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Voorwoord

Beste lezer(es),

Hoe snel gaat een jaar voorbij. Het lijkt nog maar zo kort 
geleden dat we de vorige jaarwisseling vierden. Wie nu 
terug kijkt zal in 2019 momenten van vreugde en verdriet 
hebben beleefd. Kinderen slaagden voor een examen of 
werden kampioen met hun sportelftal. Er is misschien een 
film of muziekuitvoering die u bijzonder raakte. We moes-
ten afscheid nemen van iemand die ons heel dierbaar was. 
De opsomming zou nog kunnen worden uitgebreid met 
wat ieder persoonlijk heeft meegemaakt.

Wat heeft het jaar betekend voor ons als geloofsgemeen-
schap? Zijn we elkaar als gelovige mensen meer nabij 
gekomen? We hebben de verbouwing van de dagkerk 
gevolgd en zijn dankbaar voor de kinderen die gedoopt 
werden en deelnamen aan het feest van de Eerste Heilige 
Communie. 

Als we straks Kerstmis vieren mag ons weer duidelijk wor-
den dat God van mensen houdt, dat Hij in Jezus ons leven 
richting geeft. In die geest kunnen we samen dankbaar zijn 
en Kerstfeest vieren.

De redactie wenst U gezegende Kerstdagen en vrede en 
alle goeds voor 2020. 
 
In dit nummer treft u het woord van pastoor Marco en via 
hem de boodschap van Paus Franciscus.

We kijken terug op bijzondere momenten van het laatste kwartaal, al dan niet aan de hand 
van foto’s 

De ziekenzalving op 5 oktober was zo’n bijzonder moment, waarop we elkaar als gelovigen 
bijzonder nabij waren.

Ria had een bijzondere ontmoeting, die ons even doet stilstaan bij bijzondere momenten in 
ons leven. Zij sprak met een uitvaartondernemer die veel families nabij was bij het heengaan 
van een dierbare.

De komende weken buigt ook onze administrateur zich over de cijfers van het jaar dat ten 
einde loopt. Straks met de actie Kerkbalans zult u daar meer over horen.

   Veel leesgenoegen,

     Namens de redactie,

      Tom van Meijgaarden
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Pastoraal

Beste Parochianen

KERSTMIS 2047 –
EEN BRIEF UIT DE TOEKOMST

Voor de 30ste keer mag ik met jullie Kerst-
mis vieren! Bij dit jubileum wil ik kort op de 
laatste dertig jaren terugblikken.

Ik herinner me nog onze kerstmissen in 
de eerste jaren dat ik Pastoor werd, hoe 
de mensen de Kerk binnen stroomden 
om de mis te vieren. Ik herinner de mooie 
christmas carols van Debuut, gezongen 
op de kerkstoep, vóór het begin van de 
viering. De warmte van het Emmaüskoor 
en de vrolijkheid van het Kinderkoor. Met 
bijna 500 zitplaatsen leek ons kerkgebouw 
door het jaar heen nooit echt vol, maar in 
de kerstnacht was dat heel anders. Een 
vertrouwde viering die ook niet-kerkelijke 
parochianen wist aan te spreken. Die ene 
nacht in het jaar wanneer de kerk echt ons 
thuis werd en het hoofdaltaar bijna een 
eettafel was waar wij mochten aanzitten 
om de maaltijd met elkaar te delen. 

In de laatste 30 jaren is veel veranderd na-
tuurlijk, in de maatschappij en in de wereld 
om ons heen. Ondanks alle veranderingen 
is er toch één ding dat nooit veranderen 
zal. Ook dit jaar wordt Jezus als kind ge-
boren.

De sleutelwoorden voor kerstmis waren, 
zijn en zullen altijd blijven:
nederigheid, stilte, verwondering, vreug-
de.

Jezus heeft ons nooit in de steek gelaten, 
en Hij geeft ons nog steeds de kracht om 
ons kruis op te nemen en hem te volgen. 
Door de warmte van het kind Jezus en de 
tederheid van Moeder Maria hebben wij 
ons nooit alleen gevoeld. Met grote vreug-
de gaan wij de geboorte van de Zoon van 
God vieren.

Zalig Kerstmis

Pastoor Marco

Hahaha . . . deze brief uit 2047 was een 
grap natuurlijk (en ook een leuke gele-
genheid om deze “verouderde” foto een 
keer te gebruiken). Het zou ook leuk zijn 
om een brief uit het verleden te ontvan-
gen; bijvoorbeeld van 53 jaar geleden, 
toen onze parochie in het huidig gebouw 
voor het eerst Kerst vierde. Toen en nu is 
de boodschap hetzelfde, iets dat tijd en 
ruimte overstijgend is, n.l.: Christus wil in 
je hart geboren worden. 

Zalig Kerstmis aan iedereen.

Pr. Marco Cavagnaro
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Onze samenkomst vandaag staat in de 
spirituele sfeer van de Advent. Daarom wil 
ik met u nadenken over de geboorte van 
Jezus, dit feest van vertrouwen en hoop, 
dat de bovenhand heeft op onzekerheid 
en pessimisme. En kijk, dit is de reden van 
onze hoop: God is met ons en Hij stelt nog 
steeds vertrouwen in ons! Hij komt bij de 
mensen wonen, Hij is God-met-ons. Ge-
looft u dat? 

Jezus is God-met-ons, sinds altijd en voor 
altijd met ons, in het leed en verdriet van 
de geschiedenis, in deze reële wereld, 
getekend door veel goede en slechte din-
gen, getekend door verdeeldheid, boos-
heid, armoede, tirannie en oorlog. Hij 
heeft ervoor gekozen onze geschiedenis 
met ons te delen zoals die is, met heel de 
last van haar beperktheden en drama’s. 
De geboorte van Jezus is de manifestatie 
van God die zich eens en voor altijd aan 
de kant van de mens heeft geplaatst om 
ons te redden, ons op te richten uit het 
stof van onze miserie, onze moeilijkheden, 
onze zonden. 

Vandaar het grote geschenk van het Kind 
van Betlehem: een spirituele energie, 
energie die ons helpt niet ten onder te 
gaan aan onze inspanningen, wanhoop, 
droefheid, want het is energie die het hart 
verwarmt en omvormt. Jezus’ geboorte 
brengt ons namelijk de blijde boodschap 
dat wij immens en persoonlijk door God 
bemind worden. En Hij heeft ons deze lief-
de niet alleen doen kennen maar Hij geeft 
ze ons ook, Hij deelt ze mee!

Uit de vreugdevolle aanschouwing van het 
mysterie van Gods Zoon die voor ons ge-
boren werd, kunnen wij twee consequen-
ties trekken.

Kerstmis is een feest van vertrouwen en hoop

Dit is de eerste: indien God zich met Kerst-
mis niet openbaart als iemand die het 
heelal van uit den hoge overheerst, maar 
als Degene die zich verlaagt en neerdaalt 
op aarde, arm en klein, betekent dit dat 
wij, om op Hem te gelijken, ons niet boven 
de anderen mogen plaatsen doch ons in 
tegendeel moeten verlagen, dienstbaar 
zijn, ons klein maken met de kleinen en 
arm met de armen. 

