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Voorwoord

Beste lezer(es),

Afhankelijk van u mogelijke sportieve voorkeuren is uw club 
misschien kampioen geworden of gedegradeerd. 
Als u kinderen heeft is er nu misschien de spanning van het 
overgaan naar een andere groep of het zoeken van de ide-
ale vervolgopleiding. We schrijven dan nog maar niet over 
de examenspanningen. 

Maar er zijn ook lezers voor wie dat allemaal verleden tijd 
is. U heeft de mogelijke voorbereiding voor de komende 
zomervakantie en hoopt op mooi weer als u gewoon thuis 
bent.

Met deze korte schets wil ik aangeven hoe veelzijdig we als 
groep zijn. We maken allemaal van alles mee. Er zijn vreug-
devolle en droevige momenten. Belangrijk is dan dat we el-
kaar nabij zijn. Leef mee met de mensen om je heen, stuur 
een kaartje naar de thuisblijvers, feliciteer de geslaagden.
Dit nummer is het laatste nummer van het werkjaar 2018 
– 2019. We kunnen terugkijken op een jaar met mooie en 
treurige momenten. Dankbaar zijn we voor de geslaagde 
vernieuwing van de dagkerk. Een aantal van 18 kinderen vierde op 26 mei het feest van de 
Eerste Heilige Communie. Maar minder mensen namen deel aan de vieringen in de Goede 
Week. We moesten afscheid nemen van trouwe parochianen, die naar wij durven geloven nu 
in de hemel onze voorsprekers zijn.

Voor het komend jaar zijn weer vier nummers gepland waarin we hopen u alle informatie 
over onze parochiegemeenschap te kunnen doorgeven. In 2020 vieren we 200 jaar Uithoorn 
als gemeente. We zullen stilstaan bij 50 jaar samen met de Parochie van De Kwakel en de 
Protestantse Gemeente Uithoorn kerk zijn in Uithoorn via de Raad van Kerken. Mogelijk heeft 
u ook in uw eigen situatie iets bijzonders in het vooruitzicht. Vergeet vooral niet het leven te 
vieren!

De redactie wenst u allen een goede zomer toe.

Namens de redactie,

Tom van Meijgaarden
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Pastoraal

Wij hebben vier geweldige communievie-
ringen achter de rug en daar zijn wij ont-
zettend blij mee! Kapelaan Darek is in De 
Kwakel (14 kinderen) en Kudelstaart (13 
kinderen) voorgegaan; ik in Aalsmeer (9) 
en Uithoorn (18). Allen bij elkaar geteld 
hebben wij het Sacrament van de Eerste 
Communie aan meer dan 50 kinderen ge-
geven! Het gaat niet om de aantallen… 
maar wij vinden het een rijke oogst, en 
daar zijn wij God dankbaar voor!

God heeft tot de harten van de vele ou-
ders en vrijwilligers gesproken, en ons in 
beweging gezet. In het drukke voorjaars-
leven, waarin iedereen bezig is met allerlei 
dingen en dan ook de meivakantie, heb-
ben al deze families toch tijd voor de Kerk 
weten te vinden, dat is in feite… tijd voor 
God! 

Wij willen iedereen van harte bedanken 
voor deze mooie ervaringen. Nu het zaad 
gezaaid is, moet men voor het plantje blij-
ven zorgen. Zonder water, licht, goede 
aarde en lucht zal het immers zeer moei-
lijk zijn voor het zaadje om te ontkiemen. 

Nadat de Maagd Maria de boodschap van 
de engel had gekregen, en het zaadje van 
de blijde boodschap – “U zal een Kind krij-
gen, de Zoon van God” – in haar hart werd 
geplant, ging zij met spoed naar haar 
nicht Elisabeth, die ook zwanger was. Ma-
ria ging om haar te helpen met de laatste 
maanden van de zwangerschap – Elisa-

beth was immers op leeftijd – maar ook 
om haar steun te zoeken. Elisabeth was 
de enige die haar kon begrijpen: Maria 
moest met iemand haar vreugde delen, 
en een stuk van haar levensweg met haar 
samen bewandelen. Dat hebben wij ook 
nodig! Het geloof heeft een gemeenschap 
nodig om tot bloei te komen! 

Daarom vind ik de zomer de mooiste peri-
ode in Nederland… Uiteindelijk stopt men 
met vergaderen, en is er tijd voor de ge-
meenschap! Laten wij genieten van de 
vrijheid van de zomerperiode om dichter 
bij elkaar te komen en het zaadje dat in 
het afgelopen kerkelijk jaar werd gezaaid 
te laten groeien door de banden tussen 
ons te versterken. 

Veel zegen!

Pastoor Marco 
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Toespraak tot de deelnemers aan 
de bijeenkomst van Caritas Interna-
tionalis.

Vandaag zou ik met u even willen naden-
ken over drie sleutelwoorden: naasten-
liefde, integrale ontwikkeling en gemeen-
schap.

