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Voorwoord

Beste lezer(es),

Dit nummer hebben we ter verspreiding aan de wijkcon-
tactpersonen meegegeven op 1 april.
Het zou een aanleiding kunnen zijn om het voorwoord te 
beginnen met een aprilgrap of een nep-bericht. Maar een 
parochiegemeenschap is een serieuze zaak, geloven mag 
gepaard gaan met humor, maar de grap moet dan wel ie-
dereen in zijn waarde laten.

We zijn nog drie weken weg van het hoogfeest van Pasen, 
ons wordt aangezegd dat ons leven zin heeft. God heeft 
in zijn zoon Jezus ons een toekomst gegeven. Vanuit die 
gedachten wenst de redactie u een gezegend of zo u wilt 
een Zalig Pasen.

In dit nummer komt natuurlijk Pastoor Marco aan het 
woord. Hij heeft ook iets geschreven over de meer eigen-
tijdse vormgeving van de dagkerk en het wandkleed dat 
er hangt. De moeite waard om naar te kijken als u in de 
Goede Week een van de vieringen bij woont.

De afgelopen maand werden we even heel nadrukkelijk 
een deel van de Wereldkerk, met het weekend waarin de 
Italiaanse jongeren in ons midden waren. Als wereldkerk 
zijn we ook solidair met elkaar als we een bijdrage leve-
ren aan de Vastenactie. Schoon water voor iedereen is het 
project.
U kunt uw bijdrage storten of het zakje inleveren rond de 
Paasvieringen.
Onder leiding van Elly van Rooden bereidt een aantal kinderen zich voor op de Eerste Heilige 
Communie. Laten we hen ondersteunen als we bidden voor de toekomst van onze gemeen-
schap.

Ria heeft gesproken met enkele jonge parochianen. U treft het interview aan in dit nummer.
Met de vieringen van Palmzondag en de Goede Week in het vooruitzicht wijzen we u nadruk-
kelijk op het rooster van de vieringen en de aanvangstijden. 

Bij de feestdagen mogen we ook ervaren hoe waardevol het is dat we in de parochie nog 
beschikken over koren die de vieringen muzikaal ondersteunen. Een uitnodiging aan parochi-
anen die goed kunnen zingen om zich als koorlid te melden is
hier zeker op zijn plaats. Die oproep geldt niet alleen voor het
Emmaüs koor maar ook Debuut (jongeren) en OpMaat
(kinderen) kunnen leden gebruiken.

Namens de redactie,

Tom van Meijgaarden
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Pastoraal

ITALIË DOOR NEDERLAND
WARM ONTHAALD! 

Beste parochianen, 

Nu wij in de veertigdagentijd onderweg 
naar Pasen zijn, wil ik een paar lichtpuntjes 
van de afgelopen maanden onder onze 
aandacht brengen. 

* Tussen 15 en 17 
februari hebben 
wij een heel mooi 
weekend beleefd, 
waarvoor ik jullie 
voor jullie gastvrij-
heid bedanken wil!
Ons dorp werd 
door een groep 
van 50 jongeren 
uit Italië bestormd. 
Ik ken vele van 
deze jongeren al jarenlang, omdat zij uit 
mijn oorspronkelijke parochie komen. Elke 
keer weer dat ik in Rome kwam, zeiden zij: 
“wanneer mogen wij op bezoek?”. 
15-17 februari was uiteindelijk de kans, ook 
in verband met de geloofsavonden die 
in de parochie gehouden worden. Deze 
jongeren maken immers deel uit van de-
zelfde geloofsgemeenschap waardoor de 
geloofsavonden en mijn priesterroeping 
voortvloeien: de Neocatechumenale weg, 
een weg van herontdekking van de bete-
kenis van het doopsel in het volwassen 
leven. 

In verband met het weekend dat wij sa-
men met deze jongeren hebben mogen 
beleven, wil ik alleen maar één woord zeg-
gen: bedankt! Bedankt aan alle parochia-
nen die gasten hebben willen ontvangen; 
dank aan de vrijwilligers en de kosters die 
zich voor het weekend ingezet hebben; 
en gewoon bedankt aan alle kerkgangers 
die met ons samen hebben gedanst en 
gevierd. 

De jongeren waren onder de indruk van 
de warmte waarmee zij ontvangen wer-
den, en hebben die warmte naar Italië 
teruggebracht! Warmte vanuit Nederland 

naar Italië brengen, dat komt niet zo vaak 
voor!!! En toch is het jullie gelukt, van har-
te bedankt daarvoor!

* Jullie hebben ongetwijfeld de nieuwe op-
stelling van de Dagkerk gezien! Daar heb 
ik al meer dan een jaar over nagedacht. 
Ik had het gevoel dat de opstelling anders 
kon. Ik was blij dat het parochieteam deze 
verandering heeft goed gevonden en heeft 
willen meehelpen. Alles gebeurde met de 

hulp van onze pa-
rochieteamleden, 
waar ik ontzettend 
dankbaar voor 
ben. 
Met deze nieuwe 
opstelling zijn wij 
meer op elkaar 
aangewezen, vind 
ik. Wij kijken niet 
als op school, als 
leerlingen naar de 
meester. Wij kun-

nen elkaar in de ogen kijken. 

Wij zien elkaar, en dat helpt ons om tijdens 
de vieringen minder anoniem te zijn…: 
omzien naar elkaar, dus! 

Eigenlijk is deze verandering wat het 
Tweede Vaticaanse concilie (1962-1965) 
ook wenste: dat de Kerk zich als gemeen-
schap begrijpt, waarin niemand onmis-
baar is. “De Kerk” zijn dus niet de pries-
ters en de nonnen, maar het hele volk van 
God, de gemeenschap die bijeen komt 
om – door Jezus Christus onze Heer – eer 
aan God te brengen.

Omdat wij tijdelijk een altaar hebben “uit-
geschakeld”, moest ik aan het Bisdom 
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Paus Franciscus

toestemming vragen, die ik gekregen heb. 
Toen kwam het doek met het beeld van 
Jezus: een vriend heeft me dat willen le-
nen, en tot mijn grote verbazing paste 
precies achter het altaar tussen twee zui-
len. Toeval?

Ik hoop dat uiteindelijk de werkzaamhe-
den goed zullen aflopen en dat wij van 
onze Dagkerk mogen blijven genieten!

* Pasen maakt ons tot nieuwe mensen: 
jongeren die in beweging komen en ook 
een beetje verbouwing zijn ook tekens van 
nieuwheid, nieuwe dingen die komen, van 
een God van liefde voor ieder mens die 
de kunst heeft om alles nieuw te maken: 
wat stuk is wordt heel, wie zich droevig en 
somber voelt kan weer juichen. Laten wij 
altijd open staan voor de verrassingen die 
God in ons leven brengt! 

Zalig Pasen aan iedereen!

Pastoor Marco 

In zijn boodschap voor de Veertigdagen-
tijd spreekt Paus Franciscus over de des-
tructieve kracht van het egoïsme: als we 
niet leven als kinderen van God gedragen 
we ons vaak op een destructieve ma-
nier tegenover onze naasten, de andere 
schepselen en ook tegenover onszelf. 
Mateloosheid neemt dan de bovenhand. 
Als we niet voortdurend streven naar Pa-
sen, naar de horizon van de verrijzenis, 
zal de mentaliteit van “Ik wil alles en wel 
meteen!” en “Teveel is nooit genoeg” uit-
eindelijk overheersen.

Waar komt dit alles vandaan? De Paus 
wijst naar de oorzaak van alle kwaad, d.i. 
de zonde. Zonde drijft de mens ertoe zich-
zelf als de god van de schepping te be-
schouwen, zichzelf te zien als de absolute 
heerser en de schepping niet te gebrui-
ken voor het doel waarvoor de Schepper 
haar heeft bedoeld, maar voor zijn eigen 
belang. Dit gaat ten koste van de anderen.
Wat zal ons daarvan genezen? Bidden 

leert ons af te zien van afgoderij en van 
onze zelfgenoegzaamheid, en te erken-
nen dat we nood hebben aan de Heer en 
zijn barmhartigheid. We geven aalmoezen 
om onszelf te bevrijden van de waanzin 
om alles voor onszelf op te potten in de 
illusie dat we een toekomst kunnen veilig-
stellen die ons niet toebehoort. Het komt 
dus erop aan de vreugde van Gods plan 
voor de schepping en voor elk van ons te 
herontdekken. En dat betekent: houden 
van Hem, van onze broers en zussen en 
van de hele wereld, en in die liefde het 
ware geluk vinden.

