsge-

vonden. Voorheen vonden die tweemaal per 

jaar plaats en het is te hopen dat deze 

waardevolle activiteit weer onderdeel gaat 

uitmaken van het oecumenisch pastoraat. 

In de week voorafgaand aan Kerstmis vindt al 

jaren een speciale bijeenkomst plaats in het 

kader van Kerst van de Kerken. Centraal in de-

ze bijeenkomst staat een oecumenische vie-

ring, veelal onder leiding van de geestelijk ver-

zorger, gevolgd door een gezellig samenzijn. 

Vanuit de Raad van Kerken wordt beurtelings 

door De Schutse en De Burght een kerstatten-

tie verzorgd. Omdat veel bewoners vaak met 

Kerstmis allerlei attenties ontvangen, is de 

vraag opgeworpen of de kerstattentie van de 

kerken nog wel zinvol is. In de laatste vergade-

ring van de Raad van Kerken is als suggestie 

geopperd met deze attentie te stoppen of 

deze te verplaatsen naar bijvoorbeeld Pasen, 

maar een beslissing is nog niet genomen. 

 

Jules Bosma 

 

 

 

 

 
 

 

Bezinning & verdieping  
In het werkjaar dat achter ons ligt werd het 

onderwerp ‘Bezinning & verdieping’ vooral 

verzorgd door Tonny Jansen in het verlengde 

van haar activiteiten voor de Raad van 

Kerken in Uithoorn en De Kwakel.  

 

Vanaf het werkjaar 2014-2015 zijn de activitei-

ten van de gezamenlijke kerken RK en de 

Protestantse gemeente samengebracht in de 

brochure Bezinning & Verdieping. In samen-

spraak met de Protestantse Gemeente in 

Uithoorn kwam het bekende gele boekje weer 

tot stand, waarin allerlei activiteiten werden 

vermeld zodat het hele jaar bedekt werd en 

doublures werden voorkomen. 

 

Er waren de bijbelleesbijeenkomsten om de 

twee weken op donderdagmorgen o.l.v. Peter 

Huijmans en Joop Alsemgeest.  

 

Helaas kwam dit jaar een einde aan de 

Geloofsgesprekken voor ouderen. Niet 

onvermeld mag blijven dat een van de 

begeleiders van de bijeenkomsten ons dit jaar 

kwam te ontvallen. Jan de Kort overleed 

begin juni en in hem ging een actieve 

parochiaan heen. Zijn activiteiten voor ‘Zijn’ 

Emmaüsbibliotheek zorgden voor de moge-

lijkheid al lezende op de hoogte te blijven.

De activiteiten van de werkgroep Kerkcafé en 

De Preek van de Leek mogen hier genoemd 

worden. Hoewel het werk niet direct uit de pa-

rochie voortkwam hebben toch parochianen 

kunnen profiteren van de activiteiten van de 

werkgroepen. De data stonden in het gele 

boekje. 

 

In de week voor de Eenheid in januari 2018 

was er op woensdag de avond o.l.v. Ds. Joep 

Dubbink. Het thema van die week werd extra 

tegen het licht gehouden. 

 

Meer activiteiten staan vermeld in het jaar-

overzicht van de Raad van Kerken (pag. 5). 

 

Het zal ook het nieuwe werkjaar de moeite 

waard zijn samen te zoeken naar momenten 

waarop het geloof kan worden verdiept. 

 

Tom van Meijgaarden
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Werkveld Liturgie

Werkgroep Vieringen 

De Werkgroep Vieringen heeft 4 leden, ieder 

met een vaste taak. De werkzaamheden zijn: 

Het voorbereiden van: 

• Bijzondere vieringen, zoals bij de opening 

van het werkjaar; 

• Woord- en gebedsvieringen; 

• Gezinsvieringen. 

Het voorbereiden van en voorgaan in: 

• Kinderen-voor-Kinderen-vieringen; 

• Kinderwoorddiensten. 

Het organiseren van andere kinderactiviteiten.  

 

Kinderkoor OpMaat kan slechts één keer per 

maand ondersteunen bij een kinderviering en 

zingt wisselend bij kinderen voor kinderenvie-

ringen en gezinsvieringen. De gezinsvieringen 

die na januari zijn gehouden, zijn voorbereid in 

samenwerking met de communiewerkgroep 

(Elly van Rooden). 