Tweede consequente: indien God zich 
door Jezus zo voor de mens geënga-
geerd heeft dat Hij één van de onzen 
werd, wil dat zeggen dat al wat wij zullen 
gedaan hebben voor een broeder of zus-
ter, aan Hem gedaan is. Jezus heeft daar 
zelf aan herinnerd: wie één van de klein-
ste en armste mensen voedt, verwelkomt, 
bezoekt, bemint, doet dit voor Gods Zoon.

Vertrouwen wij ons toe aan de moederlijke 
voorspraak van Maria, Jezus’ Moeder en 
onze moeder, opdat Zij ons op dit nade-
rende Kerstfeest zou helpen het beeld te 
erkennen van Gods mens geworden Zoon 
in het gelaat van onze naaste, vooral in 
dat van de zwakste en meest gemargina-
liseerde mensen.

Paus FranciscusWoord
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Parochiebladen oktober-november 2019
Beste parochianen en belangstellenden 
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, 
Nes aan de Amstel en Uithoorn. 

Ik ben er zo één. Je kent ze vast wel. 
Mensen met grote plannen, een drukke 
agenda en nog meer op de reserveplank 
in het hoofd. En dat zou ik graag netjes 
willen inplannen en uitvoeren, maar eigen-
lijk dagelijks merk ik dat de dag te kort is of 
dat er dingen tussendoor komen die vaak 
belangrijker zijn. Ik kon nog wel eens ge-
frustreerd raken door waar ik niet aan toe 
kwam, maar voel me beter als ik benoem 
wat ik wel heb kunnen doen.

Zo neem ik me, als bestuurder van de re-
gio én uit mijn nieuwsgierigheid, steeds 
voor op zondagmorgen eens in een an-
dere kerk de dienst bij te wonen. Maar die 
10 minuten benodigde reistijd verdwijnen 
vaak als sneeuw voor de zon, zodat ik 
toch maar weer in een Kwakels bankje ga 
zitten.

En ik kijk dan altijd wel een paar keer naar 
het beeld dat achter het altaar hangt. De 
Emmausgangers, twee mannen, met Je-
zus aan tafel. Het moment uitgebeeld dat 
de verslagen en teleurgestelde mensen 
Jezus herkennen in het breken van het 
brood. In mijn beleving hebben die mannen 
-na Jezus’ dood- hun grootste droom, dat 
van Jezus als liefdevolle Koning, in duigen 
zien vallen. Daarom hebben ze Jeruzalem 
maar verlaten. Dus naast het feit dat ik 
het een mooi beeld vind, zie ik er ook een 
verhaal in. Een verhaal dat voor iedereen 
herkenbaar moet zijn.

Waarom heeft De Kwakel eigenlijk dát 
beeld hangen? De St Jan Geboorte van 
Kudelstaart heeft een mooie afbeelding 
van Johannes de Doper. Ik kan daar ook 
fijn naar kijken. En kan me indenken dat 
de Kudelstaartse parochianen zich daarbij 
thuis voelen. 

In de Urbanuskerk in Nes aan de Amstel 
is zoveel te zien dat als je bij alle schilde-

ringen, beelden en ramen gaat nadenken 
wat je ziet je wel de hele zondag kan blij-
ven zitten. En toch is al dit moois iets dat 
vele mensen naar de kerk trekt. Ook niet-
Katholieken gaan graag de uitbundige 
kerken en basilieken bezoeken/bekijken. 
Onze kleinste parochie is dan ook heel ac-
tief om de kerkdeur zo vaak mogelijk open 
te zetten voor een breed publiek. Trots op 
deze rijkdom en het motto dienstbaar en 
missionair te zijn.

Zullen de Aalsmeerders zich als verslagen 
Emmausgangers voelden, denk ik wel 
eens. Met het grote leegstaande kloos-
ter en de bijna verdwenen Karmelleiding. 
Het was zo mooi en vertrouwd, maar nu 
ziet de toekomst er heel anders uit. Maar 
ik zie deze parochie ook inventief zijn. In 
plaats van te treuren juist heel actief zoe-
ken naar manieren om de financiën op 
orde te houden en te communiceren met 
diverse groepen om stappen voorwaarts 
te maken.
 
Dat lijkt eigenlijk meer op het logo van de 
Emmausparochie in Uithoorn. Want daar 
zien we de twee op weg, in beweging. 
En naast het breken van het brood en 
daarmee herkennen van Jezus, is de af-
beelding van het “op pad zijn” van de Em-
mausgangers zo veel zeggend. Emmaus-
gangers noemen we ze. Ze gaan naar 
Emmaus. Ze zijn in beweging gekomen, 
ondanks de door hen ervaren tegenslag. 
En zo zat ik te denken in mijn kerkbank-
je. Elke kerk is ander, elk toekomstbeeld 
valt regelmatig in duigen. Persoonlijk heb 
ik geleerd niet gefrustreerd te raken van 
plannen die ik heb moeten laten schieten. 
En ook als lid in het Kerkbestuur zie ik re-
gelmatig dromen in duigen vallen, omdat 

Paus Franciscus Van de Bestuurstafel
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Soms is het goed om van een afstandje 
ergens naar te kijken. Hoe kijken we naar 
onze parochie en dan toekomstgericht. 
Een inspirerende omgeving kan dan hel-
pen en daarom gaan we met de bus naar 
het heiligdom in Heiloo, O.L.V ter Nood.

In dit nummer van de Emmaüs infor-
matie vindt u ook een flyer over de 
parochiebedevaart op zaterdag 7 
maart van 9.00 - 17.00 uur.

Wat kunt u verwachten:
We gaan met z’n allen met een bus en 
vertrekken om 9.00 uur vanaf ons kerk-
plein. In Heiloo worden we ontvangen met 
koffie/thee met koek. Een ‘blauwe’ zuster 
zal iets vertellen over haar eigen roeping 
en een rondleiding en uitleg geven over 
het heiligdom.

Daarna kunt u zelf eventueel een wande-
ling maken of gewoon even bijkletsen met 
andere parochianen. Tussen de middag is 
er een warme maaltijd.

Aansluitend zal diaken Eugène Brus-
see, werkzaam in Ouderkerk a/d Amstel,       

vertellen over parochievernieuwing. Zijn 
eigen ervaring met de Alpha cursus, Bèta 
cursus en andere initiatieven die hij heeft 
ondernomen. Daarna kunnen we met 
hem en met elkaar in gesprek gaan over 
parochievernieuwing.

Tot slot zal er rond 15.00 uur een geza-
menlijke eucharistieviering zijn waarin 
onze eigen pastoor Marco zal voorgaan 
en we de toekomst van de parochie aan 
God mogen toevertrouwen.

We vertrekken weer met de bus richting 
Uithoorn en hopen om 17.00 uur weer op 
ons kerkplein terug te zijn.

