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Bij de voorkant
Ieder mens, maar ook de parochie, kent
perioden van ‘hosanna’. Maar ook tijden van
lijden, verdriet, verlies en rouw.

Na door een dal te zijn gegaan is het altijd
mogelijk om weer samen, met de Heer, op
weg te gaan. Emmaüsgangers zijn wij.

Voorwoord
Beste vrienden,
Ik wil met jullie een luchtige gedachte delen,
die ik ook in de Emmaüsinformatie van september 2019 heb verteld. Kortgeleden heb ik
een boek over de geschiedenis van Italië in
de 16de eeuw gelezen en daar leerde ik dat
de stad Rome momenten van groot verval
kent. In de gouden tijd van het Romeinse rijk
was het aantal inwoners van Rome meer dan
een miljoen. Daarna daalde het aantal tot
25.000 in de volkstelling van het jaar 1527.
Nou, het viel me meteen op dat … Uithoorn
nu meer inwoners telt dan Rome in het jaar
1527! Het is misschien een stomme gedachte,
maar het laat zien hoe betrekkelijk alles is. Wij
kijken naar het hier en nu, maar wij weten niet
wat er in de toekomst gaat gebeuren: misschien wordt ook Uithoorn op een dag een
stad van meerdere miljoenen inwoners!
Wij gaan dus vol hoop naar de toekomst toe!
‘Omzien in verwondering’ dat is wat ik doe,
terugkijkend op weer een jaar samen met u
allen in de Emmaüsparochie.
Uit het verslag dat hier wordt aangeboden
wordt duidelijk hoeveel mensen, groot en
klein, oud en jong, een bijdrage leveren aan
het levend houden van deze – onze –
gemeenschap.

Met dankbaarheid kan worden gewezen op
het feit dat we drie koorgroepen hebben die
regelmatig hun bijdrage leveren aan de
vieringen.
Er wordt zorgvuldig omgegaan met het verdriet van mensen die een dierbare moeten
missen. De uitvaarten zijn verzorgd en
betekenen iets voor de nabestaanden, mede
door de bijdrage van het uitvaartkoor.
Veel parochianen zijn actief als vrijwilliger,
hetzij via de Wijkcontactpersonen dan wel
door hulp bij Het Hoge Heem, De Zonnebloem
en op andere wijze.
Intern zijn er de lectorengroep en de voorgangers op de zaterdagavond. En er zijn de
mensen die dat alles aansturen en zorgen
voor het nodige materiaal.
Zowel kapelaan Darek als ondergetekende
kunnen rekenen op noodzakelijke hulp. Omdat veel wordt gedaan laat het ons ruimte
met zorg nabij te zijn aan de zieken en zwakkeren in onze parochie.
Van deze vele activiteiten vindt u een overzicht in dit jaarverslag. Laat het ons inspireren
om het nieuwe jaar door te gaan met hetzelfde heilige vuur van de Geest, waarom wij
bidden.
Uw pastoor,
Marco Cavagnaro
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Kerkbestuur

Het Kerkbestuur werkt op regionaal niveau en
heeft met name een economische functie. De
leden van het kerkbestuur worden door de
bisschop benoemd voor een termijn van 4
jaar. Onze regio omvat de 5 parochies van
Aalsmeer, Kudelstaart, De Kwakel, Nes a/d
Amstel en Uithoorn.
Het kerkbestuur vergadert maandelijks op één
van de 5 locaties en is in nauw overleg met de
Algemeen Econoom van het bisdom over de
‘vitaliteit’ van de parochies. Onder ‘vitaliteit’
valt alles wat de kerkgemeenschap in stand
houdt - dus niet alleen de financiën – maar
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Nes a/d Amstel

Aalsmeer

Kudelstaart

De Kwakel

ook het kerkbezoek, de beschikbaarheid van
vrijwilligers en priesters, en de staat van
onderhoud van de gebouwen.
In de meeste parochies is merkbaar dat het
kerkgebouw te groot is voor de normale
zondagsviering. Dat vormt op zich geen
probleem, maar het brengt op termijn wel
onevenredig hoge kosten met zich mee. Het
bisdom geeft als norm dat maximaal 35% van
de inkomsten besteed mag worden aan
gebouwkosten. Reden voor het kerkbestuur
om na te denken over mogelijke
alternatieven.