 

Rob Woerdeman 

 

 

 

 

 

 

 

Lectorengroep 

De werkgroep lectoren bestaat momenteel uit 

12 personen. Zij gaan (mede) voor in de 

woord- en gebedsvieringen op zaterdag-

avond en in de eucharistievieringen op 

zondag en tijdens bijzondere liturgische dagen 

en feestdagen. Niet alle lectoren zijn zowel op 

zaterdag als zondag beschikbaar: Een aantal 

lectoren gaat uitsluitend voor op zaterdag-

avond, terwijl anderen alleen op zondag 

mede voorgaan.  

 

In oktober is de groep bij elkaar geweest om 

verder kennis te maken met onze nieuwe past-

oor Marco Cavagnaro en om wat puntjes te 

bespreken. Tijdens deze bijeenkomst is ook be-

sloten dat Rob Woerdeman als contactper-

soon het stokje overdraagt aan Henk Soppe.  

 

Veel dank gaat uit naar Anja van der Vlugt 

voor het maken van de lectorenroosters. 

 

Henk Soppe 

Uitvaartgroep 
De Uitvaartgroep bestaat uit de dames  

Els Cock-Huijerman en Geraldine Wiemer en 

de heren Peter Bom en Loek Tuinenbrug. 

 

God kent alle kinderen, 

al snap je zoiets niet 

Zo ziet hij ook de dingen 

die verder niemand ziet 

Bijvoorbeeld een verdrietje, 

een ingeslikte traan 

Dan denkt God: niet vergeten, 

daar wip ik even aan. 

 

Met dit kinderversje uit ’t Is maar dat u ’t weet, 

kunt u ook het werk van onze uitvaartgroep 

beschrijven. Door medewerking te verlenen bij 

het afscheid van een dierbare en het bieden 

van een luisterend oor en een bemoedigend 

woord hopen wij de pijn voor nabestaanden 

te verzachten. 

 

Het afscheid kan plaatsvinden door middel 

van een eucharistieviering door de pastoor of 

de kapelaan met assistentie van leden van de 

uitvaartgroep. De viering kan ook een woord-

en gebedsdienst zijn waarin de pastoor of de 

kapelaan of leden van de uitvaartgroep 

voorgaan. Verder is er nog gelegenheid voor 

een avondwake. De vieringen kunnen 

opgeluisterd worden door het Uitvaartkoor. 

 

Ook komt het voor dat de persoon, wiens 

uitvaart wij begeleiden, zelf voorafgaand aan 

zijn of haar dood, al wensen kenbaar heeft 

gemaakt. Dit zijn vaak emotionele gesprekken 

die van grote waarde zijn en die troost en rust 

voor de persoon in kwestie bieden. Het geeft 

het wederzijdse vertrouwen dat alles goed 

geregeld is. 

 

Het afgelopen werkjaar hebben wij van 14 

parochianen die zijn overleden, in De Burght 

afscheid kunnen nemen. 

 

Mocht u zich aangesproken voelen om ons 

groepje te komen versterken, schroom dan 

niet en neem gerust contact met ons op. Wij 

ontvangen u met open armen. Het is mooi en 

dankbaar werk en wij hopen het nog lang te 

mogen blijven doen. 

 

Geraldine Wiemer
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Emmaüskoor en Uitvaartkoor  

1. Terugblik 

Het overlijden van Frans Pieck in januari 2017 

dreunt nog steeds na ... In goed overleg werd 

al direct besloten, dat (in ieder geval voorlo-

pig) Ton Bakker voortaan dirigeert en dat 

Peter Huijmans orgel speelt. Deze samenwer-

king verloopt voorspoedig.  

 

Na de zomervakantie gingen we direct voort-

varend aan de slag en mochten we zingen bij 

de installatie van pastoor Marco Cavagnaro 

op 10 september 2017. Na de opening van 

het werkjaar op 24 september waar we samen 

met OpMaat de muzikale begeleiding heb-

ben verzorgd, werd het alweer tijd om aan de 

kerst te gaan werken! We wisten wederom 10 

gastzangers te mobiliseren. Michiel van Beem, 

een organist uit Hilversum, werd bereid 

gevonden ons te begeleiden tot en met Kerst. 

Daardoor kon Peter het kerstprogramma 

dirigeren. We zongen een mooie Kerstviering 

met de Canisiusmesse van J. Kircher en onder 

andere het markante lied Noël.  

 

In de viering van Christus Koning op 26 novem-

ber werden 2 jubilarissen in het zonnetje gezet: 

Rinus v.d. Boezem met 50 jaar koorlidmaat-

schap en Peter Huijmans met 40 jaar. Tijdens 

de geanimeerde bijeenkomst na afloop van 

de viering werd een lied gezongen, waarin de 

kwaliteiten van Peter als muzikale duizendpoot 

en Rinus als stertenor uitbundig werden belicht 

 

Op 17 december namen we deel aan de 

Kerstsamenzang in De Kwakel. Na afloop 

togen we naar Aalsmeer, waar in de kantine 

van Jachtwerf Gouwerok het jaarlijkse koor-

feest werd gehouden. Het werd een erg 

gezellige bijeenkomst. Dat het ‘boerenbuffet’ 

eenieder uitstekend smaakte, bleek ook uit 

het feit dat al het overblijvende mee naar huis 

ging!  