Kosten € 10,- pp en € 5,- per kind (maar 
u mag ook meer geven om de kosten te 
drukken)

Opgaves via: secretariaat@emmaus-uit-
hoorn.nl of via de intekenlijsten in de hal 
van de kerk

de toekomst geen volle kerkbanken en 
collecteschalen meer garandeert. Omdat 
de motivatie en betrokkenheid van “mijn 
generatie” zo onder druk staat. Soms zou 
ik ook de moed verliezen. Mijn verlies ne-
men en wonden likken. Maar in elk geval 
moet ik dan opstaan, in beweging komen. 

En als ik dan onderweg de juiste reisge-
zel ontmoet….. Dan zie ik wat er werkelijk 
mogelijk is. Dan merk ik wat er wel ge-
beurt is. Wat we bereikt hebben en hoe 
de toekomst gevormd kan worden.

Hartelijke groet,
Namens het Kerkbestuur,
Miranda van Rijn

Secretaris van Samenwerkingsverband

Aalsmeer - De Kwakel-Kudelstaart -

Nes aan de Amstel-Uithoorn

Parochie bedevaart
op zaterdag 7 maart 2020
Bedevaart . . . dat is toch iets van vroeger? Maar:
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Graag lanceer ik bij u een volgend, een-
voudig verzoek.

De organisatie Kerk in Actie steunt al jaren 
honderden projecten van lokale partners 
in Azië, Latijns Amerika, Afrika, het Midden 
Oosten en Europa (waaronder ook Ne-
derland). Zij doen dit bijvoorbeeld door het 
ondersteunen van vluchtelingen, armoede 
in Nederland, scholingsprojecten in Zuid-
Afrika, Christenen in Marokko of Noodhulp 
in Mozambique. 
Zie voor uitgebreidere informatie www.
kerkinactie.nl 

Deze hulp wordt bekostigd met geld dat 
zij binnenhalen door de verkoop van spul-
len. Hierbij gaat het om spullen die bij u en 
mij waarschijnlijk doelloos in huis liggen. 
We hebben het dan over: 
•  Postzegels
• Ansichtkaarten (van dorpen en steden) 
• Geboortekaartjes
• Anton Pieck kaarten
• Voor-het-Kind-kaarten
• Kinderpostzegel-kaarten
• Zelf gemaakte kaarten

Tevens zijn zij heel bij met:
• Oude mobieltjes 
• Oude cartridges
• Oude toners
• Buitenlands geld
• Oud Nederlands geld

De opbrengst is jaarlijks gemiddeld zo’n 
€ 25.000,-
Wanneer u de projecten van Kerk In Actie 
wilt ondersteunen, kunt u bovenstaande 
spullen eenvoudig inleveren in de mand bij 
de ingang van de kerk. 

Bij voorbaat dank, namens Kerk in Actie.

Openstelling dagkerk van 12.00-13.00 uur
Op de donderdagen zal van 12.00 tot 13.00 uur onze dagkerk open zijn. Bij de deur staat 
een groot reclamebord met de tekst:

“Welkom, steek een kaarsje op en kom even tot rust”.

Er ligt een intentieboek en eenieder kan er iets in schrijven, een kaarsje opsteken of ge-
woon even rustig gaan zitten. We willen zodoende een open uitnodigende kerk zijn.

Dus wees welkom!
Staat er geen bord buiten, dan is de kerk niet open

Kerk in actie
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Dit jaar besteedt de Adventsactie aandacht aan projecten voor (aanstaande) 
moeders en jonge kinderen in vier verschillende landen, waarvan twee in Zuid 
Amerika en twee in Afrika. Veel inwoners van deze landen hebben te maken met 
werkloosheid, bestaansonzekerheid, armoede en gebrek aan gezond voedsel. 
Vaak ontbreken goede gezondheids- en geboortezorg, waardoor moeder- en 
babysterfte op grote schaal plaatsvinden. In deze landen, steunt Adventsactie 
projecten van lokale en internationale hulporganisaties, die zich richten op zorg 
voor zwangere vrouwen en jonge moeders en het tegengaan van ondervoeding 
bij kleine kinderen. Van de Adventsactie hebben wij de hieronder vermelde infor-
matie over de specifieke projecten ontvangen.

In het kort wat informatie over de landen waar speciaal onze aandacht voor 
wordt gevraagd.

El Salvador
In het noorden van dit land, provincie Chalatenanago in de plattelandsgemeen-
schap Guarjila, helpt Adventsactie een plaatselijke gezondheidskliniek bij het uit-
breiden van een opvanghuis voor zwangere vrouwen. De oorspronkelijke kliniek 
werd opgezet door een Amerikaanse non en kinderarts, Zuster Ana Manganaro. 
Om ondervoeding en babysterfte te voorkomen krijgen (aanstaande) moeders, 
en ook vaders, hier advies en voorlichting over borstvoeding. Daarnaast wil deze 
kliniek gezinnen begeleiden bij het opzetten van moestuinen, waar ze gezond 
voedsel kunnen verbouwen.

Peru
Adventsactie steunt een hulpproject van de Katholieke organisatie Warmi Huasi 
(“Huis voor Vrouwen”) voor jonge vluchtelingenkinderen uit Venezuela die lijden 
aan ondervoeding en die gebukt gaan onder traumatische ervaringen. Deze pro-
jecten vinden plaats in de gemeenschappen van Carabayllo en San Martín de 
Porres in de hoofstad Lima. Met hulp van lokale netwerken krijgen zij en hun ou-
ders voedsel en begeleiding. Ouders leren hoe ze de emotionele en motorische 
ontwikkeling van hun hun kinderen kunnen volgen en stimuleren. Warmi Huasi 
zet twee kindercentra op voor kinderen van 0 tot 5 jaar.

Somalië
Het project in dit land biedt, in enkele kampen van ontheemden in de stad Do-
low (in het zuiden van Somalië), professionele geboortezorg en begeleiding aan 
zwangere vrouwen, jonge moeders en pasgeborenen. Daarnaast worden pro-
fessionele vroedvrouwen opgeleid. Het plaatselijke gezondheidscentrum krijgt 
ook meer medische hulpmiddelen. Dit project wordt uitgevoerd door Trócaire, 
een Katholieke internationale hulporganisatie, en wordt maandelijks gecontro-
leerd door het Somalische Ministerie van Gezondheid.

Niger
Sommige dorpen in Niger liggen zo ver van een gezondheids-
centrum af, dat reizen daar naar toe te duur is. Daarom worden 
bij twee afgelegen dorpen - Tombole en Dogona (resp. op 35 
en 50 km. afstand van het gezondheidscentrum te Boni) - spe-
ciale kamers ingericht waar vrouwen veilig kunnen bevallen. 
Lokale gezondheidswerkers krijgen training in het geven van 
voorlichting over ziektepreventie en gezonde voeding. Zij sig-

Adventsactie - 2019
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naleren ziektes en regelen zorg. Aan dit project werkt Adventsactie samen met 
Caritas in Niger. 

Als we het vieren van Kerstmis niet beperkt willen laten tot de Kerststal en de 
samenkomst met familie kunnen we een financiele bijdrage geven als we met 
Kerstmis naar de kerk komen.

De eerste collecte in de vieringen van kerstavond en eerste Kerstdag is bestemd 
voor deze projecten van de Adventsactie. Uw royale gave zal zeer op prijs ge-
steld worden.