Woord van
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Paus Franciscus

Beste parochianen en belangstellenden 
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, 
Nes aan de Amstel en Uithoorn.

Namens het regionale Kerkbestuur wil ik 
u allemaal een heel gelukkig en waarde-
vol Nieuwjaar toewensen. Voor iedereen 
zal dit iets anders betekenen. Want waar 
de één gelukkig van wordt, ziet de ander 
misschien niet zo zitten. Maar iedereen 
wil zich op zijn of haar manier gelukkig 
voelen en hecht waarde aan een aantal 
zaken. Vaak gaat dit om gezondheid en 
aandacht van en voor mensen van wie je 
houdt. Maar het kan ook heel waardevol 
zijn als je rust kan ervaren of vertrouwen. 
Sommigen zullen gelukkig worden als het 
nieuwe jaar met nieuwe uitdagingen komt. 
Anderen willen graag dat zekerheden en 
gewoonten blijven zoals ze zijn. Ik zou ie-
dereen al datgene gunnen dat voor hun 
waardevol is. 

Maar ik geloof dat naast mijn gelukwens 
een gebed aan de Hemelse Vader nog 
meer kan betekenen. Het samenkomen 
in eucharistie of gebedsdienst is voor ve-
len van u ook waardevol. Het zingen in 
of voorbereiden van een kerkdienst kan 
mensen gelukkig maken. Er zijn zelfs we-
tenschappelijke onderzoeken die aange-
ven dat mensen die zich betrokken voelen 
bij een kerkgemeenschap zich gelukkiger 
voelen.

En daar ligt dan onze uitdaging, als kerk-
bestuur, voor het nieuwe jaar: verstevigen 
van de kaders waarbinnen onze 5 paro-
chies waardevol kunnen zijn voor zoveel 
mogelijk mensen. En het goede nieuws 
is…. Dat we dat met een voltallig bestuur 
kunnen aanpakken. Er is na maanden 
zoeken en bidden een bestuurslid is ge-
vonden die namens de Emmaus parochie 
wil plaats nemen in het kerkbestuur. Henk 
Vermaas heeft zijn eerste bestuursverga-
deringen inmiddels bijgewoond. Pastoor 
Marco en de andere bestuursleden willen 
graag met Henk samenwerken. Hij is een 
parochiaan met een achtergrond in de 
Schans. Maar ook heel bekend met onder 
andere de jongerenclubs Gida en Jikes 

van De Burght. Henk stelde zich voor 
als raadslid van Amstelring en Het Hoge 
Heem en iemand met bestuurs- en raads-
ervaring uit zijn werkomgeving.

Iemand die zich voor jong en oud wil en 
kan inzetten kunnen we goed gebruiken 
in ons kerkbestuur. Dus van harte welkom 
Henk!

Eind 2018 hebben we de begrotingen van 
2019 kunnen opstellen. We gaan ervan uit 
met de aankomende actie Kerkbalans in 
elk van onze parochies voldoende basis-
inkomsten te kunnen noteren om onze 
zelfstandigheid voorlopig onbetwist te 
kunnen houden. Wij letten goed op onze 
geldstromen en bespaaropties. Daarom 
willen wij ook u als schenkende parochi-
aan aanmoedigen te kiezen voor belas-
tingaftrek middels een overeenkomst pe-
riodieke schenking. Meer informatie kunt 
u krijgen bij de secretariaten of via onder-
staande contactgegevens.

Volgende maand zullen we wederom bij 
het bisdom op gesprek gaan. Dit gesprek 
zal voornamelijk dienen om de toekomst-
verwachtingen en vitaliteit van onze regio 
te bespreken. De vlaggen staan er nog 
positief bij. En we zullen continue stap-
pen blijven zetten om onszelf niet klem te 
zetten. Wij hebben we een hoopvolle blik 
naar de toekomst.

Hartelijke groet,

Namens het Kerkbestuur,
Miranda van Rijn
secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com
06-50 963 187
Secretaris van Samenwerkingsverband
Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-
Uithoorn

Van de Bestuurstafel . . .
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het gesprek dat we eind januari hadden 
is ons ook kenbaar gemaakt dat wij als 
bestuur deze belangrijke stappen heb-
ben gezet. Als belangrijk punt is genoemd 
dat wij breder zijn gaan communiceren en 
steeds meer gaan samenwerken. Denk 
hierbij vooral aan deze berichtjes in de pa-
rochiebladen en de bijeenkomsten met al 
de 5 parochieteams.
 
Door het bisdom worden wij steeds ge-
wezen op de trend van krimp in de ker-
ken, door vergrijzing en verminderde be-
trokkenheid. Wij zijn ons hiervan bewust 
en hebben als bestuurders een lastige 
taak. Het meest “uitdagende”, hoopvolle, 
maar daardoor ook lastige is dat geen van 
de 5 parochies in acute nood verkeert en 
daardoor “onder doet” voor een ander. 
Ieder heeft zijn eigen krachten om voor-
lopig door te gaan. Maar we mogen niet 
afwachten tot er ergens een parochie 
dreigt in te storten. Vandaar dat het zorg-
vuldig vormen van een toekomstvisie op 
onze agenda blijft staan. Wij werken het 
langzaam uit in diverse onderdelen. Zoals 
pastoor Marco het laatst verwoordde: We 
moeten zeker geen knopen doorhakken, 
maar de kluwen voorzichtig beetnemen 
en ontwarren.

Als ik straks met de hond ga wandelen, 
zal ik eens naar de tuintjes kijken met een 
hoekje oude planten of een scheefgezakt 
straatje. Er is altijd nog wat werk te doen. 
En dat is helemaal niet erg. Laat het voor-
jaar maar komen…..

Hartelijke groet,

Namens het Kerkbestuur,
Miranda van Rijn
secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com
06-50 963 187
Secretaris van Samenwerkingsverband
Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-
Uithoorn

. . . Van de Bestuurstafel
Beste parochianen en belangstellenden 
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, 
Nes aan de Amstel en Uithoorn.

Dagelijks loop ik mijn rondjes met onze 
hond en hierbij valt mij in deze tijd van het 
jaar op dat sommige tuintjes er zo netjes 
“winterklaar” omgespit bij liggen. Grote 
zwarte kluiten die als het flink regent al 
het water moeiteloos doorlaten. En die 
met vorst mooi kunnen opvriezen. Aan 
het einde van de winter geef je die kluiten 
een paar tikken met een hark (we hebben 
geen zware klei in De Kwakel) en de tuin 
biedt vervolgens een mooie uitgangsbasis 
voor een nieuw seizoen.

Ik zou willen dat ik de staat van ons Kerk-
bestuur met die tuintjes kan vergelijken. 
Van een paar maanden rust is bij ons ech-
ter geen sprake en ook niet die “ideale” 
start in het volgende jaar.

Maar gelukkig hoeven we ons zeker niet 
te vergelijken met een verwaarloosde tuin. 
Overwoekerend onkruid en niet weten hoe 
en waar we het eerst moeten aanpakken. 
Wij hoeven ons nergens voor te schamen. 
Het ziet er gewoon netjes uit!

We hebben de afgelopen jaren heel hard 
gewerkt. En dat heeft vele vruchten afge-
worpen: We hebben met meerdere projec-
ten inzicht gekregen in de verscheidenheid 
én overeenkomsten in onze 5 parochies. 
Er is de afgelopen jaren regelmatig ge-
zegd dat we administratieve opdrachten 
moesten vervullen voor het bisdom, maar 
het heeft ons wél inzicht gegeven in wat 
de kracht is van onze geloofsgemeen-
schappen. Wij zijn als bestuurders tot het 
inzicht gekomen dat onze parochies be-
staansrecht hebben dóór en vóór de pa-
rochianen. Maar vooral ook dat we elkaar 
nodig hebben om verder te komen. Er is 
bij de bestuursleden vertrouwen in elkaar 
gegroeid, betrokkenheid bij elkaars paro-
chies en een sterk verantwoordelijkheids-
gevoel voor ons aller toekomst. 