Kerkbestuursleden
Pastoor Marco Cavagnaro
Julia Oostveen
Carlo Renne
Miranda van Rijn
Hans van Putten
Hans Pronk
Henk Vermaas
Diaken Jeroen Hoekstra
Cockie Groen

Functie/Portefeuille
Voorzitter
Penningmeester
Gespreksleider
Secretaris
Bouwzaken
Bouwzaken
Schans en Zijdelveld
Bijzonder lid
Notuliste

Parochie
--Aalsmeer
De Kwakel
Kudelstaart
Nes a/d Amstel
Uithoorn
---

Henk Vermaas

Gebouw De Burght

Parochieteam
Op plaatselijk niveau kent elke parochie een
parochieteam. Dit bestaat voor onze parochie
uit de volgende personen:
• Pastoor Marco Cavagnaro
• Albert Borghouts
• Marlies van der Lelij
• Rob Woerdeman
• Anja van der Vlugt
• Henk Vermaas
Het parochieteam vergadert maandelijks in
de pastorie van De Burght. De helft van de tijd
is dat met de leden van de Financiële
Commissie:
• Nol Zaal (financiën)
• Bart Röling (gebouwen/onderhoud)
• Bart Verhaar (gebouwen/onderhoud)

Het parochieteam is bijzonder blij met de
stapsgewijze verbouwing en renovatie van de
dagkerk.
Door een nieuwe opstelling van de banken –
rondom het altaar – bieden deze nu plaats
aan circa 70 personen (met stoelen erbij circa
80). Uiteindelijk is het de bedoeling dat de
dagkerk doordeweeks en overdag gewoon
‘open’ kan zijn voor gebed en toegankelijk
voor iedere voorbijganger.
Het parochieteam heeft op 9 juni 2018 een
bijeenkomst georganiseerd voor alle vrijwilligers en parochianen. Deze ‘Parochiedag’
willen wij in 2019 opnieuw vorm gaan geven,
na de opening van het kerkelijk jaar.
Henk Vermaas

Secretariaat
In het afgelopen werkjaar heeft het parochieteam een flinke verandering ondergaan. Willy
Ariaansz, die tien jaar lang de ‘leidinggevende persoon’ was en veel werk voor haar
rekening nam, stopte per eind december met
haar werk door persoonlijke omstandigheden.
Dat was een flinke aderlating!

Albert Borghouts is nu contactpersoon voor de
groep, ook naar het parochieteam.

In overleg met pastoor Marco zijn wat veranderingen doorgevoerd. De openingstijden
zijn verkort – het secretariaat is nu op woensdag gesloten – en er zijn enkele werkzaamheden aangepast en anders verdeeld.

Het huidige parochiesecretariaat bestaat uit:
Albert Borghouts, Mary van Teeffelen, Gerda
van Geffen, Janneke Everts en Trees Zaal.

Mary van Teeffelen en Gerda van Geffen hebben hun taken uitgebreid. Het werk wordt in
goed overleg met elkaar uitgevoerd; we doen
ons best, maar er gaat wel eens iets mis …

Trees Zaal

Pastoor Marco heeft aan Janneke Everts
gevraagd om de parochieboeken voor haar
rekening te nemen. Dat wil zeggen
inschrijvingen van doop, 1e communie,
vormsel, huwelijk en overlijden, en de daarbij
behorende formulieren te archiveren. Dat
doet zij nu, naast het onderhouden van het
overige archief.
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Financiële commissie
De taak van de financiële commissie is het
behartigen van de materiële zaken op basis
van de goedgekeurde begroting en zij brengt
terzake advies uit aan het parochiebestuur.
Ontvangsten
Kerkbijdragen parochianen
Overige bijdragen parochianen
Kerkcollecten voor derden
Opbrengst uit bezittingen
Totaal

Begroting
2018
68.000
28.200
2.700
45.300
144.200

Werkelijk
2018
66.984
27.043
3.212
45.181
142.420

Begroting
2019
65.000
25.200
3.000
46.100
139.300

Uitgaven
Persoonskosten
Kosten onroerend goed
Kosten erediensten
Kosten pastoraal
Verplichte/vrijwillige bijdragen
Collecten voor derden
Beheerskosten
Totaal