Het is belangrijk steeds opnieuw samen 
na te denken over de betekenis van het 
woord “naastenliefde” ("caritas"). Naas-
tenliefde is geen steriele prestatie of kleine 
bijdrage om ons geweten het zwijgen op 
te leggen. Wat wij nooit mogen vergeten, 
is dat naastenliefde haar oorsprong en es-
sentie heeft in God ; naastenliefde is de 
omhelzing van God onze Vader voor elke 
mens, in het bijzonder voor de kleinsten 
en lijdende mensen die in Zijn hart een be-
voorrechte plaats innemen. Als wij naas-
tenliefde als een prestatie beschouwen, 
zou de Kerk een humanitair agentschap 
worden en de dienst van de naastenlief-
de één van haar “logistieke afdelingen”. 
Doch, de Kerk is niets van dat alles, zij is 
iets anders en veel groter: in Christus, is 
zij het teken en werktuig van Gods liefde 
voor de mensheid en heel de schepping, 
ons gemeenschappelijk huis.

Het tweede woord is “integrale ontwik-
keling”. In de dienst van de naastenliefde 
staat de mensvisie op het spel. De mens 
kan niet herleid worden tot één enkel as-
pect maar heel het menselijk wezen is 
daarin betrokken, als kind van God, naar 
Zijn beeld geschapen. De armen zijn eerst 
en vooral mensen en in hun gelaat, gaat 
het gelaat van Christus schuil. Zij zijn Zijn 
vlees, tekens van Zijn gekruisigd lichaam 
en wij hebben de plicht naar hen toe te 
gaan, ook in de meest extreme perife-
rieën en ondergrondse lagen van de ge-
schiedenis, met de fijngevoeligheid en 
tederheid van onze Moeder de Kerk. Wij 
moeten de promotie van heel de mens 
en van alle mensen beogen, zodat zij de 

acteurs en protagonisten worden in hun 
eigen vooruitgang.
  
De dienst van de naastenliefde moet bij-
gevolg kiezen voor de logica van inte-
grale ontwikkeling als tegengif voor de 
wegwerpcultuur en de onverschilligheid. 
De ergste discriminatie waaronder de 
armen lijden, het gebrek aan geestelijke 
aandacht is.  De overgrote meerderheid 
van de armen heeft een bijzondere open-
heid voor het geloof; ze hebben nood aan 
God en we mogen hen zijn vriendschap, 
zijn zegen, zijn Woord, de viering van de 
sacramenten en het voorstellen van een 
weg om te groeien en te rijpen in geloof, 
niet onthouden.  Daarom dient, zoals ook 
het voorbeeld van de heiligen in de naas-
tenliefde ons leert, de voorkeursoptie voor 
de armen vooral tot uiting te komen in een 
bevoorrechte en prioritaire religieuze aan-
dacht. 

Het derde woord is “gemeenschap”, het 
staat centraal in de Kerk en bepaalt haar 
essentie. De Kerkgemeenschap ontstaat 
uit de ontmoeting met de Zoon van God, 
Jezus Christus, die door de verkondiging 
van de Kerk de mensen bereikt en ge-
meenschap schept met Hemzelf en met 
de Vader en de Heilige Geest.  Dat is de 
gemeenschap in Christus en in de Kerk 
die de dienst van de naastenliefde in de 
gemeenschappen zelf en in de noodsitua-
ties in heel de wereld bezielt, begeleidt en 
ondersteunt. 

Door opnieuw te spreken over deze drie 
fundamentele aspecten om in de “Cari-
tas” te staan, namelijk naastenliefde, inte-
grale ontwikkeling en gemeenschap, zou 
ik u willen oproepen om ze te beleven in 
een stijl van armoede, gratuïteit en nede-
righeid.
 

Woord van

Paus Franciscus
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Na maanden voorbereiding was het dan zover.

Op zondag 26 mei mochten 18 kinderen hun Eerste H. Communie 
doen.
Om 10.30 uur kwamen ze prachtig aangekleed het Trefcentrum 
binnen, voor het opspelden van hun corsage, daarna gingen ze 
naar de fotograaf voor de foto’s te maken. In een lange proces-
sie liepen de kinderen met hun doopkaars door de kerk naar het 

altaar. Na de doopkaars op de standaard gezet te hebben, liepen 
ze het priesterkoor op en gingen ze bij de kinderen van het koor  

OpMaat zitten, het was een sfeervolle viering, waarin er goed gezon-
gen en geluisterd werd naar de mooie verhalen.

Nadat ze de vredeswens hadden gegeven, mochten ze daarna samen met 
hun ouders, broertjes en zusjes de Eerste H. Communie ontvangen, wat een 

ontroerend moment is dat toch. 

Aan het eind van de viering werden de kinderen door iedereen in de kerk toegezongen met 
een ‘lang zullen ze leven’ en konden 
ze naar huis om er nog een feestelijke 
dag van te maken.

Op zondag 30 juni wordt het Commu-
nie project afgesloten met een 
‘Dank je wel viering’, ook krijgen zij 
dan de ‘stick’ met alle foto’s van het 
Eerste H. Communie feest. 

Namens pastoor Marco, Ignacio en 
Elly bedankt voor de gezellige voor-
bereidingstijd!