 

Op 15 februari was er de jaarlijkse ledenverga-

dering, waarbij Ton herkozen werd als pen-

ningmeester. Het bestuur bestaat verder uit 

Ans Stolwijk (secretaris) en Aat Gouwerok 

(voorzitter). Aat memoreerde - met dank aan 

Herman Bijlard - in zijn jaarverslag, dat we in 

2017 in totaal 71 meerstemmige nummers uit 

de koormap gezongen hebben en daarnaast 

nog talloze eenstemmige liederen uit de GvL-

bundel. We vinden dat een indrukwekkend 

aantal! 

 

De paaswake op 31 maart begon dit jaar pas 

om 22.00 uur, wat voor een aantal leden 

bezwaarlijk bleek. 

De laatste repetitie voor de zomervakantie 

sloten we af met een gezellige zomerborrel. 

 

2. Aantal leden 

De tabel geeft de aantallen leden per 1/1 van 

het kalenderjaar. Het aantal leden van het 

Emmaüskoor vertoont, zoals bij de meeste 

kerkkoren, een dalende trend. Er vallen door 

de hoge leeftijd leden af, en de lege plekken 

worden niet ingevuld door nieuwe leden.  

Wij zijn het jaar 2017 met 30 koorleden begon-

nen. Gedurende dat jaar overleed Frans 

Pieck, haakte Thérèse van Lommel om 

gezondheidsredenen af, en keerde Bep 

Molenkamp weer terug bij het koor. Het aan-

tal leden eind 2017 is daarmee afgenomen 

naar 29. De gemiddelde leeftijd van de koor-

leden lag per 1/1/2018 maar liefst op 76 jaar!  

3. Aantal vieringen 

Het aantal vieringen waarin het Emmaüskoor 

zingt is de laatste jaren vrij stabiel. We zingen in 

de periode september – juni twee á drie keer 

per maand. In de kolom ‘elders en speciaal’ 

zijn de vieringen opgenomen die buitenshuis 

gehouden zijn: voor 2017-2018 waren dat vie-

ringen in Het Hoge Heem op 24 november en 

2 maart, de oecumenische viering op 15 janu-

ari in de Kwakel en de kerstsamenzang op 17 

december in De Kwakel. Voor het samenstel-

len van deze vieringen is de programmacom-

missie dit werkjaar vijf maal bijeen geweest. 

Daarnaast vindt soms in de pauze van repeti-

ties of per mail overleg plaats over het 

programma. 

aantal sop dir/ aantal

leden raan alt tenor bas pianist jaren lid

2010 43 14 12 8 7 2 25,7     

2011 40 14 10 7 7 2 24,4     

2012 38 12 11 7 6 2 25,4     

2013 37 12 10 7 6 2 25,7     

2014 35 12 10 6 5 2 26,7     

2015 31 10 9 4 6 2 26,2     

2016 31 11 8 4 6 2 26,7     

2017 30 10 8 4 6 2 27,7     

2018 29 10 8 4 6 1 26,8     

aantal eucha Woco spe- zomer el-

w erkjaar vieringen ristie ciaal zang ders

2010-11 31 11 15 1 3 1

2011-12 30 9 15 1 4 1

2012-13 37 18 13 1 5

2013-14 28 22 5 1

2014-15 26 23 3

2015-16 27 26 1

2016-17 27 26 1

2017-18 31 27 1 3
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4. Uitvaartkoor 

Het uitvaartkoor wordt gedirigeerd door Joop 

Alsemgeest. Per viering wordt er een organist 

gezocht; vaak is dit Jaap Rietdijk of Peter 

Huijmans.  

w erkjaar TOTAAL tot 31/12 na 1/1

2014-15 9 5 4

2015-16 7 2 5

2016-17 19 7 12

2017-18 14 7 7

 
In 2014 is het Uitvaartkoor gaan samenwerken 

met het Emmaüskoor. Van de 29 koorleden 

van het Emmaüskoor zingen er thans 17 in het 

uitvaartkoor. Daarnaast zijn er nog drie dames 

die alleen bij het uitvaartkoor meezingen. 

Vooraf is meestal niet bekend hoeveel koor-

leden aanwezig kunnen zijn bij een uitvaart. 