M.O.V. Groep, Uithoorn

Rouwgroep

Beste parochiaan,
 
Verlies maakt deel uit van ons leven.
Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de dood van
iemand die je lief is.
 
Wie met zo’n groot verlies geconfronteerd wordt staat voor de moeilijke 
taak daarmee verder te leven. 

Of je wilt of niet, je moet op weg in het ‘land van het verlies’, waar je de weg 
niet kent en waar alle oriëntatiepunten ontbreken.
Van januari tot en met mei 2020 organiseert de Raad van Kerken Uithoorn 
– De Kwakel vijf bijeenkomsten voor mensen, die het afgelopen jaar een 
dierbare verloren hebben. Het kan hierbij gaan om een partner, ouder of 
kind. Het doel van de Rouwgroep is om ervaringen te delen en herkenning 
te vinden bij lotgenoten.

Binnen de groep is ruimte om alles wat je tegenkomt bij het verdergaan na 
het verlies van je dierbare te bespreken. Veel mensen ervaren het meedoen 
aan zo’n Rouwgroep als helend: ‘Het is fijn om te ervaren hoe anderen met 
hun verdriet omgaan. Dit geeft steun, inzicht en soms ook richting aan mijn 
eigen rouwproces’. 

Of u gelovig bent of lid van een kerkgenootschap maakt hierbij niet uit. Inte-
resse? Dan bent u van harte welkom op onze informatiemiddag: 
 Dinsdag 10 december 2019 om 14.00 uur 
 in de Burght, Potgieterplein 4 te Uithoorn. 

De bijeenkomsten staan onder leiding van dominee Joep Dubbink van de 
Protestantse Gemeente te Uithoorn en Elly van Rooden, catechiste van de 
Rooms Katholieke parochies Uithoorn, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de 
Amstel en Aalsmeer.

Voor vragen en meer informatie:
Joep Dubbink 0297 – 26 82 12  j.dubbink@pkn-uithoorn.nl
Elly van Rooden 0252 – 51 75 92 pmmvanrooden@hetnet.nl
N.B. Ook na de informatiemiddag kunt u nog bellen voor inlichtingen



10

Wij hebben zelfs “bijzondere niet-parochianen” 

Ik heb wel een andere tint aan het bedrijf 
gegeven, dat was mijn voorwaarde. Ik wil-
de het graag op mijn manier doen, geïn-
spireerd door het verleden, gericht op de 
toekomst. Door mijn achtergrond heb ik 
het voordeel van veel contacten in welke 

gelederen van het bedrijfsle-
ven en de maatschappij dan 
ook. Nuttig en leerzaam.

Ben je gelovig . . . hang je 
een kerk aan?
Ja, ik ben katholiek en geniet 
daar ook van, misschien wel 
het mooiste cadeau dat je 
meekrijgt!

Heb je moeite met regels, al 
dan niet “streng”?

Goed laveren in de katholieke geloofsbe-
leving vind ik belangrijk, ik respecteer de 
regels, heb echter meer met de mens er-
achter, ik omarm niet de regels, maar de 
mens.
In het stervensuur is een regel onbelang-
rijk! Je geeft je over …
God zegt immers…Ik zal er zijn! En ik 
hoor daarin helemaal geen regel. Hij is er 
onvoorwaardelijk. God is liefde!

Is het in dit ‘beroep’ wenselijk/noodzake-
lijk de geloofsovertuiging (voor zover men 
die heeft) te kennen van degenen die be-
graven of gecremeerd worden?
Ja en nee. Vanuit mijn perspectief ben ik 
er onvoorwaardelijk voor iemand, eenie-
der verdient respect, gelovig of ongelovig.
Ik wil wel de gewoonten, rituelen kennen 
om een mooie uitvaart te verzorgen. Wie 
ben ik om te oordelen, laat het afscheid 
nemen een weerspiegeling zijn van zijn of 
haar leven. En als dat vanuit de kerk kan, 
omdat iemand die kerkelijke binding heeft, 
hoe sterk of hoe zwak die misschien ook 
nog is, dan is dat mooi. De kerk kent vele 
mooie rituelen, zeker bij het laatste af-
scheid. Het biedt de nabestaanden vaak 
zoveel troost.

Woordje vooraf! Dit keer een interview met 
iemand die onze parochie een warm hart 
toedraagt zowel zakelijk, maar dat is hier 
niet aan de orde, als ook gevoelsmatig.
Het leek me interessant eens te bezien 
hoe een “buitenstaander” tegen onze pa-
rochie aankijkt.

     
Personalia:
Clemens Bouwens
Geboren: 5-11-1975
Gehuwd: Ja
Kinderen een dochter van 9
Hobby’s : Muziek,
 kunst & cultuur
 (museum bezoek),
 sport
 (heeft de marathon  
 van New York gelopen)
Beroep: Uitvaartondernemer

Vraag Interviewster: Mag ik u tutoyeren, 
gezien uw professie vind ik het beleefd 
dat eest te vragen! 
Uiteraard, . . . ik ben gewoon Clemens.

Wil je iets over je bedrijf vertellen.
Het is een familiebedrijf en bestaat al van-
af 1927. Mijn grootvader was koster in de 
katholieke Maria Magdalena kerk in Am-
sterdam en werd door de pastoor destijds 
gevraagd de uitvaarten te gaan verzor-
gen van de parochianen. Vanuit zijn kos-
terschap ging zo het ‘balletje rollen’. Mijn 
vader – wekelijks bezoeker van o.a. de 
vieringen in de dagkapel van De Burght - 
nam het over in 1959 en ik ben sinds 1999 
actief in het bedrijf.

Was het logisch dat je het bedrijf overnam 
of een bewuste keuze?
Een familiebedrijf trekt, dat komt door de 
component ‘familie’. Ik voel met sterk ver-
bonden met mijn grootvader, oprichter 
van onze onderneming, terwijl ik hem niet 
of nauwelijks heb gekend. 
Ondanks of misschien wel dankzij mijn op-
leiding bedrijfskunde aan Universiteit Ny-
enrode, heb ik niet hoeven piekeren over 
het wel of niet overnemen van de zaak. 
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Als begrafenisondernemer krijg je één 
keer de kans iemand een passend af-
scheid te geven. Levert dat druk op?
Je kunt het nooit overdoen, het moet bij 
ons altijd in een keer goed! Wij sturen ons 
team dan ook zo goed mogelijk aan ……
met name…..Wie past bij wie? Welke uit-
vaartverzorger past bij welke familie en bij 
welke situatie. Ik heb het volste vertrou-
wen in mijn team, het zijn allemaal heel 
toegewijde mensen. Met elkaar kunnen 
wij alles aan.

De druk in ons vak is meer van wanneer 
dient een overlijden zich aan, het is (door-
gaans) niet te plannen. Het onvoorspelba-
re karakter van de dood zorgt vaak voor 
de druk. Als het gebeurt, moet je er zijn, 
ongeacht dag of uur. Wij staan 24/7 voor 
mensen klaar, dus ook in de weekenden 
en tijdens de feestdagen, zoals met Pa-
sen, Kerst en Oud & Nieuw.
Het is wel moeilijk om goede mensen te 
krijgen. Het is immers een veeleisend be-
roep en niet iedereen kan daar goed mee 
omgaan. Er wordt van ons team veel ver-
wacht, en terecht. Wij proberen er telkens 
weer een bijzonder afscheid van de ma-
ken voor de nabestaanden. Wij doen echt 
ons uiterste best om dat iedere keer weer 
waar te maken.