Daarbij zijn we ook gegroeid in ons con-
tact met en vertrouwen in het bisdom. In 
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Zondag 26 mei wordt in onze Emmaüsparochie het grote feest van de Eerste H. Commu-
nie gevierd. Maar voor het zover is zijn de kinderen nog druk bezig met de voorbereiding, 
waarin op een speelse manier druk gewerkt wordt aan het project ‘Blijf dit doen’.
We gaan samen met de kinderen op ontdekkingstocht naar de band tussen God en de 
mensen, naar de persoon van Jezus en Zijn blijvende aanwezigheid in de Eucharistie èn 

naar wat Zijn leven voor ons leven kan betekenen. 

Ook valt er wat te beleven o.a. zingen zij allemaal in het kinderkoor 
‘OpMaat’ en hebben zij zich in een mooie viering op zondag 24 fe-
bruari aan de parochianen voorgesteld, middels een speciaal voor-
stellied: ‘Zeg me je naam, duizend keren’. Verder was er voorin de 
kerk een grote collage met zonnebloemen gemaakt met daarop 
een foto van elk communicantje!

Traditioneel zal er samen met hun ouders, broertjes en zusjes in april 
nog een excursie met speurtocht gemaakt worden door de Sint Urbanuskerk in Nes aan 
de Amstel,  waarin zij allerlei historische wetens waardigheden horen van deze mooie oude 
kerk. 
Hopelijk wordt zondag 26 mei voor de kinderen en hun familie een stralende dag en zijn 
daarbij ook veel parochianen aanwezig, om hen in onze gemeenschap te verwelkomen! 

De namen van de achttien communicanten zijn:
Ole – Nicole – Briëlle – Chiara – Rianne –Sander – Robina – Lena – Marieke – 
Damian – Wojtek – Noémie – Rafi – Morgan – Elena – Robert – Sophia – Nico 

De Eerste Heilige Communie   

Voor de komende weken staan nog een 
aantal activiteiten op het rooster.

Op donderdag 11 april en 2 mei is de Bij-
belleesgroep om 10.15 uur in De Burght. 

Elke donderdag om 19.00 uur is er Medita-
tiegroep in De Burght. De laatste
bijeenkomst is 3 juni.  

Zondag 14 april is in De Schutse om 16.00 
uur De Preek van de Leek.

U  kunt op meerdere plaatsen de folders 
zien hangen.

Vrijdag 19  april is er de mogelijkheid om 
vanaf 12.00 uur de Mattheus Passion van 

&Bezinning verdieping

J.S. Bach te beluisteren in De Burght.  
Aansluitend is om 15.00 uur de Kruisweg.

Woensdag 22 mei is er een Kerkepad 
route uitgezet, tussen De Burght en De 
Schutse.

De wandeling begint om 19.00 uur vanuit 
De Burght. Onderweg zijn er wat vragen 
en worden gespreksonderwerpen aan-
gereikt. Na een uurtje ben je dan bij De 
Schutse.

De  wandeling is geschikt voor alle leeftij-
den en de vragen zetten u aan het den-
ken.  
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Personalia 
Thorvald Vleerbos
Geboren: 22-10-2007
Hobby’s: Capoera (een Braziliaanse 
dans en vechtsport) 
Wielrennen
Zangkoor OpMaat

Daryen Vleerbos    
Geboren: 2-12-2009
Hobby’s: Precies als haar broer!

Weet je hoe de kerk heet waar je bij 
hoort? Heb je ook vriendjes of vriendin-
netjes die bij “jouw” kerk horen?
Ja wij horen bij De Burght, echt vriend-
jes  en vriendinnetjes hebben wij er niet 
maar natuurlijk kennen we de kinderen 
van het koor!

Hoe komt dat denken jullie?
Vroeger moesten alle kinderen naar de 
kerk, nu hebben ze ook veel andere din-
gen te doen als sport en zo.
Daryen: De invloed van de ouders is heel 
belangrijk en je moet ook goed kunnen 
luisteren als je in de kerk bent. Het is ei-
genlijk een samenwerking tussen ouders 
en kinderen.

Hebben jullie godsdienstles op school?
Nee, wij hebben een multiculturele school  
daar komen alle soorten geloven voor.
We hebben wel projecten met Kerstmis – 
St. Maarten en Pasen.
We gaan dan afwisselend naar verschil-
lende keken bv. De Burght en De Schutse

Gedoopt zijn, weet je wat dat betekent?
Ja we hebben pas nog de doop van ons 
nichtje Vlinder meegemaakt.
Thorvald: Je maakt een verbinding met 
God hij zal mede voor je zorgen. Je krijgt 
ook een doopkaars mee.
Daryen: Je wordt met water gedoopt, wa-

ter is heel belangrijk voor mensen. Je kunt 
langer zonder eten dan zonder water. Het 
is een soort voedsel van God voor ons.

Eerste Heilige Communie wat voor feest 
is dat?
Daryen: Het is een soort van verbinding 
naar Boven!
Beide: In de voorbereiding leer je heel 
veel over geloven en over de kerk, dat is 
best wel belangrijk. Natuurlijk mag het ze-
ker een gezellige feestelijke dag zijn het is 
toch iets om blij mee te zijn.
Thorvald: dat stukje “Brood” geeft extra 
verbinding met Boven. Ik vind het erg be-
langrijk dat de kleintjes een kruisje krijgen 
i.p.v. de hostie zo laat je zien dat zij er ook 
bij horen
Daryen: Fijn dat God je meer beheerst……
oh nee ik bedoel meer voor je zorgt.

Gaan jullie vaak naar de kerk en hoe vin-
den jullie dat….stom, leuk, gaat wel? 
Best wel veel, wij vinden het niet verve-
lend.
Thorvald:  ik ben al eigenlijk een beetje te 
groot om mee naar achteren te gaan er 
zijn nl. niet veel kinderen van mijn leeftijd 
en ben niet zo van het knutselen. Ik luister 
liever in de kerk.
Daryen: Soms heb ik geen zin als ik lekker 
warm in mijn bed lig dan vind ik het moeilijk 
om eruit te komen.

Vinden jullie het belangrijk als er iets voor 
de kinderen gedaan wordt?
Daryen: Tussen de bekende vieringen 
door zou ik meer thema vieringen willen 
b.v. voor de vluchtelingen!
Thorvald: Zodat we gemotiveerd worden. 
Ik zou ook iets willen doen voor de kinde-
ren in
Zuid Amerika bidden in een viering en  dan 
de collecte daarvoor bestemmen en ie-
der een moet meedoen. Eten wegbren-
gen naar de landen waar ze niets hebben 

Wij hebben zelfs  “bijzondere” junior parochianen

Een bekend gezegde is: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
Daarom nu een interview met twee jonge parochianen, na het lezen van dit artikel hoop ik 
dat u net als ik verrast bent…… ja het bestaat nog, basisschool kinderen (broer en zus) die 
nadenken en bezig zij met “geloven”
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maar dat bederft onderweg dan maar in 
dat land leren hoe je moet verbouwen om 
eten te krijgen.

Het kinderkoor OpMaat… vertel er iets 
over!
Dat is leuk, de vieringen die erbij gemaakt 
worden vinden we ook leuk.
Daryen ik vind het wel jammer dat het 
voorlezen soms naar de grotere kinderen 
gaat of de kinderen die een groep hoger 
zitten. Al zit je in een lagere groep kun je 
heel goed in lezen zijn.
Thorvald:  Ik slis dat is misschien onduide-
lijk voor de mensen in de kerk
( O.L.Heer maakt het niet uit of je slist of 
niet..…. moeder ….en zo is dat!... onder-
getekende!)