Begroting
2018
36.400
58.100
4.700
9.800
22.900
2.700
12.000
146.600

Werkelijk
2018
32.396
61.427
5.196
7.774
22.896
3.212
9.651
142.552

Begroting
2019
22.700
66.900
5.500
8.400
20.400
3.000
10.100
137.000

Exploitatiesaldo

-2.400

-132

-2.300

Kerkbijdragen parochianen
De opbrengst van Kerkbalans daalt door
verhuizingen, overlijden en kerkverlaters. Het
aantal bijdragers is in 2018 gedaald met 53 tot
725. Het totaalbedrag is gedaald van € 70.360
in 2017 tot € 66.984 in 2018. De post kerkbijdragen bedraagt ca. 47% van de totale
inkomsten.
Overige bijdragen parochianen
De bijdragen parochianen bestaan uit kerkbijdragen, collecten, stipendia, kaarsengeld,
uitvaarten e.d.
Opbrengst bezittingen
De opbrengst bezittingen bestaat voor het
grootste deel uit huren, dividenden en rente
van obligaties.
Kosten onroerend goed
De kosten onroerend goed betreffen onderhoud, energiekosten, verzekeringen en belastingen, schoonmaakkosten,
alsmede een voorziening voor
groot onderhoud. Deze zijn in
2018 per saldo nagenoeg gelijk
aan 2017. Voor 2019 is de post
onderhoud hoger ingezet.
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Dagkerk
In 2019 is de dagkerk aangepast en gerenoveerd. Hierover zijn zeer veel positieve reacties
ontvangen. De kosten worden ten laste van
de voorziening groot onderhoud geboekt.
Door de inzet van vrijwilligers zijn de kosten zo
laag mogelijk gehouden. Dank daarvoor!
Kerkgebouw en pastorie Sint Jan de Doper
In voorgaande jaarverslagen is uitgebreid
verslag gedaan over de kerk en pastorie aan
de Schans. Onderhandelingen met eventuele
kopers en de gemeente Uithoorn lopen in zijn
geheel via het Bisdom Haarlem-Amsterdam.
Over verdere ontwikkelingen is bij de parochie
niets bekend. Om vandalisme en kraak te
voorkomen is de pastorie door het Bisdom
verhuurd.
Begraafplaats Zijdelveld
Ook over de begraafplaats aan het Zijdelveld
is in voorgaande jaarverslagen uitgebreid verslag gedaan. Ook de begraafplaats
was al overgedragen aan het Bisdom
Haarlem-Amsterdam. Er zijn geen
verdere ontwikkelingen.
Nol Zaal, administrateur

Ledenadministratie
In de ledenadministratie staan onze
parochianen ingeschreven en personen die
voorkeur hebben voor onze parochie maar
onder een andere parochie vallen. Deze
gegevens moeten nauwkeurig in de
administratie worden bijgehouden.

De ledenadministratie van onze Parochie telt
eind juni ca. 2.400 parochianen, waarvan ruim
432 wel staan ingeschreven maar geen
contact willen hebben met de parochie, dus
geen parochieblad ontvangen en niet
deelnemen aan Actie Kerkbalans.

Een mutatie kan zijn een verhuizing binnen
onze parochie, een verhuizing naar onze
parochie (nieuwe parochiaan) of een
overlijden. Deze informatie ontvangen we
voornamelijk van de SILA (Stichting
Interkerkelijke Leden Administratie). Deze
werkzaamheden doen we elke week op
dinsdagochtend. Dan is ook het secretariaat
aanwezig en de Stuurgroep Wijkcontactpersonen. Als het nodig is kunnen we met hen
overleggen en de nodige informatie
ontvangen en uitwisselen.

De gegevens van de ledenadministratie
worden gebruikt voor diverse activiteiten en
groepen zoals de bezorglijsten van het
Parochieblad, de actie Kerkbalans, de actie
Haarlem-Hyderabad en de Stuurgroep
Wijkcontactpersonen. De werkgroepen zelf
kunnen altijd bij ons terecht voor informatie en
om eventuele wijzigingen aan ons doorgeven.
Om up-to-date te zijn ontvangen de
contactpersonen van de werkgroepen elk
jaar een lijst met de leden van hun werkgroep
ter controle.

Als wij bericht ontvangen van de SILA, dat er
nieuwe parochianen op een adres binnen
onze parochie zijn komen wonen dan
ontvangen zij een brief met de vraag of zij
willen worden ingeschreven in onze parochie.
Ondanks bijgevoegde gefrankeerde
antwoordenvelop en de mogelijkheid om per
e-mail te reageren blijft een reactie meestal
uit. Dat wordt door ons als een NEE
beschouwd. Ook kinderen die zelfstandig
binnen onze parochie gaan wonen
ontvangen een brief met de vraag of zij op
hun nieuwe adres willen ingeschreven blijven
staan.