Eerste Heilige Communie



6

van gezinsvieringen tot rouwverwerking), 
de gebouwen (van schoonmakers tot 
gascontracten en van kerkhof tot toren-
klok) en de administraties (van secretari-
aat tot kerkbalans, van pinpas tot archief).
Ook hebben we begin april een overleg 
met het regionale dagelijkse bestuur van 
de PCI’s. De Parochiële Caritatieve Instel-
lingen zijn een aantal jaren geleden ook 
onder een regionaal bestuur gaan samen-
werken, maar de vermogens zijn geschei-
den gebleven. Bestuurlijk werken de PCI’s 
echt onafhankelijk van het kerkbestuur en 
de parochieteams. Zij hebben eigen be-
stuurders, begrotingen en zeggenschap 
over de bestedingen. Wel staan we sa-
men voor het uitdragen van de RK ge-
dachte binnen en buiten onze dorpen. 
Als kerkbestuur vinden we het belangrijk 
dat de PCI zo breed mogelijk bekend is. 
Mensen moeten zonder problemen de 
lokale Caritas kunnen vinden als zij een 
financiële bijdrage willen doen waarmee 
lokaal en mondiaal de noodlijdende me-
demens wordt bijgestaan.

Maar ook moeten de hulpbehoevenden 
bekend worden bij het netwerk van de 
PCI. Heel veel leed en (financiële) nood 
blijft goed verborgen voor de buitenwe-
reld. Het is dus heel belangrijk te blijven 
zoeken naar manieren om de bijstand van 
de PCI aan te bieden aan hen die het no-
dig hebben.

De IPCI, het regionale bestuur is in elk 
geval bereikbaar via interpciaalsmeeruit-
hoorn@outlook.com
 
Daarnaast kunnen de parochiesecretaria-
ten u altijd doorverwijzen.
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.

Ergens in de 40 dagentijd zal dit stukje 
verschijnen in 1 van uw parochiebladen. 
Onderweg naar Pasen kunt u vasten of 
kunt u juist de snoeppot vullen met cho-
colade eitjes (hou die bij mij uit de buurt). 
U kunt extra bidden, stil worden en na-
denken, maar juist ook in gesprek gaan, 
ontmoeten en ontdekken. Uiteraard kunt 
u ook “gewoon” doorgaan als alle dagen, 
omdat het leven al druk genoeg is. Omdat 
omstandigheden in relaties of gezondheid 
alle aandacht vragen. Of omdat u simpel-
weg niet stilstaat bij de 40 dagentijd.
 
En hoewel ik het heel interessant vind hoe 
en waarom mensen zich wel of niet op 
Pasen voorbereiden is dit vooral een pas-
torale aangelegenheid. Bestuurlijk hebben 
we ook genoeg te doen.

We hebben 27 maart de voorjaarsversie 
van het regionale overleg met de paro-
chieteams (gehad). In de voorbereiding 
hierop zijn op divers gebied de wettelijke 
regelgeving doorgenomen en samenge-
vat. Op deze manier kunnen we de onder-
werpen VOG, AVG en RI&E makkelijk toe-
gankelijk maken en hoeven er niet in elke 
parochie mensen te zoeken naar hoe de 
wettelijke regels moeten worden toege-
past. Uiteraard is het belangrijk dat wij ons 
indekken (het is geen wantrouwen) met 
Verklaringen Omtrent Gedrag van mensen 
die werken met financiën en zeker de om-
gang met kwetsbare groepen. De privacy-
wetgeving is flink aangescherpt. Dus wan-
neer mag je namen, telefoonnummers en 
(email)adressen delen? En kunnen er nog 
wel foto’s op de website? En is het veilig 
om als vrijwilliger en bezoeker in de kerk 
en bijgebouwen te komen? Is het calimi-
teitenplan op orde? Zijn er EHBO middelen 
en geïnstrueerde mensen?

Verder gaan we nader in op wat er goed 
gaat en waarin w elkaar kunnen onder-
steunen op gebied van de liturgische 
werkgroepen (van koren tot doopsels en 
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Samen gingen ze op pad
nog enkele uren te gaan
de twee vrienden, teleurgesteld
ze hadden het voor vandaag gehad.

Wat een drukte in de stad
daar, met heel veel geweld 
werd Jezus, voor hun ogen, neergeveld,
geslagen, vernederd en bespot, 
tot bloedens toe aan ´t kruis geslagen,
daarna, van het kruis afgenomen
werd Hij weggedragen
 naar een graf in een grot.
Bloedgeld is voor zijn mantel neergeteld.

Ja, ze weten er alles van,
niets blijft er voor hen verborgen,
een vreemdeling wandelt met hen mee      
en luistert mee naar hun gesprek en
 vraagt, wat hen zo bezig houdt
en luistert naar hun zorgen. 
Dan komen ze bij hun huis

 en nodigen de vreemdeling uit 
om niet verder te gaan
maar bij hen te blijven eten. 
Hij neemt de uitnodiging aan.
Tijdens de maaltijd
door het breken van het Brood 
 Gaan hun de ogen open. 

Jezus is niet dood 
Hij is het leven
het Levende Brood.
Zo plotseling als Hij kwam
is Hij ook verdwenen.
Ze voelen zich opgewonden
en verheugd want, 
Jezus, als een vriend
is vandaag aan hen verschenen.

TB

Meditatief gedicht

Van 6 t/m 11 mei zijn Cees en ik op bedevaart naar Medjugorje geweest. Misschien niet 
voor iedereen bekend, maar Maria verschijnt daar al vanaf 1981, toen aan kinderen, maar 
die zijn ondertussen ruim volwassen. Je kunt misschien je twijfels hebben, maar de vruch-
ten zijn hier duidelijk aanwezig. Maria roept op tot bekering en ik heb nog nooit zoveel 
biechtstoelen op een rij gezien. De pelgrims komen vanaf heel de wereld. Er heerst een 
hemelse vrede. Elk uur zijn er in verschillende talen heilige missen.