Om die reden is het repertoire eenvoudig 

gehouden. Met de werkgroep Uitvaarten zijn 

afspraken gemaakt over het repertoire waar-

uit nabestaanden kunnen kiezen. Het aantal 

gezongen uitvaarten varieert nogal per jaar. 

Het afgelopen werkjaar zongen we in 14 uit-

vaarten.  

 

5. Vooruitblik 

De vergrijzing en het telkenjare afnemend 

aantal koorleden blijven natuurlijk een bron 

van zorg. Weliswaar hebben we een goede 

oplossing gevonden voor het wegvallen van 

Frans Pieck, maar het koor is kwetsbaarder 

omdat er geen vervanging beschikbaar is als 

Peter of Ton verhinderd zijn.  

 

Maar, zoals ook vorig jaar gesteld: we roeien 

met de riemen die we hebben, en blijven dat 

met veel plezier en inzet doen.  

 

Ton Bakker 

Cantor 

Bij vieringen waarvoor geen koor beschikbaar 

is, zing ik regelmatig als cantor. Uit de tabel 

blijkt dat het aantal zondagen-met-cantor fors 

is toegenomen; dit is vooral te wijten aan het 

stoppen van het Gregoriaans koor, waardoor 

er meer zondagen zonder koor zijn.  

 

De gebedsvieringen op de zaterdagavond 

zijn voortaan stil. Onder ‘speciaal’ staat voor 

2017-2018 de kruisweg op Goede Vrijdag. De 

vieringen met cantor zijn nu - na het overlijden 

van Frans Pieck – meestal a capella. Een 

aantal keren kon Peter Huijmans als organist 

mij begeleiden.  

 

De keus van liederen is wat beperkter dan 

voorheen. Anderzijds: daardoor zing ik wellicht 

iets vaker bekende en meezingbare liederen. 

Mijn ervaring is overigens, dat er prima 

meegezongen wordt. Dank daarvoor!  

 

Ton Bakker 

 

Bloemschikken 
Met veel plezier versier ik al jaren onze kerk. Bij 

de keuze van bloemen en materialen probe-

ren we zoveel mogelijk bij het seizoen te blij-

ven. We gebruiken de materialen die voor-

handen zijn en we ontdekken dat de natuur 

vaak mooi aansluit. 

 

Als er veel gedaan moet worden kan ik altijd 

een beroep doen op assistentie van Corrie 

Snel en Trinh Dao. Bij het schikken van bloe-

men combineren we verschillende materialen 

tot een geheel. Voor de aanschaf van leven-

de materialen geldt dat in eigen tuin of pasto-

rietuin soms al een basis gelegd kan worden. 

De diverse bladsoorten geven rust in de schik-

king en kunnen de beeldkracht van bloemen 

extra laten uitkomen. In de kerk kunnen bloe-

men in al hun kleuren een onderdeel worden 

van een dienst waar niet alleen het heil van 

mensen centraal staat, maar van de hele 

schepping.  

 

Fijn dat ik zo mijn steentje kan bijdragen aan 

onze parochiegemeenschap. Het blijft mooi 

en dankbaar werk en wij hopen het nog lang 

te kunnen doen. 

 

Ella Bosman-Homan 

aantal zater zon zomer spe-

w erkjaar vieringen dag dag zang ciaal

2012-13 21 13 4 2 2

2013-14 21 15 2 2 2

2014-15 25 10 9 3 3

2015-16 16 8 3 3 2

2016-17 13 4 4 3 2

2017-18 16 0 12 3 1
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Kosters  

Groepssamenstelling 

Het afgelopen werkjaar bestond de kosters-

groep uit de volgende prsonen: Albert 

Borghouts (coördinator), Kick Molenkamp, 

Tom van Meijgaarden, Joost van der Vlugt, 

Wouter van der Vlugt en Ben Remmers. 

 

Wouter van der Vlugt is in januari 2018 terug-

getreden, zodat de groep op het eind van dit 

werkjaar nog slechts uit 5 personen bestaat. 

 

Werkverdeling 

Albert zorgt voor de coördinatie, stelt het 

rooster op, regelt de inkoop van de artikelen 

die nodig zijn zoals hosties, miswijn en kaarsen. 

Hij is ook de contactpersoon naar de pastores, 

het secretariaat, en andere groepen of perso-

nen die de kosters willen bereiken. 

 

Kick, Tom en Joost zijn volgens het door Albert 

opgestelde schema minimaal 1 x per maand 

een weekend als koster verantwoordelijk voor 

een goed verloop van de viering. Genoemd 

kan worden: Openen van de kerk, klaarzetten 

van de kelk en ciborie, regelen van de 

geluidsinstallatie en de ontvangst van 

eventuele gasten. 