Zoals vorig jaar al aangekondigd is zijn we
overgegaan naar een nieuw computersysteem namelijk DocBase. Het vorige systeem
voldeed niet aan de nieuwe regelgeving
omtrent privacy (AVG). Om de gegevens van
SILA te kunnen blijven ontvangen moeten alle
parochies vóór 1 juli overgegaan zijn naar het
nieuwe computersysteem DocBase. De
conversie van de administratie van onze
parochie heeft in maart plaatsgevonden.
Inmiddels hebben we al heel veel
gecontroleerd en ons het systeem een beetje
eigen gemaakt. Het is de bedoeling dat we
binnenkort alleen nog maar met DocBase
werken. Tot nu toe hebben we het Churchaidsysteem ook bijgehouden, het systeem dat
Simon Beuse in de loop der jaren zo heeft
geprogrammeerd dat aan bijna alle wensen
voor lijsten en overzichten kon worden
voldaan. Helaas moeten we hiermee stoppen,
vanwege de nieuwe wet op privacy.

Verder verwerken wij inschrijvingen op eigen
verzoek. Dit is meestal naar aanleiding van
een doop of Eerste Communie. Uitschrijvingen
op eigen verzoek komen ook voor met
uiteenlopende redenen.
Buiten alle persoonsgegevens houdt de ledenadministratie ook een Vrijwilligersbestand bij.
Parochianen die in een werkgroep of een van
de koren actief zijn staan in onze administratie
met de begindatum van hun activiteit. Een
aantal is ook lid van meerdere werkgroepen.
Er zijn op dit moment ongeveer 197 vrijwilligers
die deel uitmaken van 53 werkgroepen/koren.
De gemiddelde leeftijd is 66,68 jaar.