Hoe is het met de emoties, neem je die 
mee naar huis, kun je er afstand van ne-
men?
Je neemt het altijd mee, we zijn ook men-
sen van vlees en bloed, maar het mag 
geen belasting zijn. De leeftijd of de ma-
nier waarop iemand is gestorven, kunnen 
qua impact erg groot zijn, ook op ons.
Soms komt het zo hard binnen dat ook ik 
me moet vermannen. Door de ervaring 
heb ik geleerd dat ik dan ‘verbinding’ zoek 
met de overledene door tegen hem of 
haar te praten en hem of haar te beloven: 
‘Ik maak er een mooi afscheid van … Al die 
mensen hier zijn er voor jou!’. Dat geeft 
me kracht! In sommige gevallen houd ik 
later nog contact, bij zo een zwaar verlies 
(denk b.v. aan het verlies van een kind) 
moet je er ook voor de nabestaanden 
zijn. Hoe triest de situatie soms ook is, dat 
menselijk contact is juist zo waardevol in 
ons vak.

Hoe ga je om met wensen van familiele-
den t.a.v. de uitvaart? Ik kan me voorstel-
len dat er nog wel eens wat voorbij komt! 
Zijn er wensen die je absoluut niet zou wil-
len honoreren?
Ik denk in mogelijkheden, ik ken geen 
‘nee’. Ik heb dan ook nog nooit een vraag 
gehad die ik niet zou kunnen/willen ver-
vullen. Wil men b.v. een Eucharistieviering 
in ons crematorium, dan doe ik dat liever 
niet. ik kom hier later nog op terug.
 
Bijzondere wensen? Een aantal jaren ge-
leden was er een jongetje dat tijdens zijn 
uitvaart het Wilhelmus gespeeld wilde 
hebben. Na een korte inleiding van mij, is 
iedereen gaan staan en hebben wij met 
elkaar het Wilhelmus gezongen, kippenvel 
was dat.

Ben je blij als er in een parochie een uit-
vaartgroep is?
Dat is heel plezierig en handig want één 
aanspreekpunt is essentieel om alles goed 
te laten verlopen. In feite hebben we ieder 
dan een duidelijke eigen taak. Dat deel dat 
door de groep verzorgd wordt kan je dan 
met een gerust hart loslaten. De inhoud 
van een kerkelijke viering is bij de pas-
tores en de uitvaartgroep in goede han-
den. Ze zijn vertrouwd met de kerkelijke 
gebruiken en zijn de nabestaanden – die 
niet altijd meer zo kerkelijk betrokken zijn 
– vaak ook tot grote steun. Ik onderschat 
dat niet. De samenwerking ervaar ik altijd 
als heel plezierig. Ook met de leden van 
de verschillende koren her en der. Goed 
dat er zoveel vrijwilligers actief zijn!

Heb je wensen / tips voor de uitvaartgroe-
pen in de diverse parochies?
Ik ben een tevreden mens en werk heel 
graag samen met al die geweldige vrijwilli-
gers, kosters en de leden van de uitvaart-
groep! Ga zo door!!

Tegenwoordig zijn er parochianen die niet 
‘vanuit de kerk’ begraven of gecremeerd 
willen worden, maar wel iets ‘kerkelijks’ 
als ik zo mag zeggen, wensen bij hun uit-
vaart. Hoe los je dat op?
Dat gebeurt vooral als de overledene ker-
kelijk was, maar de nabestaanden zich 
niet meer verbonden voelen met een kerk. 
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 Een week vóór de adventsperiode aanbrak, waren veel mensen in de kerk getuige van 
de aankondiging van de geboorte van Jezus door wel een heel bijzonder engelenkoor. De 
avond tevoren was het priesterkoor al omgebouwd tot een heus theater, compleet met 
decor en techniek om de belichting en versterking van de stemmen zo goed mogelijk te 
regelen. 

KISI musical Hemel op Stelten in Uithoorn

Ze kennen vaak de pastores niet en ook 
de uitvaartgroep is hen vreemd.
Vooropgesteld ik ben geen concurrent 
van de kerk. Ik ben geen voorstander 
van een Eucharistieviering in de aula van 
ons uitvaartcentrum of crematorium. Het 
ter communie gaan, het breken van het 
brood, vind ik op de eerste plaats toever-
trouwd aan de plek van de kerk. Wij mo-
gen en willen ook niet op de stoel van de 
pastoor zitten, laat dat helder zijn. Een 
kerkelijke viering vanuit de kerk zal ik nim-
mer tegenhouden, omdat ik weet dat het 
afscheid op zo’n vertrouwde plek veel 
troost kan bieden. Als men toch niet naar 
de kerk wil – om wat voor reden dan ook 
- maar wel graag een ‘kerkelijk afscheid’ 
wil vormgeven, dan zoek ik heel graag de 
dialoog met de nabestaanden om in goed 
overleg te bepalen waar behoefte aan is. 
Wat wil men wel, wat wil men niet? Een 
lichtritus, een vorm van gebedsdienst, 

zegening met wijwater en wierook, een 
eigen geestelijke? Op verzoek kan veel. 
Zowel bij de pastor, de leden van de uit-
vaartgroep en ook bij ons.

Wil je nog iets kwijt voor zover dat wij niet 
in dit gesprek ‘behandeld’ hebben? 
Nee, niet direct, hoewel…. laten wij vooral 
SAMEN KERK zijn! Dit interview ver-
schijnt met Kerstmis!
Van harte wens ik iedereen een Zalig 
Kerstfeest toe en alle goeds voor een 
mooi en vredig 2020!

Slot: Hartelijk dank Clemens voor je tijd 
en je openhartigheid, geweldig, ik ben blij 
dat ik je dit interview mocht afnemen. Al 
pratende bleken wij zoveel raakvlaken te 
hebben, dat maakte het voor mij nog ex-
tra waardevol, nogmaals dank!

Ria van der Werff-Peters
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De volgende dag kwamen zo’n twintig kinderen, voornamelijk van Uithoorn, maar ook uit 
omliggende plaatsen naar De Burght. Daar begon om 10.00 uur de oefendag, onder 

leiding van Ron en Irene, met hulp van KISI-leden die de belangrijkste rollen al 
kenden. Gedurende de dag werd er flink geoefend om de liedjes en dansjes 

onder de knie te krijgen. De kinderen deden enthousiast mee, en waar het 
de eerste keren nog niet zo goed ging, na een paar keer oefenen zag je 
dat het steeds weer wat beter ging.
 
In de middag was de generale, en het passen van de engelenjurken, dat 
was natuurlijk heel erg bijzonder, allemaal kinderen in witte gewaden met 
gouden sjerpen. Ook de kleine 3 jarige Roosmarijn kreeg een heuse jurk, 
met wat kunst en vliegwerk omhoog gehouden met de sjerp. Het stond 

ook haar fantastisch! 