Kisi dag wat betekent dat en hoe vonden 
jullie die dag?
Beide: tja………….. wat is het ook alweer. 
(vader zocht het op)
Kids singing
Thorvald: Het was heel interessant veel 
nieuwe liedjes en dansjes geleerd.
Daryen: wel 20! en er waren wel 35 kinde-
ren wel gelukkig ook een paar bekenden.
Thorvald: We hebben niet echt vrienden 
gemaakt dat kan niet in een dag ik vind 
het voor herhaling vatbaar misschien eens 
op een andere manier
Ik zou het best een goed idee vinden dat 
eens per school of meerdere scholen te 
doen  Onze scholen zitten in een stichting 
je zou dus per groep van alle scholen iets 
kunnen organiseren tegelijk met een goed 
doel of zo.
Dus b.v. alle groepen 7 of 8 !

Willen jullie gevormd worden?
Zeker het is jammer dat het om het jaar 
is zo heb je kinderen van de basisschool 
en voortgezet onderwijs bij elkaar is mis-
schien lastig in de voorbereiding.

Wat zou je willen worden als je groot bent?
Daryen: Iets met dieren maar geen die-
renarts…..ik  ben bang voor bloed!
Misschien dierenverzorgster
Thorvald:  Ik roep het al jaren ….tandarts…
moet ik misschien wel naar het gymna-
sium

Daryen: Tussen willen en kunnen zit een groot 
verschil!
Thorvald: Waar een wil is, is een weg!
(dat zijn nog eens uitspraken ! ondergeteken-
de)

Willen jullie zelf nog iets vertellen, mogelijk heb 
ik niet alles gevraagd over wat jullie kwijt wil-
len!
Thorvald: Ik wil wel eens vieringen op andere 
tijdstippen als je b.v. op een bepaalde sport 
zit en dat valt altijd tijdens een viering kun je er 
nooit heen waarom niet eens op een woens-
dag of zaterdagmiddag.
Kinderen kunnen best iets meer doen in een 
volwassenviering vooral als je niet meer naar 
achter  wilt
Daryen: laat kinderen weer iets vertellen wat 
ze achter gedaan hebben dat was vroeger 
wel zo, dan weten de grote mensen dat ook!

Slot:
We begonnen met wie de jeugd heeft, heeft 
de toekomst dat blijkt zeer zeker uit dit inter-
view.
Daryen en Thorvald wat hebben jullie je goed 
geweerd dikke pluim ik vond het een eer en 
heel interessant om met jullie te praten. Dank 
je wel en een mooie toekomst toegewenst.

Ria van der Werff-Peters
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In tegenstelling tot de voorgaande jaren, 
waarin werd gekozen voor een specifiek 
land, werkt de Vastenactie in 2019 met een 
thema zijnde “Schoon en Veilig Water”. 
Het blijkt dat over de hele wereld dagelijks 
miljoenen vrouwen en kinderen uren lang 
lopen naar de dichtstbijzijnde waterput, ri-
vier of meer om water op te halen. Dit legt 
veel beslag op hun tijd, waardoor er geen 
of te weinig tijd overblijft voor andere be-
langrijke zaken zoals geld kunnen verdie-
nen, goede zorg aan het gezin, en – in ge-
val van kinderen – naar school gaan, leren 
lezen en schrijven. Naar schatting blijkt dat 
in ontwikkelingslanden 80% van de ziektes 
veroorzaakt worden door verontreinigd 
water.

Vastenactie werkt dus wereldwijd aan het 
oplossen van waterproblemen bij plaatse-
lijke gemeenschappen. Zij steunen onder 
andere waterprojecten in: Congo, Sierra 
Leone, Niger, Nicaraqua en Indonesië. 
Deze projecten zorgen voor infiltratiesys-
temen, putten, pompen of opslagtanks. 
Dit zijn oplossingen die schoon water dich-
terbij de mensen brengen die het nodig 
hebben.

In Niger gaat Vastenactie, naast het slaan 
van waterputten, ook helpen met het op-
richten van speciale watercomités die de 
nieuwe waterbron gaan beheren. Verant-
woordelijk zijn voor het handhaven van de 
hygiëne rondom de put is één van hun ta-
ken.

Enkele voorbeelden van mogelijke voor-
zieningen en gemiddelde kosten daarvan 
zijn als volgt:

Waterfiltersysteem per persoon – 15 euro; 
Waterpomp op zonne-energie per per-
soon – 15 euro; Een  250 liter watertank 
– 30 euro; Watervoorziening per gezin – 35 
euro; Een 1000 liter watertank – 100 euro; 
Opleiden van een Watercomité – 400 euro.
Tevens wil de Vastenactie ons in Neder-
land in de Vastentijd aansporen om goed 
na te denken over ons eigen waterverbruik 

Vastenactie 2019

en daar zorgvuldig mee om te gaan.
De Vastenactiezakjes met informatiefol-
der zijn voor elk adres van de parochianen 
bij dit Paasnummer van het parochieblad 
Emmaüs Informatie bijgevoegd.

Wij hopen op uw warme belangstelling 
voor het project van de Vastenactie 2019.
Wanneer u financieel wilt bijdragen aan de 
Vastenactie kunt u kiezen uit de volgende 
mogelijkheden:
1.  Overboeking per bank-/giro-over-

schrijving rechtstreeks naar rekening-
nummer NL21 INGB 0000 0058 50 ten 
name van Vastenactie Den Haag.

2.  Het Vastenzakje met bijdrage (contant 
of bank-/giro-overschrijving) zelf inle-
veren bij uw wijkcontactpersoon.

3.  Het vastenzakje met bijdrage depone-
ren in: * het offerblok op de tafel in de 
hal van de kerk, of * in de brievenbus 
van de pastorie van De Burght.

4.  Het machtigingsformulier dat vastzit 
aan het vastenzakje voor eenmalige 
incasso: * zenden rechtstreeks naar 
Vastenactie Den Haag, of * inleveren bij 
uw wijkcontactpersoon, of * depone-
ren in het offerblok op de tafel in de hal 
van de kerk of in de brievenbus van de 
pastorie van De Burght.

De M.O.V. groep zorgt dan voor geza-
menlijke verzending naar de Vastenactie 
Den Haag.

Voor de goede orde vermelden wij dat het 
vastenactiezakje NIET bij u thuis wordt op-
gehaald.

M.O.V. groep Uithoorn.
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De Week Nederlandse Missionaris (WNM) 
zet zich in voor het welzijn van Nederland-
se missionarissen en missionaire werkers. 
Zij leven samen met arme en kwetsbare 
mensen in alle delen van de wereld, waar-
door deze mensen kracht en moed krijgen 
om hun eigen situatie te verbeteren. Daar-
om steunt de WNM deze missionarissen 
en missionaire werkers door, bijv.:- bij te 
dragen in de kosten van hun wel verdiende 
verlof; waar nodig, helpen bij ziektekosten; 
eventuele kosten voor verdere studie; bij 
te dragen in de kosten van uitzending. 

Dit jaar wordt er aandacht besteedt aan 
de activiteiten van Mw. Jet Nauta en die 
van Zuster Willy van Mer.
Mw. Jet Nauta werkt bij de vredesorgani-
satie Sipaz in de zuidelijke deelstaat Chia-
pas van Mexico. Deze organisatie zet zich 
in voor de rechten van de inheemse Maya 
bevolking die veelal in armoede leven en 
van hun land verjaagd dreigen te worden. 
Sipaz wordt tevens gesteund door het 
plaatselijke bisdom en parochies.
Zuster Willy van Mer, van de congregatie 
het Heilig Hart, heeft al 40 jaar gewerkt in 
Afrikaanse landen; sinds 2003 in Kame-
roen. Zij is ook verpleegkundige en runt 
dus de kliniek in de plaats Baba in het 
noordwesten van Kameroen. Hier orga-
niseert zij de verpleeg- en kraamafdeling, 
maakt roosters, controleert de boeken, 
doet consultaties en assisteert bij gecom-
pliceerde bevallingen. Recentelijk hebben 
zij en haar medezusters moeten vluch-
ten uit deze regio naar Nederland i.v.m. 
de gevaarlijke situatie aldaar, maar Zuster 
Willy hoopt zo snel mogelijk weer terug te 
keren.

De collecte in het Pinksterweekend 8/9 juni 
a.s. is bestemd voor dit belangrijk doel.