 

Ben is actief bij door-de-weekse uitvaarten. 

Dat houdt in: klaarzetten van kaarsen voor bij 

de kist, wierook en wijwater, klaar leggen van 

de liturgieboekjes, ontvangst van de uitvaart-

onderneming, informatie verstrekken aan de 

nabestaanden voor de viering, en na afloop 

opruimen van een en ander. 

 

Zaterdagmorgen 

Op zaterdagmorgen komen Albert, Kick en 

Tom naar de kerk om 9.00 uur, om alles voor 

het weekend klaar te maken, kaarsen aan te 

vullen, missaal in orde te maken, eventueel 

stoelen te plaatsen. 

Periodiek overleg  

Enkele keren per jaar – vooral voorafgaand 

aan de grote feestdagen – komen alle kosters 

bij elkaar. Ook de pastores zijn dan zo mogelijk 

aanwezig. Het rooster voor die bijzondere 

dagen wordt dan besproken en verdeeld en 

nagegaan wordt of alles goed geregeld is. 

Daarnaast wordt gesproken over het contact 

met andere groepen zoals de koren, de werk-

groep vieringen of andere personen of groe-

pen die de kosters nodig hebben. Van de ver-

gadering wordt een kort verslag gemaakt dat 

wordt rondgestuurd aan belanghebbenden. 

 

Toekomstige bezetting 

Doordat Kick de afgelopen weken nogal eens 

verhinderd was door persoonlijke omstandig-

heden werd extra duidelijk hoe kwetsbaar de 

groep is als het gaat over de bezetting van 

alle diensten. Uitvaarten zijn niet te plannen en 

als er dan in een week 2 x een viering is en de 

vaste koster in de persoon van Ben ontbreekt, 

dan wordt het zoeken naar een vervanger. 

Omdat zowel Albert als Tom ook nog andere 

verplichtingen hebben in de week is het soms 

passen en meten. Het betekent dat de groep 

nog enkele mensen erbij goed kan gebruiken. 

 

Waardevol werk 

Je bent als koster de gastheer/gastvrouw voor 

mensen die naar een viering komen. Goed 

verlopen vieringen rondom grote feestdagen 

betekenen veel voor het geloof van kerkgan-

gers. Het is prettig om na een kerkdienst te ho-

ren van mensen: ‘Het was een mooie viering’. 

Bovenstaande punten maken dat de kosters 

hun werk met plezier doen en het is 

waardevol als ze dat in de toekomst 

met meer collega’s kunnen delen.  

 

Tom van Meijgaarden

Koffiegroep 
Voor de zondagochtenden zijn er 10 gast-

dames die met plezier om beurten de koffie 

verzorgen vóór de viering van 11.00 uur. 

 

Dit werkjaar bestond de groep uit: Agaath van 

Amsterdam, Willy Duifhuis, Karin van Eijsden, 

Elly en Daniëlle van Gisbergen, Gerda van 

Geffen, Trees Nooij, Karin Verberg, Ria Wezen-

berg en ondergetekende, 

 

Geertje van Blijenburgh 

De donderdaggroep is blij weer een gastheer 

te kunnen verwelkomen in de persoon van 

Gerard Scholte. Han Samson moest om ge-

zondheidsredenen stoppen. Ook Bep Molen-

kamp is gestopt. Beiden worden hartelijk be-

dankt voor hun inzet. Yvonne van Vliet had 

een paar weken vrij vanwege haar verhuizing.  

 

Verder bestond de groep uit Aad Broekhof, 

Hilde van Dalen, Gerda van Geffen, Mirjam 

van der Meer, Leni van Nes, Ria van de Pool 

en ondergetekende,  

Liny Spruijt-Negenborn
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Charismatische gebedsgroep 
Kom Heilige Geest en ontsteek de harten van 

de gelovigen! (Weet u het nog?) Die Geest wil 

in ons wonen en ons 'omvormen' tot 

christenen die werken aan de komst van Gods 

Rijk. Heel eenvoudig openstaan en zijn Geest 

verwachten. Dat doet de charismatische 

gebedsgroep ‘Emmaüs’ op de eerste 

maandagavond van de maand.  

 

We zingen veel lofliederen die u wellicht ook 

kent van de Evangelische Omroep, de 

zogenaamde opwekkingsliederen. Nou 

opgewekt word je er zeker van. Elke samen-

komst is weer anders en we proberen ons door 

de Geest te laten leiden. We lezen uit de 

bijbel en delen dan met elkaar wat het ons 

‘doet’. Samen ervaren we de Heer in ons mid-

den en groeit ons geloof waardoor we in 

groot vertrouwen durven te bidden.  