Na de avondmaaltijd, heerlijke soep, broodjes, macaronisalade, pannenkoe-
ken en fruit, was het zo ver, het optreden. Er was eerst een klein voorprogramma: 

Marije met haar kleine vriendje Pauli (met Pietenmuts, omdat hij dacht dat het een sinter-
klaasmusical zou worden) spraken samen over alle feesten in de kerk, en aan het einde 
begreep Pauli dan toch dat het nu al wel kon, zo’n kerstmusical op 23 november.

Beide gangpaden waren gevuld met engelen, en de engel Gabriël kondigde hen aan, on-
der trompetgeschal. Met een enthousiast: ‘Ja ja ja ja, o mag ik gaan’ zongen 
alle engelen mee om mee te willen naar de aarde om de Blijde Boodschap 
van de geboorte van Jezus, de Verlosser, te mogen vertellen, aan de 
herders het eerst. En ja, met zijn allen zongen we aan het einde Stille 
Nacht, en zagen we Maria, Jozef en het kindje Jezus temidden van 
de engelen en herders. 
Voor zowel publiek als deelnemers was het een onvergetelijke er-
varing. Het is geweldig om te zien dat er zo’n grote groep voor-
namelijk jonge vrijwilligers van KISI bezig zijn om deze musicals 
mogelijk te maken. Laten we hopen dat de Kerstboodschap die in 
deze musical uitgedragen wordt in onze harten mag doorklinken.
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Iets… om alvast in uw
      agenda te noteren !!!

Sobere maaltijden 2020 
De vastentijd is natuurlijk nog een heel eind weg, maar voor het volgend nummer van 
ons parochieblad is deze kopij te laat. Vandaar alvast dit bericht.
Tijdens de veertigdagentijd bent u in de gelegenheid om deel te nemen aan drie 
maaltijden. Data en tijden: Aswoensdag 26 februari in De Burght om 18.00 
uur (aanvang van de viering is om 19.00 uur) en 11 maart om 18.00 uur in De Schutse. 
Deze maaltijd zal door de jongeren verzorgd worden. De derde en laatste maaltijd is 
in De Kwakel op 25 maart om 18.00 uur.

Het eten is sober en de meeropbrengst van wat je anders thuis aan kosten kwijt zou 
zijn wordt ingezameld. We proberen op deze manier praktisch vorm te geven aan ons 
christenzijn en solidair met mensen die het minder hebben. In 2020 is de opbrengst 
voor een projekt van de Protestantse Gemeente Uithoorn. Zo zie je maar weer dat 
het nuttige heel goed kan samengaan met het aangename!

Zeer geschikt ook om met het gezin aan deel te nemen. Gewoon eens een keer 
doen. Van harte welkom op één of meerdere maaltijden! 
Opgave gewenst via het secretariaat van de Emmausparochie tel. 56 14 39
e-mail: secretariaat@emmaus-uithoorn.nl en/of intekenlijsten in de kerk

Vieringen op de maandagavond 
Komend jaar 2020 zal er vanuit de Cha-
rismatische Gebedsgroep “Emmaus” 6x 
op de maandagavond een eucharistie-
viering worden georganiseerd. Pastoor 
Marco en/of kapelaan Darek zullen daarin 
voorgaan. Daarbij is elke parochiaan van 
harte welkom. We proberen door gebe-
den, eenvoudige liederen en stiltes iets 
over te brengen van wat wij binnen onze 
gebedsgroep ervaren. Een Vader die van 
ons houdt en ons heel nabij wil zijn. Mis-
schien moet u aan deze vorm een beet-
je wennen, maar geloof me, sta er voor 
open en je zult je een geliefd kind van die 
Vader voelen. Als u wilt kunt uw eigen in-
tenties op papier meebrengen. Houdt u 
de komende data in 2020 vrij:
- Maandag 6 januari 
- Maandag 9 maart
- Maandag 11 mei
- Maandag 22 juni
- Maandag 7 september
- Maandag 16 november 
Telkens om 19.30 uur in onze dagkerk, na 
afloop koffie/thee. Namens de Charisma-
tische Gebedsgroep ‘Emmaüs”,
Marlies van der Lelij tel. 56 78 48

Celebrate Festival 2020 georga-
niseerd door de Katholieke Cha-
rismatische Vernieuwing
Van 24 april – 1 mei 2020 op Camping 
“het Beloofde Land” te Voorthuizen.
 
Thema: Your Kingdom come
Programma’s voor alle leeftijden. Lof-
prijzing, eucharistie en inleidingen. 
Sprekers: o.a. dr. Mary Healy uit de 
Verenigde Staten en pastoor Albert 
Franck uit Luxemburg. Binnenkort 
komt de Celebrate brochure uit met 
meer informatie.
Zie: www.celebratefestival.nl 
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Gaat U mee op bedevaart naar Lourdes!
Altijd al willen weten waar de hemel op 
aarde te vinden is? In Lourdes. Elke dag 
gaan vele mensen naar de grot waar 
Maria in 1858 aan het meisje Bernadette 
Soubirous verscheen. Mensen gaan naar 
Lourdes om steun te zoeken bij Maria, om 
een kaarsje op te steken, om stil te zijn bij 
de grot van de verschijningen, om het ge-
loof samen met anderen te beleven, om 
bezinning.
Tijdens onze reizen naar Lourdes wordt U 
een volledig verzorgd programma aange-
boden. U kunt – geheel vrijblijvend – deel-
nemen aan vieringen, processies, ver-
diepingsmomenten, wandelingen door 
Lourdes en excursie naar de Pyreneeën.
 
De Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Am-
sterdam verzorgt al 25 jaar bedevaarten 
naar Lourdes in samenwerking met het 
‘Huis voor de Pelgrim’ (Limburgse Bede-
vaarten). De groep bestaat uit vrijwilligers 
en verzorgsters die voor u vele hand en 
spandiensten verrichten tijdens de reis 
en in Lourdes. De bedevaartreis is daar-
door geschikt voor jong en oud, ziek en 
gezond. 

Deelnemers die veel zorg nodig hebben 
kunnen in het Zorghotel accueil Notre 
Dame verzorgd worden door onze eigen 
Nederlandse vrijwilligers van het Huis voor 
de Pelgrim.

Het aanbod voor dit jaar bestaat uit:
18 t/m 26 mei 2020 busreis naar Lourdes

Een prachtige reis door het mooie Frank-
rijk. Op de heenweg bezoeken we de 
1e dag de kathedraal de Notre Dame in 
Reims. Op de 2e dag gaan we naar het 
klooster in Nevers, waar Bernadette op-
gebaard ligt in haar schrijn. En op de te-
rugweg gaan we naar het mooie plaatsje 
Rocamadour.

Indien U liever vliegt is er de mogelijkheid 
om deel te nemen aan de 

Vliegreis van 20 t/m 25 mei 2020.
De pelgrims die met het vliegtuig gaan 
sluiten zich dan in Lourdes bij de bus-

pelgrims aan. U gaat dan op eigen gele-
genheid naar Den Bosch. Daar staat de 
transferbus die u (tegen betaling) naar het 
vliegveld van Maastricht brengt.