M.O.V. Groep, Uithoorn

Week Nederlandse 
Missionaris
1 t/m 9 Juni, 2019 -
"Geloven in de Ander.
Een wereldwijde missie"

In 2018 hadden wij bij Het Emmaüs koor 5 
jubilarissen! Vier koorleden 50 jaar koor-
lid en 1 koorlid 25 jaar koorlid. Wij begon-
nen met een persoonlijk woordje gericht 
naar de jubilaris, door kapelaan Darek, hij 
spelde het Gregorius kruisje op en over-
handigde de ook mooi uit geschreven oor-
konde aan: mevr. Miets Terpstra, Mevr. 
Annie Roeleveld, Mevr. Greet van Vliet en 
dhr. Piet Dubelaar allen 50 jaar koorlid, en 
Ton Bakker 25 jaar koorlid.

Zij kregen allen een boeket bloemen over-
handigd, en onze privé fotograaf Herman 
Bijlard heeft de koorleden mooi op de foto 
gezet. Vanaf deze plaats nogmaals van 
harte gefeliciteerd en wij hopen nog lang 
van jullie stemmen te mogen genieten. 
En om het al zolang vol te houden moet 
het wel iets hebben, je beleefd plezier aan 
muziek, voldoening als wij de vieringen 
mogen op luisteren, en zo nu en dan el-
ders zingen. En we zijn een leuke groep 
met elkaar. Maar… we kunnen altijd nog 
meer heren en dames stemmen gebrui-
ken, u bent harte welkom op donderdag-
avond wanneer wij repeteren.

Kapelaan Darek nodigde de parochianen 
van harte uit om de jubilarissen te felici-
teren in Het Trefcentrum onder genot 
van een hapje en drankje. Pastoor Mar-
co kwam de jubilarissen ook nog felicite-
ren.  Ton (zelf jubilaris) en Annette heb-
ben wederom een mooi jubilaris lied in 
elkaar weten te zetten, en er werd door 
iedereen uitbundig mee gezongen in Het 
Trefcentrum, dus aan deze songwriters 

Huldiging Jubilarissen 
Het Emmaüs koor
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hartelijk dank hiervoor. Aansluitend zijn we 
voor ons jaarlijks kooruitje naar Perlo Pla-
za vertrokken voor een High Tea. En dat 
was goed verzorgt, van alles wel iets, een 
heerlijk soepje-broodjes- zoetige heerlijk-
heden. Aat en Ans hebben nog een loterij 
in elkaar gezet, heel leuk diverse prijzen 
waren te verdelen, ook jullie hartelijk dank 
hiervoor.

Tussendoor speelde Peter op de accorde-
on bekende liederen en die werden vrolijk 
meegezongen onder leiding van Aat. Nel 
zong een lied over haar Leimuiden haar 
geboorteplaats.

En dan onze Geertje.., met een zeer leuk 
verhaal/gedicht over haar moeders short. 
Wat herkenbaar waar dat short voor dien-

PASSION IN DE KWAKEL

Iedereen heeft weleens gehoord of kent De Passion, die op de TV wordt uitgezonden en 
wordt gehouden in een grote stad. Dit jaar op 18 april in Dordrecht. Maar... ook in De Kwa-
kel willen we een Passion ten uitvoer brengen. Niet met een groot kruis lopend naar een 
groot podium maar in de R.K.Parochie kerk St. Jans Geboorte.
In de Franciscus en Clara federatie (regio Nieuwkoop en omstreken) is het al een goede 
gewoonte, dat er een Passion in een kerk  door het kerkelijk koor van die kerk  wordt op-
gevoerd.
In 2018 heeft het koor Revival de Passion verzorgd in de kerk van Zevenhoven.
Dit deden zij  2x voor een volle kerk. Dit jaar zijn zij bereid gevonden om de Passion in De 
Kwakel uit te voeren. Het lijdensverhaal wordt verteld in eigentijdse woorden,  met licht-
beelden die de woorden ondersteunen en het koor Revival dat toepasselijke hedendaagse 
liederen zingt. Zoals in de landelijke Passion.
Dit alles zal plaats vinden op zondagmiddag 14 april om 15.00 uur, zoals gezegd 
in de R.K. kerk St Jans Geboorte, op het Kwakelsepad 4,  De Kwakel.
Het geheel zal ongeveer 1½ uur duren.

Vanaf 6 maart kunt u entreekaartjes kopen à € 5,00 incl. een kopje koffie of thee.
De opbrengst zal aan een goed doel geschonken worden.

De kaartjes kunt u bestellen op passiondekwakel@outlook.com onder vermelding van uw 
naam en adres. U krijgt daar instructies hoe te betalen en hoe u de kaartjes in uw bezit 
krijgt. Ook kunt u de kaartjes tegen contante betaling verkrijgen bij:
Slagerij Van Eijk en Veld, Kerklaan 2, De Kwakel
Margret Endhoven, Grift 18, Uithoorn
Marijke Onderwater, Jozeflaan 9 de Kwakel
Anja Könst, Geometrielaan 16, Uithoorn.
Wij hopen velen van u te mogen ontvangen om,
als voorbereiding op Pasen,
te genieten van deze uitvoering van de Passion

de heel leuk om dit eens op deze manier 
terug te halen. Tja de klok schoot naar vier 
uur toe, zodat dit uitje ten einde liep. Ik heb 
Piet naar huis gebracht, hij had een mooie 
dag gehad zei hij. Zijn vrouw Nel had ook 
erg genoten van deze dag, hoewel Piet nu 
zijn zang carrière heeft beeindigd, kijken 
zij beiden mooi terug op deze bijzondere 
dag.

Rest mij nog iedereen te bedanken die 
deze dag mede mogelijk gemaakt hebben.
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Tja daar is al heel veel over gedis-
cussieerd voor en tegen afgewo-
gen……kom maar op zondag naar 
de kerk….. wel of geen communie….
wissel eens af,  een gebedsdienst 
met een Eucharistieviering!

Kortom het beroert de gelederen dus zal 
ik via deze weg  gebruik maken er iets 
over te schrijven.

Vroeger is vroeger en nu is nu!
Vroeger: Waren we blij met een gebeds-
dienst, met gelegenheid  ter Communie te 
gaan (ondergetekende behoorde bij die 
blije mensen) vroeger mochten er in het 
weekend meerdere Eucharistievieringen 
gehouden worden dus ook op een zater-
dag.

Nu: Een Eucharistieviering in het week-
end, de Communie mag niet “losgeweekt” 
uit de Eucharistieviering. Sterke voorkeur 
voor de zondag. Even ter herinnering in de 
week mag zelfs elke dag een Eucharistie-
viering gehouden worden.

Het zijn regels vanuit het Bisdom en neem 
van mij aan dat we(het vroegere bestuur)  
in alle toonaarden geprobeerd hebben 

onze gebedsdienst  te behouden met de 
mogelijkheid om te communiceren. Dan 
kun je doorgaan met mopperen of zelfs 
de huidige zaterdagavondvieringen stop-
pen daar doe je niemand plezier mee.

Het zijn n.l. zeer trouwe “klantjes” die 
deze viering bezoeken, redenen: voor een 
ieder verschillend …….sport op zondag, 
familiebezoeken, qua gezondheid een te 
lange zit in de zondagviering, intimiteit…….
kortom een beslissing die een ieder voor 
zich neemt!

Zijn het veel mensen die deze viering be-
zoeken?  De eerlijkheid gebiedt mij om 
te zeggen ….nee! Maar zei O.L.Heer zelf 
niet waar meer mensen dan twee mensen 
enz……………

Zolang er nog steeds lectoren zijn die wil-
len voorgaan en Tineke Beuse zo perfect 
de boekjes verzorgt zolang willen wij ons 
zeker hard maken voor de zaterdagavond 
vieringen en mogen we misschien in ons 
hart nog even stilletjes hopen dat er heel 
af en toe een Eucharistie van de zondag 
naar de zaterdag “verhuist’

Ria van der Werff

De Zaterdagavondvieringen
nuttig of noodzaak
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In de meivakantie krijgt u de kans om naar 
een geweldig katholiek festival te gaan. 
Dat kan met het hele gezin, maar ook al-
leen bent u van harte welkom. Thema: “In 
His Presence”

Steekwoorden zijn: Lofprijzing-Lezingen-
Vieren-Ontmoeting-Vakantie.