 

Verder hebben we, in samenwerking met 

pastoor Marco, verspreid over het hele jaar 

zes open eucharistievieringen. Deze worden 

gehouden in de dagkerk. Daarbij zijn alle 

parochianen van harte welkom. Trouwens op 

elke ‘gewone’ gebedsavond is ook iedereen 

welkom. Ook de mensen van de protestanse 

gemeente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat betekent dat we dus om de maand een 

viering en de andere maand een gebeds-

avond hebben. Verder hadden we in april, 

mei en juni een ‘Leven in de Geest-vorming’. 

Acht avonden verdiepten we ons in de 

belangrijkheid van de Heilige Geest. 

 

Het blijft lastig om mensen het belang van de 

Heilige Geest te laten inzien. Dat moet je 

gewoon meemaken. Daarom maak ik ook 

altijd reclame voor activiteiten van de 

Katholieke Charismatische Vernieuwing buiten 

onze parochiegrenzen. Bijvoorbeeld de 

vakantieconferentie ‘Celebrate’ in de zomer, 

de festivals voor tieners, de Nationale Open 

Dag met Pinksteren (dit jaar in Hoogvliet), 

bezinningsdagen, retraites enz. De brochures 

daarvan liggen op de lektuurtafel.  

 

U ziet, buiten onze eigen gebedsgroep ge-

beurt er nog veel meer en u kunt zich op aller-

lei manieren door de Heilige Geest laten 

inspireren. 

 

Marlies van der Lelij  

Meditatiegroep  
Dit jaar is Ton van Geijn ons ontvallen. Wij mis-

sen hem erg. En wij hebben gesproken met 

Pastoor Marco, over de werkwijze van onze 

groep. Vooralsnog is daar geen wijziging in. 

  

Zelf bid/praat ik veel tegen God. Toch vraag ik 

mij af: wat vindt Hij daarvan? Hij kent toch mijn 

gedachten, angsten en verlangens? Ergens 

veronderstel ik dat Hij mij in mijn stilte beter kan 

bereiken. Vroeger dacht ik aan, bijvoorbeeld, 

een bijzonder inzicht. Inmiddels voel ik dat Hij 

gewoon stil is met mij. Zocht Jezus ook niet 

regelmatig de stilte?  

 

In ieder geval ervaart de Meditatiegroep dat 

samen stil zijn makkelijker gaat dan alleen, en 

dat het heilzaam werkt. Daarom komen wij op 

donderdag tussen 19.00 en 20.00 uur bijeen in 

de pastorie van De Burght, in de maanden 

september t/m mei (zon- en feestdagen 

uitgezonderd). Om de beurt leidt iemand de 

stilte in met een gedicht, gebed, muziek of 

tekst. Met deze (universele)inspiratie gaan we 

een (innerlijke) stilte van 20 minuten in. Wij 

voelen dat meditatie ons verbindt met wie we 

werkelijk zijn: Liefde. We wensen dat we vrede 

mogen vinden in onszelf en die vrede mogen 

uitstralen naar anderen. Iedereen is welkom 

en deelname is uiteraard gratis. 

 

Marian Vermaas 
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Werkveld Diaconie 

Werkgroep wijkcontactpersonen 
In de parochie waren dit jaar 96 wijkcontact-

personen actief. De Emmaüsparochie is in-

gedeeld in 106 wijken. Enkele kleine wijken zijn 

samengevoegd voor 1 wijkcontactpersoon. 

 

De voornaamste taak van een wijkcontact-

persoon is het onderhouden van het contact 

tussen de parochie en de parochiaan in zijn of 

haar wijk. Het contact bestaat uit het bezor-

gen van het parochieblad Emmaüs Informatie 

bij de parochianen aan huis en daaruit wel of 

niet voortvloeiend persoonlijk contact. 

 

In de loop van het werkjaar hebben Sien 

Busker, Annie Röling, Majella Oostindiën en 

Mathilde Koopmans het werk als wijkcontact-

persoon beëindigd. De dames Busker en 

Röling zijn ruim 27 jaar wijkcontactpersoon 

geweest. Mathilde Koopmans vertrekt na 

enkele jaren wegens verhuizing naar een 

andere woonplaats en Majella Oostindiën 

wegens persoonlijke omstandigheden.  