’s Avonds is er in het Kroatisch een openluchtviering omdat men niet in de kerk past. Zo-
veel gelovigen, indrukwekkend om te zien. Maria geeft je vijf stenen tegen jouw Goliath: 
1. De rozenkrans bidden met het hart 2. De Heilige Mis 3. De Heilige schrift 4. Het vasten 
en 5. De maandelijkse biecht. Ook al is deze plek nog niet officieel erkend, en je hebt je 
twijfels, als je deze stenen toepast in je leven brengt het je dichter bij God en zul je beter 
kunnen ontdekken wat Zijn wil voor jou is. Je hoeft niet persé naar Medjugorje, breng de 
boodschap in praktijk en je zult de vruchten ook in je eigen leven gaan ontdekken.

Cees en Marlies v/d Lelij

Op bedevaart naar Medjugorje
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Personalia 
Lies Smit van Zelst
Geboren:  14-06-1932
Gehuwd:  Was gehuwd met Wim Smit
Kinderen:  3 zonen
Hobby’s:   Vroeger……..Oud Hollands 

schrijven – beeldhouwen – 
quilt – poppen maken –sport

    Nu nog sport om fit te blijven 
iedere ochtend op de home 
trainer.

Beroep:   In het werkzame leven, kan-
tine beheerster, later op 
de postkamer beide bij de 
Bank.

Vraag interviewster: 
Mag ik JE tegen je zeggen, 
gezien je leeftijd vind ik het 
beleefd om dat eerst te vra-
gen!
Akkoord.

Hoe lang ben je al parochiaan 
van De Burght? 
Vanaf het moment dat de 
Schanskerk dicht ging, mijn 
man was de laatste die vanuit 
die kerk begraven is, in 2002.

Wat waren daarvoor je parochiekerken? 
Vond je dat omschakelen moeilijk?
Ik kom uit Utrecht uit een groot gezin, 11 
kinderen, mijn moeder ging met de meis-
jes naar de Hemelvaart kerk, mijn vader 
naar een andere parochie omdat ze daar 
op het koor zaten beide kerken zijn er niet 
meer.

Omschakelen vond ik geen probleem, je 
kunt beter vooruit zien….wat is, dat is
…wat was, dat was…..!
Het ligt aan jezelf of je wel of geen contact 
krijgt je moet je er voor openstellen.

Je komt me altijd zo blij over ben je van 
nature zo een “opgeruimd” mens?
Ja van nature, al heb ik het leven heus 
niets cadeau gehad, je moest altijd aan 
de slag, stilzitten kwam in onze familie niet 
voor.
Ik ben nu nog de hele dag op mijn manier 
bezig, begin de dag met sport 6 x keer 
50 maal trappen op de hometrainer en ga 
dan overal op af.

Ben je vroeger werkzaam geweest in een 
van de parochies waar je “lid” van was?
Nee, dat is er eigenlijk nooit van gekomen

Is de kerk voor jou een “sociaal gebeuren” 
als ik het zo oneerbiedig mag 
zeggen?
ZEKER…..ik voel me betrokken 
bij de medeparochianen, er 
valt al zoveel weg als je ouder 
wordt, je overleeft je vrienden 
en deels je familieleden. Bij ge-
trouwde vrienden ga je niet zo 
makkelijk als alleenstaande op 
bezoek.
De dingen die mij sociaal be-
zien veel vreugde gaven ver-
vallen ook zo langzamerhand. 
Neem de Nederlandse vereni-

ging van huisvrouwen voor het 
eind van het jaar wordt die ook opgehe-
ven, daar had ik veel clubjes en uitstapjes 
van, zoals bridge, gym enz. die contacten 
gaan dan verloren.

Vind je het belangrijk dat het contact met 
mensen onderling geactiveerd wordt door
 “de kerk” in het algemeen of door onze 
parochie in het bijzonder? 
Vanuit de kerken zijn voor mij de oecu-
menische reizen een geweldige ervaring 
geweest de voorbereiding en begeleiding 
van Jules Bosma en Jan de Kort waren 
geweldig juist dat verzorgd reizen is zo 
mooi! 
Vanuit de parochie mag er voor mij best 
iets georganiseerd ik doe zeker mee, mits 

Wij hebben zelfs “bijzondere” parochianen

Woordje vooraf! Dit keer een interview met een zeer trouwe parochiaan, die veelvuldig 
aanwezig is in diverse vieringen. In mijn beleveniswereld een blije, spontane dame. 
Haalt ze ze die levensblijheid uit de “kerk”? 
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het vervoer geregeld is. Ga veelal mee 
met bezoek aan Zevenhoven met Maria 
Hemelvaart. Alles dat eenzaamheid kan 
verzachten is geweldig, ik ben zeker niet 
treurig en wel overal voor in!

Vind je geboden en wetten belangrijk in je 
Katholiek zijn?
Ik doe veel op gevoel, weet dondersgoed 
wat mag en niet mag!
Regels over wel of geen communie uitde-
len aan” niet” gelovigen vind ik jammer , 
het geeft toch saamhorigheid aan degene 
die meekomt in een viering.