Daarmee zullen we binnenkort afscheid
nemen van Simon Beuse als ledenadministrateur, die 26 jaar met volle inzet de
ledenadministratie van onze parochie heeft
verzorgd. Heel hartelijk dank voor al je werk en
de prettige samenwerking.
Riny te Riele
Simon Beuse
Albert Borghouts
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Raad van kerken Uithoorn - De Kwakel
Samenstelling
De Raad van Kerken Uithoorn – De Kwakel is
het samenwerkingsverband van de R.K. parochie St. Jans Geboorte in De Kwakel, de Emmaüsparochie in Uithoorn en de PKN-gemeente in Uithoorn. De Raad is opgericht in 1970 en
viert komend jaar haar vijftig jarig bestaan!
In het afgelopen jaar maakten deel uit van de
Raad: Carine Vleerbos (voorzitter), Karel
Burger (secretaris) en Hans v.d. Bosch (penningmeester), die samen het dagelijks bestuur
vormen. Daarnaast neemt elk van de samenwerkende gemeenschappen deel met een
vertegenwoordiger vanuit de pastores en een
vertegenwoordiger vanuit of namens het
parochieteam dan wel de Kerkeraad. In deze
vertegenwoordiging vonden het afgelopen
jaar enkele mutaties plaats. Voor de Emmaüsparochie is de vertegenwoordiger namens het
parochieteam Tom van Meijgaarden. De vertegenwoordiger vanuit St. Jan in De Kwakel Dhr. Karel Nieuwendijk – moest om gezondheidsredenen afhaken. Er wordt gezocht naar
een opvolger (m/v). Voor de beide parochies
is Elly van Rooden de vertegenwoordigster namens de pastores. De Protestantse Gemeente
Uithoorn heeft Ds. Joep Dubbink als pastor in
de Raad. Vanuit de Kerkeraad werd Marianne
Mak opgevolgd door Antoine van Mulukom.
Activiteiten
De Raad komt minstens elk kwartaal bij elkaar.
Bij toerbeurt is één van de kerken gastheer.
Het dagelijks bestuur bereid die vergaderingen voor en vertegenwoordigt de Raad naar
de Kerkbesturen en andere instanties. Van die
vergaderingen wordt een verslag opgemaakt
door de secretaris, wat ter kennis wordt gebracht van de deelnemende kerken. Een samenvatting wordt geplaatst in de kerkbladen.
Voor een aantal van de activiteiten die
plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van
de Raad zijn werkgroepen in het leven
geroepen. Op het eind van elk werkjaar komt
de Raad samen met alle werkgroepen.
1. De vieringen op vrijdagavond in Het Hoge
Heem worden afwisselend voorbereid
door iemand van de PGU en de R.K. Parochies. Jules Bosma regelt het rooster voor
de vieringen en zoekt de voorgangers,
muzikale ondersteuners en soms koren.
2. Wereldgebedsdag is een speciale viering
op de eerste vrijdag in maart. Tineke
Beuse, Ella Bosman en Hans v.d Bosch
bereiden die viering voor.
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3. Vanuit het Bestuur van de
Raad wordt de zondag van de Eenheid in
januari voorbereid. Dit jaar was de viering
in de St. Jans geboorte in De Kwakel. De
teksten komen via de Landelijke Raad van
Kerken uit telkens een ander werelddeel.
4. In de week van de eenheid is er ook een
speciale avond. Dit jaar sprak Diaken Rob
Mascini over de Oosterse Christenen.
5. De ouderen van Het Hoge Heem krijgen
attenties rond Kerstmis. Beurtelings wordt
het klaarmaken en uitdelen ervan
verzorgd door iemand van de PGU, dan
wel de Emmaüsparochie.
6. Een aantal vrijwilligers legt bezoeken af bij
bewoners van Het Hoge Heem en is ook
actief bij de begeleiding van de mensen
naar dienst op vrijdagavond.
7. In de veertigdagentijd bereidt een werkgroep 3 avonden een sobere maaltijd. De
opbrengst gaat naar een goed doel, aangedragen door de Diaconie dan wel de
Bisschoppelijke Vastenactie.
8. Rond de Vredesweek bereiden enkele
leden van de Raad een speciale viering
voor waarbij een door Pax ingesteld waarderingsteken wordt uitgereikt. Dit jaar ontving Riet Westera de vredesduif voor haar
inzet voor diaconale activiteiten. Tevens
werd in die viering Carine Vleerbos voorgesteld als de nieuwe voorzitter van de
Raad.
9. Ds. Joep Dubbink was samen met
Catechiste Elly van Rooden weer actief in
de begeleiding van de deelnemers van
de Rouwverwerkingsgroep.
Naast bovengenoemde activiteiten kunnen
nog de volgende acties worden genoemd:
Daags voor palmzondag maken kinderen van
de Emmaüsparochie en De Schutse-gemeenschap samen Palmpaasstokken. Met medewerking van een groep muzikanten wordt
rondgelopen en de stoet eindigt dan bij De
Burght, waar de kinderen van De Schutse
doorlopen naar de Karel van Manderhof,
terwijl de kinderen van de Emmaüs, bij de kerk
de palmwijding bijwonen en in processie dan
mee de kerk in gaan.
Onder verantwoordelijkheid van de R.v.K. en
om de Pelgrimagegedachten levend te houden was er 5 juni een wandel-/puzzeltocht uitgezet tussen beide kerken. Een idee wat ook
voor het komend jaar opnieuw zal worden
uitgewerkt.
Tom van Meijgaarden

Parochieblad en contacten met de media
De redactie van Emmaüs Informatie bestond
dit afgelopen werkjaar uit de volgende leden:
Tom van Meijgaarden (eindredactie), Ria v.d.
Werff (interview met parochianen, contact
naar de andere werkgroepen) en Albert
Borghouts (technisch ondersteuner en contact
met de drukkerij).

Omdat het blad minder vaak uitkomt dan de
uitgaven in de omliggende parochies, en de
roosters dus niet altijd goed op elkaar passen,
is dit jaar het rooster van de eigen parochie
wat meer uitgebreid toegelicht aan de hand
van het grote rooster dat Diaken Jeroen opstelt.

Emmaüs Informatie wordt vier keer per jaar
uitgegeven; 2 keer in de eerste helft van het
werkjaar, bij de start en voor Kerstmis. Bij de
andere 2 nummers wordt rekening gehouden
met de datum van het Paasfeest en de start
van de zomervakantie.

Als er bijzondere activiteiten of jubilea zijn,
leveren werkgroepen of zelf een bijdrage of
een van de vaste redactieleden verzorgt een
verslag voor het parochieblad. Tom van
Meijgaarden zorgt er dan voor dat ook de
lokale media worden geinformeerd.