Vliegreis van 8 t/m 13 september 2020
Vertrek vanaf vliegveld Maastricht. Bij vol-
doende deelname gaan we met een bus 
vanuit Haarlem naar het vliegveld. Deze 
vliegreis wordt ook geheel verzorgd door 
onze vrijwilligers van de Lourdes-groep. 
Pelgrims die veel zorg nodig hebben kun-
nen logeren en verzorgd worden in zorg-
hotel Accueil Notre Dame.

Informatiebijeenkomsten
Als U, uw familie, kennissen en vrienden 
belangstelling hebben voor een reis naar 
Lourdes, dan bent U allen van harte wel-
kom op de informatiebijeenkomst. Op 
deze bijeenkomst komt U alles te weten 
over de 2 bedevaart reizen. Er wordt een 
presentatie en informatie gegeven over de 
reis, de bedevaart zelf, het leven van Ber-
nadette en het heiligdom van Lourdes.

De informatiebijeenkomst wordt gehouden 
op:
Zaterdag 18 januari 2020
Locatie: Moeder van de Verlosser 
  kerk 
Adres: Prof. Eijkmanlaan 48,
  2035 XB in Haarlem
Aanvang: 11.00 uur
De duur van elke bijeenkomst is ongeveer 
90 minuten. 
Voor verdere inlichtingen kunt U terecht bij:
Joke Hoekman T. 013-5216701     
  M. 06-42347729
Wilma Caiffa M. 06-12157507
  (na 18.00 uur)
Diaken Philip Weijers M. 06- 53887641

Tip: Bent u client bij Zorgverzekeraar CZ! 
Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden 
in aanmerking komen voor een flinke kor-
ting op de reissom. Meer informatie hier-
over bij Joke Hoekman. 
Veel informatie kunt U vinden op onze 
website: www.lourdes-groep.nl en
Facebook: Lourdesgroep
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Ook dit jaar hebben we weer een groot koor om te zingen, nieuwe leden 
en oud-leden zingen mee. Omdat kerst zonder dirigent moeilijk is, zijn we 
heel blij dat Bart van de Rotten ons met zijn muzikale dirigeerkwaliteiten wil 
begeleiden. We hebben gekozen voor een aantal liedjes die voor de meeste 
leden nieuw is, dus we hebben veel geoefend.
 
We zingen zondag 22 december bij het kerstconcert in de Antonius van Pa-
dua- kerk, de Hoef. Er zullen daar meerdere koren optreden tussen 13.30 en 
16.30 uur. Hier zijn we vorig jaar ook bij geweest, en dat was heel gezellig. 
We zijn blij dat we hier opnieuw voor zijn uitgenodigd.
 
Op kerstavond zingen we tijdens de nachtmis. We zullen er alles aan doen 
om er een mooie muzikale viering van te maken. U bent van harte welkom
de viering begint om 22.00 uur.

Groetjes van Debuut 

Debuut zingt met kerst
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Aan kinderen vragen we: “Wat voor ca-
deautje wil je van Sinterklaas?” en we 
denken na over waar we met Sinterklaas, 
of eventueel Kerstmis, de ander een ple-
zier mee kunnen doen.

Maar nu ik stil sta bij mijn vraag denk ik dat 
er zoveel dingen zijn die we samen kun-
nen delen. Er zijn zoveel belevenissen, die 
ik eigenlijk graag aan anderen zou willen 
doorgeven.

Zo maar wat voorbeelden:
Als ik uit volle borst mee sta te zingen in 
de viering, probeer ik voor mezelf ook de 
tekst te laten spreken. Heb u dat wel eens 
gedaan? Het maakt je deelname aan de 
viering zoveel rijker. Nr. 444 Uit het lied-
boek sluit met: “Genadig en getrouw wil 
Hij mijn vrede zijn. Geen mens die Hem 
weerhoudt om onze God te zijn.” Als u die 
regels mee naar huis neemt of nog eens 
na laat klinken in uzelf, geeft het je een 
steun als het eens minder gaat.

In deze dagen op weg naar Kerstmis denk 
ik aan Lied Nr. 486 Het lied van de ver-
schijning des Heren. Uit het tweede cou-
plet klinkt: Zingt voor uw God, Hij open-
baarde in Jezus zijn menslievendheid. Zo 
wordt de wereld nieuwe aarde, en alle 
vlees aanschouwt het heil. In enkele re-
gels krijgt zo het Kerstgebeuren een veel 
rijker inhoud.

Afgelopen week was ik aanwezig bij de 
dankdienst voor een bekende die werd 
begraven.

Er werd gelezen uit de brief van Paulus 
aan de Thessalonicenzen, 5.4-24 Niet al-
leen sprak uit de tekst wat voor persoon 
de man was geweest, maar de woorden 
hadden ook iets aan mij te zeggen. Er 
klonk een opdracht uit hoe goed te leven 
vorm kan krijgen. 

Mijn cadeau aan u, best lezer, de aanspo-
ring om teksten en liederen niet te mak-
kelijk over je heen te laten gaan . Bewust 
zingen en luisteren kan je zoveel rijker ma-
ken. 

En een ander presentje wat ik u graag aan-
reik is mijn ervaring dat het mij goed doet 
als ik in de loop van de avond het gewoon 
even stil maak in mezelf. Na het eten en 
de afwas gewoon “even praten met God” 
of even als gezin de dag doornemen, het 
kan je rijker maken. 

En wat zouden we elkaar niet veel rijker 
kunnen maken door ook ons geloven te 
delen. Durf het aan met elkaar te spreken 
over wat je beweegt, vergeet niet dat een 
ander zoveel blijer kan worden als je hem 
of haar een complimentje geeft.

Het zou waardevol zijn als in het volgende 
nummer u kunt aangeven of mijn cadeau-
tje iets bij U heeft losgemaakt.

Tom van Meijgaarden
 

Wat kunnen we met elkaar delen?
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Wim Woerdeman
Wim is geboren op 26 augustus 1922 in 
Amsterdam Noord. Wim was de vijfde uit 
een gezin van 10 kinderen.

Hoewel er in deze tijd veel armoede was, 
heeft Wim een gelukkige jeugd gehad.
Hij hield van sport, vooral van voetballen 
en van turnen.

Daar kwam bij het uitbreken van de oor-
log abrupt een einde aan.
Het gezin moest ondergebracht worden 
bij mensen waar nog voldoende te eten 
was en mijn vader en veel van zijn broers 
moesten onderduiken.

Na de oorlog ontmoette hij Annie Blaauw 
met wie hij 69 jaar getrouwd is geweest.
Ze kregen vier kinderen. Omdat de jong-
ste door een handicap in een rolstoel 
zat, moest het gezin verhuizen naar een 
woning waar men geen trappen hoefde 
te lopen. Dat werd de Monnetflat in Uit-
hoorn.
 
Wim heeft het grootse deel van zijn werk-
zame leven voor de overheid gewerkt. 
Het langst bij de Sociale Verzekerings-
bank.
 
Wim heeft heel lang van zijn pensioen 
mogen genieten.