Heb je ergens qua geloof expliciet moeite 
mee?
Eigenlijk ben ik erg tevreden.
Al die kritiek die over bisschoppen en Paus 
uitgesproken wordt op TV en radio vind ik 
verschrikkelijk het valt toch niet mee dit 
ambt te bekleden.

Misstanden zijn niet goed te praten maar 
komen toch overal voor, ik zou het geen 
probleem vinden het celibaat af te schaf-
fen, naar mijn idee geeft dat veel proble-
men. Het is in deze “vrije” tijd moeilijk om 
trouw te blijven naar de gelofte celibatair 
te leven.

Vind je vernieuwing belangrijk of houd je 
van oude tradities?
Ik weet het niet, tradities zit er bij ons van 
jongs af aan in. De jeugd komt toch al niet 
meer waarom dan mooie tradities die voor 
mij waardevol zijn, afschaffen!
Misschien moeten we voor hen “anders” 
kerk zijn aanbieden?
Waarom komen er in het buitenland zo-
veel jongeren van overal bijeen? dan leeft 
er toch wel iets!

Zou je jongeren iets mee willen geven?
Nee…….ik geef hen geen raad, privé ook 
nooit gedaan het is hun leven, zij moeten 
zelf hun wegen verkennen.

Zou je iets in kerk/parochie willen veran-
deren?
Nee………als eerder gezegd ik ben tevre-
den ik weet niet beter dat het hoort zoals 
het nu gaat voel me daar goed bij!

Bedankt Lies voor dit interview, door je 
eenvoudige wijze van het leven beschou-
wen maak je vast wel veel los in ons den-
ken en ik hoop dat we iets van jouw blij-
heid mogen ervaren in het dagelijks leven. 

Ria van der Werff-Peters
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Banneux 2019
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 ver-
driet even in vertrouwde handen kunnen 
leggen en even weg zijn uit de snelle we-
reld waarin we leven. Om even op adem 
te komen en de normen en waarden weer 
te koesteren. De bedevaart duurt vijf da-
gen 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 aangebo-
den om dan voldaan naar Banneux te ver-
trekken waar wij vijf volledig verzorgde da-
gen 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-
lijk te maken. De reis is ook geschikt voor 
minder validen en zieken. Een rolstoelbus 

Mensen die hulp nodig hebben houden geen vakantie!!!!!!! De opdracht van het evangelie 
kent geen zomerreces!!!!!
Hoewel we nog niet weten of het erg warm zal worden deze zomervakantie, is het duidelijk 
dat voor veel ouderen de zomer erg lang kan duren. De dagen duren lang, de buren met 
wie je anders een praatje maakte zitten op de camping. Kortom, voor ons als gelovigen, 
een extra uitnodiging om aandacht te hebben te geven aan buren of mensen van wie je 
weet dat ze alleen zijn. Nodig ze eens uit voor de koffie of thee. Durf te informeren of het 
goed gaat.

Er zijn gezinnen met kinderen voor wie de schoolvakantie erg lang kan duren. Maak ge-
bruik van de activiteiten die georganiseerd worden door Videt en/of “Uithoorn voor elkaar.”
Doe je buurkinderen, waarvan je weet dat het inkomen geen vetpot is, de paar Euro ca-
deau die nodig is om aan de zomerspelen mee te doen. En soms kan het al helpen gezin-
nen te wijzen op de vermelding in de Nieuwe Meerbode. 
Durf de voortrekker te zijn voor een ontmoetingsavond in je eigen straat. Spreek er je buren 
op aan en organiseer b.v. een afsluitingsavond bij het eind van de vakantie. 
Zo maar wat suggesties. Geloven moet je doen leert ons de apostel Jacobus. We hopen 
dat u zo kerk handen en voeten geeft.

Zomersuggesties

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 al-
les inbegrepen

Data 2019
3 t/m 7 mei -inschrijven tot eind maart
23 t/m 27 augustus - inschrijven tot eind juni

Eva Onderwater
Tel. 0297-222208 of banneux.bisdom-
haarlem@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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Na weken van voorbereidingen met wan-
delen is het zover. Op Palmzondag krijgen 
we van pastoor Marco de pelgrimszegen 
en nemen we de vele gebedsintenties van 
parochianen in ontvangst.
Op 1e Paasdag op weg naar het bussta-
tion steken we in de kerk de Mariakaars 
aan, welke we gekregen hebben van een 
oud parochiane uit Nieuwveen, voor een 
goede reis. We vliegen naar Toulouse, al-
waar onze pelgrimstocht op de ‘Via To-
losana’ op 2e paasdag begint. 

Op maandagochtend brengen we eerst 
een bezoek aan de kathedraal van Tou-
louse en worden bij het binnen lopen at-
tent gemaakt op de mis van 9.00 uur. 
Daar maken we tijd voor vrij, een mooi be-
gin van onze bedevaart. 

De 7 dagen van de eerste week brengen 
ons bijzondere onverwachtse ontmoe-
tingen. Er zijn weinig pelgrims op de ‘Via 
Tolosana’ en dat maakt de ontmoetingen 
waarschijnlijk nog bijzonderder. De ont-
moeting met de Franse Orlan. Op zoek 
naar een koffiestop bij de Boulangerie. 

Maar helaas… ‘woensdag 
gesloten’. Zij biedt ons, als 
buurvrouw van de Bou-
langer, spontaan water of 
koffie? Koffie graag. Zo 
mooi!
 