 

De wijkcontactpersonen kwamen op uitnodi-

ging van de stuurgroep 5 keer bij elkaar voor 

een gezamenlijke bijeenkomst in het Trefcen-

trum van de parochie, steeds wanneer er een 

nieuw parochieblad van de persen rolde. Het 

doel van de gezamenlijke bijeenkomsten is om 

de band met elkaar te verstevigen door 

elkaar te ontmoeten. Op deze bijeenkomsten 

wordt meestal een gastspreker uitgenodigd. 

 

Het werkjaar werd voor ons wijkcontactper-

sonen geopend op maandag 18 september 

2017. Op deze bijeenkomst maakten wij kennis 

met de nieuwbenoemde pastoor Marco 

Cavagnaro. Het onderwerp van deze avond 

was: ‘Hoe verloopt de integratie van nieuwe 

parochianen uit andere culturen in onze paro-

chie’. Met elkaar hebben we onder leiding 

van pastoor Marco dit onderwerp met betrek-

king tot onze parochie besproken. Voornaam-

ste uitkomst was: zeker ons best doen om hen 

te betrekken bij de parochiegemeenschap en 

contacten leggen als dit mogelijk is.  

 

De 2e bijeenkomst was op maandag 11 de-

cember 2017; de kerst-in. Door de hevige 

sneeuwval op die dag was het Trefcentrum in 

de avond bijna onbereikbaar. Ongeveer 

12 wijkcontactpersonen waren aanwezig.  

Met elkaar hebben we in een kring naar het 

kerstverhaal geluisterd zodat het toch een 

beetje een kerstgevoel gaf. Die week was het 

voor alle wijkcontactpersonen zwaar om de 

parochiebladen te bezorgen. 

 

De 3e bijeenkomst vond plaats op maandag 5 

februari 2018. Het thema van deze avond was 

‘Het wijkcontactpersoonschap in de nabije 

toekomst’. In twee groepen werd gesproken 

over ervaringen en gevoelens bij het werk en 

dit onderwerp. Het gaf een goed gevoel om 

de ervaringen en gevoelens met elkaar te 

delen. De uitkomsten van de twee groepen 

werden naast elkaar gelegd en er waren vele 

overeenkomsten. De aanbevelingen van de 

wijkcontactpersonen zijn door de stuurgroep 

met het Parochieteam besproken. 

 

De 4e bijeenkomst hielden we op maandag 

16 april 2018. Voor deze avond was uitgeno-

digd de heer Chris Woerden, secretaris van 

Stichting Oud-Uithoorn/De Kwakel. Chris heeft 

verteld over de historie van Uithoorn en De 

Kwakel met begeleidend beeldmateriaal. Hij 

verhaalde ook over de destijds gevestigde 

geloofsgemeenschappen in de twee dorpen 

Uithoorn en De Kwakel. Dit ging zelfs terug tot 

de 17e eeuw. Van enkele kleine vroegere 

kerkjes bestond zelfs nog fotomateriaal of er 

waren nog tekeningen van. 

 

De 5e bijeenkomst was op maandag 11 juni 

2018. Het is traditie om op de laatste bijeen-

komst van het werkjaar de jubilarissen te 

huldigen en het werkjaar feestelijk af te sluiten. 

De jubilarissen zijn: 

30 jaar Frans Auwerda, Cis van Eijk, Gerard 

van der Post, Josien Scholte, Afra Zutt 

25 jaar Gerda Dekker 

20 jaar Agaath van Amsterdam 

10 jaar Elma Bläser, Wim Harding, Marlies van  

der Lely, Emmy Zijerveld 

 

De stuurgroep dankt de medewerkers van de 

ledenadministratie en het parochiesecretari-

aat voor de prettige en waardevolle samen-

werking. Onze allergrootste dank gaat uit naar 

de 96 wijkcontactpersonen van de Emmaüs-

parochie, die zo trouw hun diensten hebben 

uitgevoerd. 

 

 Herman Vermunicht en Alice Albers 
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M.O.V. groep  
De werkgroep Missie, Ontwikkelingssamenwer-

king en Vrede bestaat uit Thea Pieck, Bep 

Molenkamp, Alice Albers en Chris Eeuwens. 

Het is ons doel om de problemen van, en onze 

verbondenheid met, de mensen van de 

Derde Wereld onder de aandacht van onze 

parochie te brengen. Dit doen wij met acties 

als: Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA), 

Haarlem-Hyderabad, Wereld Missiemaand, de 

Bisschoppelijke Adventsactie en Vastenactie 

en de Week van de Nederlandse Missionaris.  

 

Voor de Bisschoppelijke Adventsactie 2017 

hebben wij dezelfde twee projecten 

uitgekozen als in 2016, aangezien dit 

projecten van een langere termijn zijn:  

1. Opvang van straatkinderen in Rwanda 

2. Verbetering van de gezondheidsstructuren 

in Malawi.  