Kijk eens op de website om te lezen wat 
u allemaal kunt verwachten. Is een week 
te veel, u kunt ook eens een dagje komen 
kennismaken.

In de hal hangt en op de lektuurtafel ligt 
de festivalkrant. Laat je eens verrassen 
door iets nieuws! Info en opgave: www.
celebratefestival.nl of bel Marlies van der 
Lelij tel. 0297 567848

Rome 
(van ma 1 tot en met za 6 juli)

Voor wie mij niet kent: ik ben diaken Rob 
Mascini van het bisdom Haarlem-Amster-
dam. Vaak ben ik in Rome voor mijn studie 
en voor internationale ontmoetingen over 
het diaconaat en de diaconie in de kerk.

In samenwerking met DrieTour  (drietour.
nl) organiseer ik regelmatig bedevaartrei-
zen naar Rome.
Daarbij zullen we ons laten inspireren door 
de oudste afbeeldingen van ons geloof.  
Het zijn prachtige mozaïeken en eeuwen-
oude fresco’s. Zij getuigen ervan hoe de 
zorg voor mensen de christenen ken-
merkte. Deze zorg is er niet alleen de oor-
zaak van dat de kerk in de eerste eeuwen 
zo snel kon groeien. Het is ook de basis 
geworden voor onze westerse bescha-
ving. Zo zal deze reis zeker ook een be-
zinning zijn op ons eigen geloof in de kerk 
en de maatschappij van vandaag.

Celebrate-festival 

Natuurlijk ontmoeten we de paus en vie-
ren we de Eucharistie in de Friezenkerk. 
We dwalen door de oude straatjes van de 
stad. We bezoeken de grote monumen-
ten. En ik breng u naar de plekjes waar de 
gewone toeristen niet komen, het huisje 
van Petrus, zijn graf diep onder de sint 
Pieter, prachtige onbekende kerkjes en 
pleintjes. En natuurlijk rusten we uit op de 
terrasjes van de stad. 

Meer info vindt u op de website van Drie-
tour www.drietour.nl/rob-mascini-rome. 
Via de website kunt u zich ook aanmel-
den. Telefonisch reserveren kan ook. Van 
maandag t/m vrijdag is DrieTour  09.00 uur 
tot 17.00 uur bereikbaar op 088-3100555. 
Daar kunt u ook terecht met uw zakelijke 
vragen over de reis.

Nadere info 
Pastorale begeleiding: Pastor Rob Mascini 
(023-5291484) robmascini@gmail.com
Mijn inzet is ongehonoreerd, er is geen 
winstoogmerk. De reizen zijn pastoraal 
van opzet. Kijkt u ook op mijn website 
www.romereizen.one 

De prijs is afhankelijk van de grootte van 
de groep. 
(bij 15 deelnemers ca € 1000,00)

Pastor Rob Mascini

van 26 april t/m 3 mei te Voorthuizen

j
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Celebrate-festival 

Per 1 maart heeft bisschop Punt mij aan-
gesteld als Stadsdiaken voor Amsterdam. 
Mijn diakenwijding, waarvoor u van harte 
bent uitgenodigd, zal plaatsvinden op 
zondag 7 april om 17:00 uur in de Mozes 
en Aäronkerk, Waterlooplein 207.
Omdat het een nieuwe functie betreft, 
geef ik graag een toelichting.

De totstandkoming
In het overleg van pastores met een ver-
antwoordelijkheid voor de caritas klonk 
meermaals de kreet: ‘Eigenlijk zouden we 
daar een Stadsdiaken voor moeten heb-
ben, iemand die zich namens de katholie-
ke kerk inzet voor de armen.’ Er gebeurt 
veel voor mensen in nood in onze stad dat 
vaak verborgen blijft, en toch voelden we 
ons vaak tekortschieten.
Mijn collega’s deden een persoonlijk be-
roep op mij: ‘Zoals we jullie bij Sant’Egidio 
bezig zien met de armen, zo willen we jou, 
Colm, graag als Stadsdiaken zien.’ En het 
wonder geschiedde: de bisschop en en-
kele sponsoren stemden van harte in met 
het plan om mij voor drie jaar vrij te stellen 
om - in goed Amsterdams ‘de kerk een 
diaconaler smoel te geven’.

Een oud, nieuw ambt
In dit concrete appel van deze mensen 
- de oproep van mijn collega’s, het ver-
trouwen van de bisschop, en zeker ook 
de vriendschap met de armen - hoor ik 
de stem van God als een nieuwe roeping. 
Daarom durf ik te vertrouwen dat dit een 
goede weg is, die ik met u allen als kerk 
van Amsterdam wil gaan. Wij zijn allemaal 
geroepen om in het voetspoor van Jezus 
te gaan, die nooit zomaar een medemens 
in de kou liet staan. In Handelingen 6 le-
zen we hoe de kerk van het begin tekort-
schoot ten opzichte van de armen. Er 
kwamen mensen naar de apostelen toe 

Stadsdiaken voor Amsterdam
om te zeggen dat hun weduwen werden 
achtergesteld. De apostelen stelden en-
kele diakens aan die namens heel de kerk 
moesten zorgen dat de armen niet meer 
vergeten werden.

Hoe werkt de Stadsdiaken?
De komende jaren zal deze functie gestal-
te krijgen. Duidelijk is dat ik het niet alleen 
kan. Het wordt mijn taak om de kerk en de 
armen met elkaar te verbinden. Dit zal ik 
doen door bij concrete groepen armen op 
bezoek te gaan om te ontdekken wat zij 
nodig hebben, en door de Amsterdamse 
regio’s te bezoeken met een concrete op-
roep of uitnodiging. Ik ga mij dus niet in uw 
plaats inzetten voor de armen in uw om-
geving, maar ik kom u er vanuit onze ge-
zamenlijke verantwoordelijkheid wel graag 
bij helpen. Ik zal niet overal kunnen zijn, 
maar met uw hulp maken we zichtbaar 
wat wij als Amsterdamse katholieke kerk 
voor de armen kunnen betekenen en hoe-
veel vreugde dit ons geeft. Ik reken graag 
op uw gebed, uw betrokkenheid en steun, 
en hoop velen van u te ontmoeten bij de 
diakenwijding.

Colm Dekker
stadsdiaken.amsterdam@gmail.com
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Weet jij al wat voor rol je wilt gaan ver-
vullen in de samenleving? Hoe gaat de 

toekomst van de kerk er 
uit zien? En wat hebben 
deze twee vragen met 
elkaar te maken? Dat 
ga je ontdekken in de 
The Missionary School, 
waar ontwikkeling van 
vaardigheden voor je 
professionele leven en 
je geloofsverdieping sa-
menkomen. Een kans 
voor jou om te werken 
aan jouw missie.

Een traject voor jou
Ben jij een jongeren en 18 jaar of ouder? 
Dan willen wij jouw de kans en ruimte bie-
den om je te verdiepen in je geloof en je 
te ontwikkelen als leider? De verdieping 
biedt jou een diepere vorming voor een 
serieuze groei in het katholieke geloof. Je 
leert de Heilige Schrift begrijpen in de con-
text van de sacramenten en traditie. Je 
besgrijpt in de kern wat en hoe we gelo-
ven, vieren en hoe je in de dagelijkse prak-
tijk je geloof kan toepassen en doorgeven. 
Tijdens de training bespreken we lastige 
thema’s in het licht van Jezus Evangelie. 
Daarnaast leren jongeren wat missie is 

en wat de essentiële kenmerken daarvan 
zijn. Als leider zijn zij na deze training in 
staat om proactief te handelen en op een 
respectvolle wijze hun omgeving mee te 
krijgen. Verder weten zij hoe je een project 
opzet, structureert en beheert om samen 
met een team de gewenste resultaten te 
behalen. 
Na de training gaat de focus verschuiven 
naar de missie en ga je aan de slag in een 
lokale parochie om daar het tiener en jon-
geren werk te ondersteunen.

Wie zoeken wij?
Voor The Missionary School zoeken wij 
jongeren die hun relatie met God willen 
versterken en zich willen inzetten voor de 
kerk en haar toekomst. Als je open staat 
voor wat de kerk ons leer en hier meer 
over wilt ontdekken en ook een hard hebt 
voor jongeren dan ben jij degene die bij 
The Missionary School past. 