Als we op een van de da-
gen al 16 km in de regen 
hebben gelopen, worden 
we allerhartelijkst binnen 
gelaten bij het huis met de 
Jacobsschelp. Een spon-
tane ontmoeting met com-
municatie in het Engels 
volgt met heerlijke kof-

fie, koekjes en een warme 
maaltijd vallen ons ten deel. Deze vrouw 
had alle vertrouwen in de mens. Dit zijn 
de pareltjes! We gingen gelaafd en ge-
droogd weer op weg. De bijzonder Edna, 
een zeer gastvrij onthaal in een rommelige 
herberg, maar waar de verzorging is die 

Pelgrimsverslag van Loek en Joke Tuinenburg

een pelgrim nodig heeft na een lange dag 
wandelen. Een goed gesprek bij het diner, 
maakt dat er een band ontstaat tussen de 
gastvrouw en de 3 pelgrims. De volgen-
de dag volgt blootvoetse Johanna. Een 
vrouw van eind 60, die alleen met haar 
beesten op een grote boerderij woont en 
geheel zelfvoorzienend is met voedsel, de 
voorziening warm water via zonnepane-
len, het verwarmen van haar grote keuken 
met een zelf ontworpen en gefabriceerd 
pijpensysteem inclusief pizza-oven. Een 
toilet waar geen water maar houtmot na 
de toiletgang gestrooid wordt zoals wij die 
vroeger hier ook hadden. 

De dag erop komen we aan bij een voor-
malige fysiotherapeute die meteen naar 
de ‘onderdanen’ van Joke komt kijken en 
na haar grondige inspectie tot de conclu-
sie komt dat er een modderbadje aan te 
pas moet komen om de kwade stoffen uit 
haar benen te trekken. Ook maakt ze een 
kleipapje dat op de scheenbeen gelegd 
wordt, waar een ontsteking in lijkt te zijn 
ontstaan, en levert er tevens nog voor 3 
dagen voorraad en advies erbij. De vol-
gende dag brengt deze krasse dame ons 
met de auto tot het busstation vanwaar 
we naar Lourdes zullen afdalen. We had-
den dit graag ook lopend gedaan maar er 
zijn niet voldoende overnachtingsplaatsen 
op de traject.

In Lourdes arriveren we te vroeg bij de 
pelgrimsopvang maar we mogen hier al 
wel onze rugtassen achterlaten. We gaan 
naar het Mariaheiligdom en bezoeken de 
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kathedraal die van binnen weer mooi ge-
restaureerd is en schaffen 10 grote kaar-
sen aan die we aan de andere oever van 
de Gave de Pau opsteken en bidden we-
derom voor de intenties die we meekre-
gen van de medeparochianen. We kunnen 
in de pelgrimsherberg mee-eten en krijgen 
een goede warme maaltijd voorgescho-
teld. Er zijn ook 2 Françaises die van hier-
uit naar St. Jean Pied de Port gaan lopen. 
Onze indruk is dat ze niet erg goed voor-
bereid op weg gegaan zijn, maar ja, ieder 
mag zijn eigen ervaringen opbouwen. Dat 
doen wij tenslotte zelf ook elke dag weer, 
ja toch?

's Avonds lopen we mee in de indrukwek-
kende lichtprocessie en zijn weer verbaasd 
over de vele talen die we om ons heen ho-
ren. De route vanaf Lourdes wordt de ‘Via 
Piemont’ genoemd en loopt de eerste dag 
voornamelijk langs de Gave de Pau die 
vele hoogteverschillen kent met fraaie wa-
tervallen en flinke kuitenbijters.
In Betharram staat een fraaie kerk alwaar 
we een stempel in ons paspoort halen en 
buiten gekomen, na het eten van ons mid-
dagmaaltje, beginnen aan de fraaie maar 
fysiek gezien zeer uitdagende (ca.150m 
stijging) kruisweg waar elke statie in een 
zeer fraaie kapel is uitgebeeld.

We slapen die nacht in de meest sobere 
opvang die we kennen en omdat er geen 
enkele eetgelegenheid of levensmiddelen-
winkel in dit dorp is leven we geheel van 
wat er in de rugtassen zit. Soep uit ‘n pakje, 
ieder 1 klein kuipje appelmoes en als toetje 
‘n klein stukje stokbrood met smeerkaas, 
‘n halve mandarijn en een eiwitshake. We 
slapen met z’n tweeën dus geen last van 

snurkers dit keer en gaan dus goed uitge-
rust weer op weg.

Tegen het eind van de dag arriveren we in 
de fraaie en heerlijk koele kerk van Sainte 
Colome waar we samen tweestemmig 
het Onze Vader zingen. Doordat de deur 
op een kier stond zagen we dat er buiten 
‘n familie met kinderen wachtten totdat wij 
klaar waren met zingen.

In de pelgrimsopvang blijkt dat een van de 
Françaises behoorlijk wat blaren opgelo-
pen had.
Hier ontmoeten we ook 2 Brazilianen die 
helemaal naar Santiago de Compostela 
willen lopen.

De dag erop lopen we 24 km door veel 
vogelzang begeleid door de prachtige na-
tuur op een zeer gevarieerd maar ook pit-
tig parcours naar Oloron St. Marie. Hier 
gaan we de 12e eeuwse kerk binnen en 
bidden en steken weer kaarsjes op voor 
alle intenties en speciaal ook voor onze 
dochter die in verwachting is van haar 
tweede kindje.
 