De opbrengst van de Kerstcollecte hiervoor 

bedroeg € 1.350,21. Het Vastenactie project 

van 2017 – Jeugd en Jongerenwerk in het land 

El Salvador – heeft een bedrag van € 6.102,20 

opgeleverd. In het jaar 2018 was de opbrengst 

van het Vastenactie project bestemd voor 

onderwijs, voorlichting en ziekenzorg in het 

noorden van Zambia; de totale opbrengst 

hiervan komen wij pas te weten als het jaar 

2018 verstreken is.  

 

Een paar keer per werkjaar hebben wij over-

leg met andere M.O.V.-groepen in de regio, 

te weten Nes a/d Amstel, Aalsmeer en Kudel-

staart. Wij hopen dat onze activiteiten de ver-

bondenheid met onze medemensen in ande-

re landen zal versterken, en het besef zal ver-

groten dat wij onderdeel van de universele 

Kerk zijn. 

 

Chris Eeuwens 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.C.I. 
Het doel van de Parochiële Caritas Instelling is: 

waar nodig financiële ondersteuning geven 

aan diaconale activiteiten van de parochie 

en financiële hulp verlenen aan mensen in 

nood, zijnde individuele personen en/of maat-

schappelijke instanties (’goede doelen’). Onze 

middelen om dit werk te doen komen voorna-

melijk uit de jaarlijkse opbrengsten van ons be-

legd vermogen. Ons bisdom en de Interparo-

chiële P.C.I. (I.P.I.C., opgericht per 1 juni 2017) 

waken erover dat wij onze gelden op een 

verantwoorde manier beheren en besteden.  

 

Ons financieel jaar loopt gelijk aan het kalen-

derjaar. Jaarlijks moeten wij 0,75% van ons ver-

mogen bijdragen aan het diaconaal werk van 

ons bisdom. Hulp aan individuele personen 

kan geschieden wanneer geen tijdige of volle-

dige assistentie van officiële instanties mogelijk 

is. Uiteraard geschiedt onze hulp na gedegen 

onderzoek en wordt een verzoek met uiterste 

discretie behandeld. Dit jaar hebben wij geen 

verzoeken om individuele hulp ontvangen.  

 

Onze werkgroep bestaat uit zes leden: 

Annette Blommestijn (voorzitter), Jeroen Prins 

(secretaris), Albert Borghouts (1e 

penningmeester en onze vertegenwoordiger 

in en voorzitter van de I.P.C.I.), Bart Verhaar (2e 

penningmeester), Jos van Leeuwen (lid) en 

Chris Eeuwens (lid). 

 

In de I.P.C.I. zijn naast onze parochie ook die 

van De Kwakel, Aalsmeer, Kudelstaart en Nes 

a/d Amstel vertegenwoordigd. Wij kunnen 

redelijk autonoom werken, maar bij het be-

steden van bedragen boven een bepaalde 

grens, moet er (logischerwijs) overleg met de 

penningmeester van de I.P.C.I. plaatsvinden.  

 

Chris Eeuwens 
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Vervoerdienst  
Het doel van de vervoerdienst is zorgen dat 

parochianen die naar zondagvieringen of bij-

zondere feestdagen willen, maar dit niet zelf-

standig of zonder assistentie van familie of 

kennissen kunnen, toch naar de kerk komen. 

In de meeste gevallen worden deze mensen 

per auto gebracht, maar er is ook een rolstoel 

wandelroute vanuit Het Hoge Heem.  

 

Coördinatoren/contactpersonen van deze 

dienst zijn Leo Nieuwendijk en Chris Eeuwens. 

Er zijn op dit moment 13 chauffeurs c.q. rol-

stoelduwers (10 heren en 3 dames). Om de 

drie à vier weken heeft men ’dienst’. Wij heb-

ben vijf ’vaste klanten’. Hiernaast komen er 

soms eenmalige verzoeken van parochianen. 

Wij moeten wel melden dat een grote meer-

derheid van onze chauffeurs ouder dan 70 

jaar is; hiervan is een aantal boven de 80! Met 

het oog op de nabije toekomst, hopen wij dat 

jongere parochianen zich willen opgeven om 

mee te doen aan deze vervoerpdienst. 

Opgeven hiervoor kan bij één van de con-

tactpersonen of bij het parochiesecretariaat.  

 

Uiteraard willen wij onze hartelijke dank uit-

spreken aan alle chauffeurs/begeleiders die 

hun tijd beschikbaar stellen om onze mede-

parochianen op deze manier te helpen.  

 

Chris Eeuwens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