Heb je Interesse gekregen of wil je meer 
informatie? Neem contact op met ons 
voor een gesprek met Matthijs of Carolien 
van Jong bisdom Haarlem.
info@jongbisdomhaarlem.nl of bel naar 
023-5112636

JOUW MISSIE = ONZE MISSIE

The Missionary School

Die mooie warme plek in de Ardennen 
waar Maria, de maagd der armen, op 
ons wacht. Wacht om ons te troosten en 
moed te geven.
Waar we onze zorgen en verdriet even 
in vertrouwde handen kunnen leggen en 
even weg zijn uit de snelle wereld waarin 
we leven. Om even op adem te komen en 
de normen en waarden weer  te koeste-
ren.

De bedevaart duurt vijf dagen van vrijdag 
tot en met dinsdag.
Wij halen u met de bus op bij opstapplaat-
sen om naar de eerste stop in Utrecht te 
gaan en daar koffie of thee te drinken. Dit 

is het verzamelpunt van alle bussen en hier 
ontmoet u uw medegasten en alle vrijwil-
ligers van Bisdom Haarlem-Amsterdam.
Daarna gaat de reis richting Soerendonk 
waar een broodmaaltijd wordt aange-
boden om dan voldaan naar Banneux te 
vertrekken waar wij vijf volledig verzorgde 
dagen voor u klaar staan. 

Priesters, verpleegkundigen, arts en ver-
zorgenden staan voor u klaar om u (daar 
waar nodig) te begeleiden en u vijf prach-
tige dagen te laten beleven en weer een 
beetje rust te vinden in dit hectische be-
staan. Rolstoelen en rollators zijn aanwe-
zig om een wandeling of uitstapje moge-

Banneux 2019
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Ga je mee op een ’s wereldse reis naar Malawi?

Elk werelddeel kent zijn eigen cultuur en vele varianten daarop. Afrika is een bijzonder con-
tinent met een landschap van tropische regenwouden tot een droge woestijn en alles wat 
daar tussen ligt. 

Een van de landen is Malawi, welke door de bevolking ook wel het warme hart van Afrika 
genoemd wordt. Wist u dat de Kudelstaartse parochie al meer dan 10 jaar banden heeft 
met Malawi? Naast de bezoeken van pastor Annemiek Blonk aan Malawi en de bezoeken 
van Bisschop Thomas uit Malawi aan Kudelstaart, is het dit jaar 10 jaar geleden dat een 
groep Kudelstaartse jongeren naar Malawi is geweest. In 2009 hebben zij meerdere pro-
jecten bezocht en hebben zij hun handen uit de mouwen gestoken, onder andere bij de 
basisschool in IBA. Deze basisschool ontvangt nog steeds jaarlijks een bedrag uit Kudel-
staart voor de lunch voor de kinderen om te zorgen dat zij naar school kunnen blijven gaan. 
In Nederland horen en zien we veel goede doelen en horen en zien we veel van acties en 
projecten. Maar hoe werkt dat in zo’n land als Malawi? En hoe is het om lokaal de cultuur 
te ervaren? 

In 2020 willen we een reis organiseren met het doel om diverse projecten te bezoeken, 
mee te werken bij diverse projecten en het ervaren van de cultuur en de lokale manier van 
leven. Ook zullen we kijken naar de projecten van 2009, hoe is het daarmee na 10 jaar? 
Hoe kun je het beste een ontwikkelingsproject organiseren én langdurig effectief houden? 
Duur van de reis: 14 – 21 dagen, indien er voldoende animo is (6 – 16 personen), leeftijdsca-
tegorie: vanaf 18 jaar, tot dik boven de pensioenleeftijd. 
Mocht je geïnteresseerd of nieuwsgierig zijn, stuur een mail naar Bob Zwartendijk (bob.
zwartendijk@live.nl). Op woensdag 15 mei ben je om 20.00 uur van harte welkom in de 
pastorie in Kudelstaart, waar we kennis maken met de reisgenoten en de mogelijkheden 
voor de reis bespreken. 
 
Interesse? Meld je aan bij Bob. Graag voor 1 mei 2019.

lijk te maken. De reis is ook geschikt voor 
minder validen en zieken. Een rolstoelbus 
is aanwezig.
Bent u gezegend met een goede gezond-
heid dan bent u natuurlijk ook van harte 
welkom om de warmte van Banneux te 
ervaren.

Op de terugweg stoppen wij wederom in 
Soerendonk om daar een heerlijke warme 
maaltijd te nuttigen en dat is ook de plaats 
waar wij afscheid van elkaar nemen en de 
reis naar huis verder gaat om u veilig en 
wel weer bij de opstapplaats te brengen.

De kosten bedragen € 295,--
hierbij is alles inbegrepen

Data 2019
3 tot en met 7 mei
inschrijven tot eind maart
23 tot en met 27 augustus
inschrijven tot  eind juni

Eva Onderwater, tel. 0297-222208 of
banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
i.v.m. wisseldiensten van Eva kunt u 
ook contact opnemen met:
Ellen van der Laan
mobiel: 06-30918592

Mijn collega-vrijwilligers en ik hopen u 
te mogen verwelkomen.

Els Rong
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Rita de Rijk-Molenaar
30-05-1943 / 02-01-2019

Rita de Rijk-Molenaar is in 1943 als jongste 
kind in Driehuis-Velsen geboren in een ge-
zin van 7 kinderen.
In september 1944 moest het gezin bin-
nen 24 uur hun huis verlaten i.v.m. de Duit-
se bezetting en de aanleg van een ver-
dedigingslinie richting de Noordzee. Met 
paard en wagen verhuisde het gezin met 
mee-neming van de noodzakelijkste din-
gen hals over kop naar de Schipholweg; 
alwaar haar grootmoeder met enkele 
zoons een boerderij beheerde. 
Direct na de oorlog verhuisde het gezin 
naar Badhoevedorp; waar zij een huis kre-
gen toegewezen. Het was een moeilijke 
tijd; want haar vader had zijn werk op de 
bollenkwekerij moeten achterlaten en het 

In memoriam

duurde lang, voordat hij weer werk vond 
om het gezin te onderhouden. Het was in 
die tijd een karig bestaan.

In die omstandigheid groeide Rita op en 
bezocht de lagere school in Badhoeve-
dorp en Sloten; alwaar ze na de huishoud-
school direct aan het werk moest om geld 
te verdienen; want studeren was in die tijd 
niet voor iedereen een gewone zaak. Zij 
ging als 15-jarige als verkoopster in een 
kledingzaak werken; en haalde intussen 
haar textielbrevet.

Toch wilde zij wat anders en zich meer in-
zetten voor de medemens. Na een peri-
ode voor ouderen in huize Clifford in Am-
sterdam gewerkt te hebben kwam haar 
droom uit: in het kinderhuis aan de Lau-
riergracht heeft zij jaren met veel plezier 
o.l.v. de Zusters gewerkt.

Het was mijn vriend Henk, die mij over-
haalde naar een dansavond in de Krijtberg 
aan het Spui te gaan. Daar leerde ik de 
liefde van mijn leven kennen. Ik was op 
slag verliefd en na ruim twee jaar verke-
ring trouwden wij om vervolgens bij haar 
ouders te gaan inwonen; want een wo-
ning krijgen was een groot probleem.
Na de geboorte van onze oudste doch-
ter Sandra verhuisden we naar Uithoorn; 
gevolgd door de geboorte van Esther in 
1974. 

Datum Overledenen * Afscheid vanuit onze parochie  Leeftijd 

2 december Martien van Leeuwen 85 jaar

7 december Piet Ross 81 jaar

22 december Maria Theresia Post-van den Bogaard 90 jaar

27 december (Ben) Bernardus Hendrik Joseph Albers 89 jaar

1 januari (Alie) Alida Cornelia Jonk-Appel* 88 jaar

2 januari (Rita) Maria Catharina de Rijk-Molenaar* 75 jaar

8 januari (Henk) Hendricus Gerardus Liesveld 71 jaar

25 februari Nel van der Braak-Weppelman* 88 jaar

2 maart Cornelis Oelbers 89 jaar

Doop  Geboortedatum

23 december Jack Milio Pavel, zoon van Jan Pavel en  30 januari 2018

 Moira van Lis 

Familieberichten
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Zingen was voor Rita belangrijk en zij werd 
dan ook benaderd om bij het gemengde 
koor van de Burght te komen en dat heeft 
ze vanaf die tijd ook met volle inzet ge-
daan.