Samen met Annie hebben zij veel gereisd. 
Hij heeft veel met zijn kleinkinderen on-
dernomen. Op bezoek bij opa en oma 
was altijd een groot feest.

In memoriam

Wim heeft veel gedaan voor onze kerk. Als 
wijkcontactpersoon bezocht hij mensen 
en bracht hij kerkbladen rond. Hij was lid 
geweest van het parochieel leken comité. 
Ook was hij actief bij de Zonnebloem en 
was hij vrijwilliger in het dienstencentrum.

Tot op hoge leeftijd hebben zij nog zelf-
standig kunnen wonen. Maar dat werd op 
den duur te zwaar.

Ze zijn verhuisd naar Het Hoge Heem. Na 
4 maanden is Annie daar overleden. Het 
leven zonder zijn Annie was zwaar. Zijn 
gezondheid ging steeds verder achteruit. 
Op 7 september is Wim op 97 jarige leeftijd 
overleden.

Rob Woerdeman



Datum Overledenen * Afscheid vanuit onze parochie  Leeftijd 

26 augustus Rikie Meijer-de Blieck 94 jaar

7 september (Wim) Wilhelmus Ignatius Josephus Woerdeman* 97 jaar

20 oktober (Truus) Geertruida Elisabeth Antonia Alarda  92 jaar

 Brekelmans-van der Putten* 

25 oktober (Henk) Hendrikus Josephus Maria van der Schinkel 73 jaar

7 november Petronella Wilhelmina Maria van Bemmel-van Wegen 83 jaar

11 november (Annemarie) Anna Maria Louise Bijlard-Grimmelt* 83 jaar

14 november (Bep) Elisabeth Maria van Eijsden-Zeijlmans 86 jaar

Datum Doop Geboortedatum

31 augustus Nikodem Józef Patulski, zoon van Maciej Patulski 11 maart 2019

 en Justyna Patulska

1 september Jay de Jong, zoon van Dave de Jong en 10 juli 2019

 Esmee van der Park 

21 september Liam Gabriel Lochtenberg Hidalgo, 24 februari 2017

 zoon van Simon Lochtenberg en Jessica Hidalgo Acuña

29 september Sarah Elisabeth Maria Destellirer en 21 juni 2011

 Emma Robin Catharina Destellirer, dochters van 4 maart 2017

 Sebastiaan en Ingeborg Destellirer 

8 december Kyra Andrea Naaldijk, dochter van Jordano Naaldijk 5 april 2018

 en Natasha Salerno

18 19
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Toelichting op het rooster van kerstmis 2019 tot medio maart 2020
Begin december is een nieuw kerkelijk jaar begonnen. We horen lezingen bij de vieringen die horen bij de A-cyclus, dus 
overwegend uit het Evangelie van Mattheus. Was de advent nog paars, rond Kerstmis en de eerste tijd daarna is de kleur 
wit. Dat geldt zowel voor de gebedsvieringen op zaterdagavond om 19.00 uur als voor de Eucharistieviering op zondag 
om 11.00 uur. Na de viering op zondag bent u welkom om elkaar te ontmoeten in het Trefcentrum met koffie of thee.

Zondag 22 december 4e zondag van de Advent We zingen samen o.l.v. cantor Ton Bakker

Dinsdagavond 24 december  Kerstavond. Om 19.00 uur werkt OpMaat mee in de viering.

     Om 22.00 uur verzorgt Debuut de zang bij de viering van de Geboorte van de Heer. 

Woensdag 25 december 1e Kerstdag Het Emmaüskoor zingt in de feestelijke viering om 11.00 uur

Donderdag 26 december Om 11.00 uur Eucharistieviering. Feest van St. Stefanus. Diaken/martelaar  

Zondag 29 december  11.00 uur We vieren het feest van de H. Familie.

Dinsdag 31 december  Oudjaarsavond om 17.00 uur vesperviering en aanbidding

Woensdag 1 januari  11.00 uur Nieuwjaar Feest van het Moederschap van Maria. Cantor Ton leidt de zang.

Zondag 5 januari  11.00 uur het Emmaüskoor zingt. Openbaring van de Heer.

     Na de viering gelegenheid elkaar alle goeds voor 2020 toe te wensen in het Trefcentrum

Zondag 12 januari  11.00 uur We gedenken de Doop van de Heer. Kinderkoor OpMaat verzorgt de zang.  

     De komende weken zijn het de zondagen door het jaar. De kleur is groen.

Zondag 19 januari  11.00 uur De tweede zondag door het jaar. Debuut zingt.

Zondag 26 januari   11.00 uur 3e zondag door het jaar . Zang door het Emmaüskoor. 

Zondag 2 februari  11.00 uur 4e zondag door het jaar. Presentatie van de kinderen die in mei de

     Eerste Communie gaan doen. We zingen o.l.v. de Cantor.  

Zondag 9 februari  11.00 uur 5e Zondag door het jaar OpMaat zingt.

Zondag 16 februari  11.00 uur 6e zondag door het jaar. Het Emmaüskoor zingt.

Zondag 23 februari  11.00 uur 7e zondag door het jaar Zang o.l.v. Cantor Ton Bakker.

Woensdag 26 februari   Aswoensdag Begin van de veertig dagentijd. Tijdens de viering wordt de as gewijd en

     ontvangen we het Askruisje. Aanvang van de viering is om 19.00 uur.

     Let dus op de weekberichten en kijk op de site van de parochie. 

Zaterdag 29 februari  19.00 uur is in de woord- en gebedsdienst de kleur paars en de lezingen zijn voor het

     1e weekend in de Veertigdagen tijd.

Zondag 1 maart 11.00 uur 1e zondag van de Veertigdagentijd met het Emmaüskoor

Zondag 8 maart 11.00 uur 2e zondag in de Veertigdagentijd met zang van OpMaat.

Zondag 15 maart 11.00 uur 3e zondag in de Vastentijd. Debuut verzorgt de zang.

Doordeweekse
Eucharistievieringen:

Di: 19.00 uur; Wo, Do, Vr: 9.30 uur
Biechtgelegenheid:de pastores zijn altijd beschikbaar voor een biechtgesprek na de doordeweeksevieringen of op afspraak.

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.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 en vrijdagochtend van 9.00-12.00 
uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 0297-56 14 39. Het se-
cretariaat 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 23 maart 2020
Kopij inleveren uiterlijk 2 maart 2020
Redactie Emmaüs informatie
Potgieterplein 4 1422 BB Uithoorn, 0297- 56 14 39
redactie@emmaus-uithoorn.nl

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

Rekeningnummers en tarieven
Op naam van R.K. Parochie Emmaüs staan de volgende bankrekeningen:
-  voor algemene zaken NL42 RABO 0363 5035 01 (RABObank);
-   voor kerkbijdragen NL11 INGB 0000 5566 99 (INGbank) of 
 NL44 RABO 0363 5507 04 (RABObank)
De tarieven voor diverse vieringen en diensten zijn opgenomen op de website 
van de parochie: www.emmaus-uithoorn.nl
onder Bestuurlijke organisatie > Financiën > Financiële commissie.