In de plaats Ordiap mogen we overnach-
ten bij een tachtigjarig echtpaar waarvan 
de man al acht keer naar Santiago gelopen 
is via verschillen routes. Hier worden we 
echt helemaal in de watten gelegd want 
het ontbreekt ons aan helemaal niets.
De laatste etappes voor St. Jean Pied de 
Port zijn ook pittig en erg mooi en we ont-
moeten er gaandeweg steeds meer an-
dere wandelaars uit allerlei windstreken.  
De afgelopen weken hebben ons weer 
het fijne pelgrimsgevoel gebracht, maar 
bij aankomst in St. Jean Pied de Port ver-
dwijnt dat gevoel abrupt omdat er hier 
zo veel pelgrims aangekomen zijn om de 
overtocht naar Spanje hier te gaan begin-
nen. 

Vanwege de knie van Joke nemen we de 
alternatieve route die niet over te top van 
de berg gaat maar 200m lager, hetgeen 
betekent dat we toch ook bijna 1200m 
moeten klimmen. Heel zwaar maar wel 
iets dat ontzettend veel voldoening geeft 
als je het volbracht hebt.
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Bij aankomst in het klooster van Ron-
cesvalles in Spanje is het zéér druk met 
pelgrims en hebben we nog maar net ‘n 
slaapplaats in de dependance en moe-
ten we in het restaurant wachten tot we 
in de derde shift mogen dineren. We eten 
samen met een Australisch echtpaar 
en hebben leuke gesprekken maar daar 
houdt de bediening geen rekening mee. 
Dus dooreten!!! 

De volgende dag lopen we bijna in co-
lonne over de steile glibberige bergpaden 
omlaag naar Zubiri.

Deze afdaling doet een grote aanslag op 
de linkerknie van Joke en dit heeft tot ge-
volg dat we daar besluiten om de rugtas 
door een taxidienst naar Pamplona te la-
ten brengen en daar dan ook tevens een 
rustdag in te lassen in de hoop dat de knie 
zich dan kan herstellen.
De volgende dag moeten we halverwege 
de route naar Pamplona jammer genoeg 
besluiten dat het echt niet meer gaat en 
om ons per taxi naar Pamplona te laten 
vervoeren.

We hebben nog overwogen om verderop 
op een minder zwaar gedeelte van de Ca-
mino verder te gaan maar omdat zelfs in 
Logroño op 9 verschillende adressen al-
les al volgeboekt was hebben we besloten 
om onze reis hier te beëindigen en via San 
Sebastian en Bordeaux weer naar huis te-
rug te keren.

Een pelgrimsreis is net als het echte leven, 
met zonneschijn en regen, met meewind 
en tegenslag, met gezondheid en ziekte 
of blessures.

Je ontmoet mensen van allerlei slag, vrien-
delijke en minder vriendelijke, mensen die 
jou alles willen schenken en mensen die 
jou zien als een wandelende prooi met ‘n 
portemonnee op zak.

Wat bij ons voornamelijk blijft hangen zijn 
de mooie ontmoetingen, de gastvrije ont-
vangsten, de rust en stilte in de prachtige 
natuur en niet in het minst de vele goede 
wensen van allen die ons het beste toege-
wenst hebben op deze voor ons onverge-
telijke pelgrimstocht en bedevaart. 
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Datum Overledenen * Afscheid vanuit onze parochie  Leeftijd 

9 maart (Jan) Johannes Cornelis Maria Baas 83 jaar

13 maart Cornelia Apolonia Maria de Jong-Hogenboom 82 jaar

17 maart (Bertus) Albert Bos 74 jaar

22 maart Cornelis Joseph Anthonius van Dierendonck 79 jaar

30 maart Maria Geertruida Bulters-van Spellen 95 jaar

4 april Esther Maria Appel-de Fretes 76 jaar

9 april (Tini) Martina Arnolda Bonevatura Lotgerink-

 Broekhuis* 84 jaar

13 april André Appel 76 jaar

9 mei (Mary) Maria Agatha van Diemen-van Schaik 86 jaar

Doop  Geboortedatum

7 april Elena Lexi van Wijngaarden,

 dochter van Kevin van Wijngaarden en

 Stephanie van Wijngaarden-Gal 7 december 2018

14 april Jakub Marcin Ostrowski, zoon van Pawel Stopinski

 en Sylwia Ostrowska  29 augustus 2018

3 mei Wiktoria Nikola Podsiadly,

 dochter van Mariusz Podsiadly en Daria Szweder   4 mei 2018

12 mei Thomas Rafael Boonman, zoon van Eric Boonman

 en Hoa Nguyen   2 mei 2018

1e Communie

26 mei Ole Adolfse, Nicole Bakowska, Chiara Costa,

 Briëlle van Dam, Nico Dobranz,  Rianna Labordus,

 Sander Labordus, Robina Megale, Lena Pazgrat,

 Marieke van de Rotten, Damian Rijszawy,

 Wojtek Rijszawy, Sophia Speets, Noémie van

 Steensel, Rafi van Steensel, Morgan Stokkel,

 Elena Zanoni en Robert Zukowski 

Familieberichten
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Mary Van Diemen - van 
Schaik

Op 17 mei namen we afscheid van Mary, in 
een mooie viering in de parochie Sint Jans 
Geboorte in De Kwakel. Zij was een bij-
zonder mens, die altijd zorg en aandacht 
had voor anderen. En er was altijd ruimte  
voor gezelligheid. Zo heb ik haar gekend 
als collega in de wereldwinkel en de MOV-
groep en dat kwam ook mooi naar voren 
in de woorden die door haar dochter en 
kleinkinderen werden uitgesproken. 