Rita bleef zich ontwikkelen door het volgen 
van cursussen; want ze was creatief en 
wilde dat met anderen delen. Zij gaf crea-
tieve handvaardigheid in diverse plaatsen 
aan ouderen. Na een aantal jaren kwam 
zij uiteindelijk terecht bij de dagbesteding 
voor ouderen in Uithoorn. Ook daar heeft 
zij jaren met veel plezier en grote inzet tot 
haar pensionering gewerkt.

Met de komst van het eerste kleinkind; 
gevolgd door nog twee kleinkinderen, kon 
zij met volle teugen genieten en was zij 
een geweldige oma.

In 2009 waren de eerste tekenen dat het 
met haar gezondheid langzaam achteruit 
ging.

Ze was snel moe; maar kon tot 2015 nog 
van veel dingen genieten. Maar na vast-
stelling van een zeldzame ziekte; gevolgd 
door een operatie aan haar voet was het 
snel gedaan met haar mobiliteit. Vele be-
zoeken aan het ziekenhuis en consulten 
met specialisten volgden; maar hebben 
de verdere achteruitgang niet kunnen 
voorkomen.

Het was half december 2018 dat wij te 
horen kregen, dat verdere behandeling 
niet meer mogelijk was. Toen heeft Rita 
de strijd opgegeven en is het snel bergaf-
waarts gegaan.

Op 2 januari jl. is zij thuis rustig ingeslapen.
Zij was een vrouw met zo’n positieve , to-
lerante instelling: accepteer de mens zo-
als hij is en probeer het goede in de mens 
te zien en oordeel niet te snel. 
Dat zullen we niet snel vergeten; maar wij 
zullen haar enorm missen.

Peter de Rijk

Nel van der Braak-
Weppelman
20-06-1930 / 25-02-2019

Toch nog onverwacht overleed op 25 fe-
bruari 2019 op haar kamer in Het Hoge 
Heem. Nel van der Braak – Weppelman op 
de leeftijd van 88 jaar. Geboren in Hardinx-
veld  onder de rook van Rotterdam in een 
gelovig protestants gezin kwam.

Nel rond de relatie met Evert in aanraking 
met de Katholieke Kerk. Door studie en 
veel lezen en een warme belangstelling  
voor het geloof was zij in staat ook haar 
bijdrage te geven aan het doorgeven van 
het geloof aan anderen. Nel was een be-
trokken deelnemer aan de Bijbelleesgroep 
en als het maar enigszins mogelijk was 
aanwezig bij alle Oecumenische vieringen.
Haar al eerder overleden man Evert was 
actief bij het parochiebestuur, Nel zat in de 
groep voor kindervieringen.  Zij deelden 
samen het verdriet om het veel te vroeg 
overlijden van hun zoon Ton.

De laatste paar jaar werd het lopen een 
steeds groter probleem en Nel moest vo-
rig jaar de stap maken van zelfstandig op 
Thamerhorn wonen naar een kamer in Het 
Hoge Heem. Zij bleef toch nog actief deel-
nemen aan de Bijbelleesgroep met hulp 
van Joop Alsemgeest die haar er naar toe 
bracht. 

Zij mag nu haar man en overleden zoon  
terugzien  bij de Heer van alle leven, die 
haar zal opnemen in Zijn Heerlijkheid.       

Familieberichten



 
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 11 juni 2019
Kopij inleveren uiterlijk 14 mei 2019
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, vernemen 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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VIERINGENROOSTER
voorjaar 2019 

In het weekend is er op zaterdagavond om 19.00 uur een 
gebedsdienst verzorgd door parochianen.
Op zondag om 11.00 uur is de wekelijkse Eucharistieviering 
waarin pastoor Marco of kapelaan Darek voorgaan.

Hieronder info over het karakter van de vieringen:
Ook de gebedsdienst op zaterdag volgt zo mogelijk het karak-
ter van dat weekend.

Zondag 7 april is de vijfde zondag in de veertig dagentijd. De 
liturgische kleur is paars. Het is een stille viering

Dinsdag 9 april van 18.00 -19.00 uur Boeteviering: Er is aanbid-
ding in stilte en biechtgelegenheid
Een mogelijkheid voor boete en bezinning op weg naar Pasen. 
De pastores zijn aanwezig voor wie een biecht wil spreken

Zondag 14 april is Palmzondag. Aan het begin van de viering 
worden de Palmtakjes gezegend. Bij goed weer gebeurt dat 
voor de kerk en trekken we in processie de kerk binnen. In de 
viering zingt kinderkoor OpMaat De kinderen maken op zater-
dagmorgen al de Palmpaasstokken. Het lijdensverhaal wordt 
gelezen. De liturgische kleur is rood

Donderdag 18 april Witte Donderdag. In de viering die om 18.45 
uur begint staat het Laatste Avondmaal centraal. Het evangelie 
roept op tot onderlinge liefde in het gebeuren van de Voetwas-
sing. Na de viering gelegenheid tot aanbidding in de dagkerk. 
N.B. Let op de aanvangstijd

Vrijdag 19 april Goede Vrijdag. De viering van de Kruisweg is om 
15.00 uur. Een cantor verzorgt de zang. De voorganger loopt 
langs alle kruiswegstaties. De viering van Goede Vrijdag begint 
om 19.00 uur. In de viering wordt het Kruis gehuldigd, wordt 
gebeden voor alle noden in de wereld, en lezen de voorganger 
en de lectoren het Lijdensverhaal. Er wordt afgesloten met een 
sobere communieviering. Het Emmaüskoor verzorgt de zang 

Zaterdag 20 april Paaszaterdag. De viering van de paaswake 
begint om 21.30 uur Debuut zingt.
In de hal wordt de Paaskaars – teken van Christus het Licht 
– gewijd en daarna in processie de kerk in gedragen. De voor-
ganger of cantor zingt de Paasjubelzang. Er zijn een aantal le-

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 eenbiechtgesprek na de doordeweekse vieringenof op afspraak.

zingen en aansluitend wordt de Eucharistie gevierd. De kleur is 
wit en dat blijft zo de komende weken. Er is geen gebedsdienst 
op paaszaterdag

Zondag 21 april Hoogfeest van Pasen. Het Emmaüskoor ver-
zorgt op die dag de zang. De viering begint zoals elke zondag 
om 11.00 uur

Maandag 22 april Tweede Paasdag  Er is geen koor, maar wel 
muzikale begeleiding. De viering is om 11.00 uur

Zondag 28 april 2e zondag van Pasen zingt het Emmaüskoor

Meimaand: Elke woensdag om 19.00 uur rozenkransgebed bij 
het Mariabeeld

Zondag 5 mei 3e zondag van Pasen. Cantor/samenzang

Zondag 12 mei 4e zondag van Pasen Emmaüskoor

Zaterdag 18 mei : 19.00 uur Eucharistieviering 

Zondag 19 mei 5e zondag van Pasen. Debuut verzorgt de zang.
Omdat de priesters in de viering van de Eerste heilige Commu-
nie voorgaan in de buurtparochies is er een Woord – en- ge-
bedsviering waarin Diaken Jeroen Hoekstra voorgaat.               

Zondag 26 mei Feest van de Eerste Heilige Communie
OpMaat verzorgt de zang

Donderdag 30 mei Hemelvaart van de Heer  Cantor/samenzang 

Zondag 2 juni 7e zondag van Pasen, Debuut zingt

Zaterdag 8 juni : 19.00 uur Oecumenische viering op de voor-
avond van Pinksteren

Zondag 9 juni: Hoogfeest van Pinksteren.  De liturgische kleur is 
rood. Het Emmaüskoor verzorgt de zang

Maandag 10 juni 2e Pinksterdag. In de viering om 11.00 uur staat 
centraal: Maria, Moeder van de Kerk

Zondag 16 juni Feest van de Heilige Drieenheid. Het Emmaüs-
koor zingt