Mary heeft zich altijd met veel energie in-
gezet voor beide parochies. In de paro-
chie St. Jan de Doper was zij onder meer 
actief in de werkgroep Ziekenbezoek. Zij 
bezocht de zieken thuis, maar ook in de 
ziekenhuizen en verpleeghuizen in de om-
geving. En dat alles met de fiets. Ook was 
zij heel lang actief in de werkgroep Missie, 
Ontwikkeling en Vrede, een gezamenlijke 
werkgroep van De Schans en De Burght, 
en in de wereldwinkel. Zo verzorgde zij 
een paar keer per jaar een verkoopten-
toonstelling met producten van de we-
reldwinkel in de kerk in De Schans. Dat 
verkopen vond Mary sowieso een leuke 
uitdaging, zowel in de winkel als op brade-
rieën. Je kwam niet makkelijk weg zonder 
iets van haar gekocht te hebben! Met de 
bijbehorende boodschap dat het voor het 
goeie doel was.

Jarenlang heeft Mary meegewerkt aan 
de zo genaamde ‘Kerst-in’, een gezellige 

In memoriam

lunch in het Trefcentrum voor mensen die 
met Kerstmis veel alleen waren. Op de 
vrijdagavond stelde zij zich beschikbaar 
om in het Hoge Heem mensen op te ha-
len in hun kamer om naar de weeksluiting 
te gaan. 

De laatste jaren waren de rollen omge-
draaid, toen werd Mary in het Hoge Heem 
door een ander opgehaald voor de viering.
Het sloop er langzaam in: vergeetachtig-
heid en verwardheid. Toch heeft Mary nog 
lang, zij het op een veel lager pitje, mee-
gedraaid als bestuurslid van de wereld-
winkel en in de MOV-groep. 

Mary was een gelovig mens, dat zal ze-
ker mede haar bron geweest zijn bij het 
vele werk dat zij deed. Dat alles kwam ter 
sprake in de viering en de woorden van 
kapelaan Darek.

Haar gezin en haar familie moesten haar 
al enkele jaren missen, nu is het definitief. 
Veel sterkte toegewenst. 

Trees Zaal

Familieberichten



       

 

Colofon
Pastorale zorg
Voor pastorale vragen kunt u zondag na de viering contact opnemen met de 
voorganger. Tijdens weekdagen kunt u op dinsdag- of vrijdagmorgen 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.Emmaüs 
-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@Emmaüs -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@Emmaüs -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.Emmaüs -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 9 september 2019
Kopij inleveren uiterlijk 12 augustus  2019
Redactie Emmaüs informatie
Potgieterplein 4 1422 BB Uithoorn, 0297- 56 14 39
redactie@Emmaüs -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@Emmaüs -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.Emmaüs -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.Emmaüs -uithoorn.nl
onder Bestuurlijke organisatie > Financiën > Financiële commissie.
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VIERINGENROOSTER
zomer 2019 

Toelichting op het rooster voor de periode 17 juni tot 25 augustus

In de komende maanden is de liturgische kleur groen. De viering op zondag is om 11.00 uur en na de viering is er gelegen-
heid tot ontmoeting met koffie. Het zijn veelal de zondagen door het jaar.

Er zijn enkele  dagen , waarop de viering een speciaal karakter heeft. Er wordt veelal gelezen uit het evangelie volgens 
Lucas omdat  het dit jaar het C-jaar is. 
Voor de zaterdagavond geldt dat in de gebedsdienst om 19.00  uur ook de lezingen van het betreffende weekend worden 
gelezen en de overweging daar zo mogelijk bij aansluit. 

Zondag   23 juni  wordt het feest van het H. Sacrament gevierd. De kleur is wit en het Emmaüs koor

  verzorgt zang.

Zondag  30 juni  is de dertiende zondag door het jaar. Het is een viering waarin nog eens extra aandacht   

  wordt gegeven aan het feest van de Eerste Communie. Opmaat verzorgt de zang.

Zondag  7 juli   de 14e zondag door het jaar. Opmaat zingt.

Zondag  14 juli   de 15e zondag door het jaar.  Jongerenkoor Debuut zingt.

Zondag  21 juli   de 16e zondag door het jaar. We zingen samen o.l.v. Cantor Ton Bakker

Zondag  28 juli en

zondag  4 augustus   tellen we de weken verder en zingen onder de viering o.l.v. Ton Bakker.

Zondag   11 augustus  is de 19e zondag door het jaar. We zingen samen

Donderdag  15 augustus  is het feest van Maria Hemelvaart. 

  Zoals elk jaar gaan we met de gezamenlijke parochies  ter bedevaart naar Zevenhoven.

Zondag  18 augustus  zijn we al bij de 20e zondag door het jaar . We zingen met de cantor

Zondag  25 augustus  zingt het Emmaüs koor op de 21e zondag door het jaar.

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

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

Zomer 2019, nummer 71

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.