Pastoor Marco levert elk nummer een bijdrage
en zorgt voor informatie van Paus Franciscus.
Bijzondere gebeurtenissen zoals Eerste Heilige
Communie en Vormselvieringen, krijgen extra
aandacht. Het parochiesecretariaat verzorgt
de familieberichten.

De verspreiding van het blad wordt al jaren
via de Wijkcontactpersonen geregeld. Een
groep van bijna honderd mensen met elk een
eigen wijk. U leest er meer over bij het verslag
van de WKP.
Tom van Meijgaarden

Website
In de afgelopen maanden diende de website
van onze parochie te worden opgeknapt. De
vrijwilligster die het jarenlang voor ons heeft
gedaan is inmiddels gestopt en wij voelen een
enorme dankbaarheid voor wat ze vele jaren
voor ons heeft gedaan.
Het technische deel van de opknapbeurt
werd voor ons door de onmisbare Marco
Zijerveld gedaan. Zonder hem zou de
Emmaüsparochie geen website hebben:
‘Marco, van harte bedankt! Wij hebben
verder niemand kunnen vinden die aan het
uiterlijke aspect van de website wilde werken,
bijvoorbeeld om hem een nieuw jasje te
geven. Dus heb ik tijdelijk de regie van de
website maar in handen genomen en ik vind
het nog leuk om te doen ook.
Onze website blijft toch een eenvoudig
prikbord, waar basisinformatie over de
Parochie kan worden gevonden. Dat is vooral
belangrijk NIET voor ons INTERN (wij hebben
immers genoeg middelen om aan elkaar een
boodschap door te geven, bijvoorbeeld via
de mededelingen of het weeknieuws of
gewoon door persoonlijke contacten). Dat er
een website is waar basisinformatie over de
parochie kan worden gevonden is belangrijk
voor de EXTERNE mensen die naar ons zoeken.
In de ‘regie’ van de website kan ik immers zien
hoeveel mensen de site raadplegen en dat is

gemiddeld 50 à 70 mensen per week en dat –
neem ik aan – is een INTERN-gebruik van
parochianen die via de website b.v. het
parochienieuws willen lezen (excuses als het
soms niet tijdig geüpload werd). Maar rond de
piekvieringen zoals Kerstmis kan het aantal
bezoekers tot tweehonderd stijgen en dat zijn
dus de externe mensen waarvoor ons ‘online
prikbord’ bedoeld is.
Natuurlijk zouden wij een mooiere en actievere website willen hebben, maar dat kan niet
omdat de activiteiten op het internet niet
‘kunstmatig’ kunnen worden gedreven. Een
website wordt vanzelf ‘actief’ als er actieve
mensen zijn die er dagelijks mee bezig zijn.
Dan is er geen ‘plan’ of ‘rooster’ nodig om de
website te behouden, het wordt dan vanzelf
een vitale ontmoetingsplek van mensen. Dat
kan dus niet kunstmatig verwerkt worden. Zelfs
de aanwezigheid op de sociale media kan
niet ‘van boven af’ worden geduwd, maar is
iets dat zelf moet groeien en dat gebeurt
meestal als mensen tussen de 15 en de 30 jaar
hiermee aan de slag gaan. Het behoeft geen
betoog dat ik niet tot die categorie behoor.
Ik sta open voor alle ideeën en hoop dat onze
website een goede dienst aan de Kerk kan
blijven betekenen!
Pastoor Marco Cavagnaro
Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
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Werkveld Jeugd en Jongeren

Eerste Communie

Dopen

Achttien blije Communicanten

In het afgelopen werkjaar werd negen maal
het sacrament van het doopsel toegediend
door een van de pastores. Ook de
voorbereidende gesprekken worden door hen
gehouden.

Na maanden voorbereiding was het dan
zover. Op zondag 26 mei mochten 18 jongens
en meisjes 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 om de foto’s te maken. In een lange
processie 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
gezongen 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.
Na het slotlied 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.
Ondertussen staan wij als geloofsgemeenschap ook voor uitdagingen. Hoe zorgen wij
ervoor dat deze nieuwe generatie
communicanten samen met hun ouders kerkbetrokken blijft, zodat zij langzaam maar
zeker, taken overnemen van mensen die nu
nog de kar trekken? Hoe zal de kerk er over 10
of 20 jaar uitzien? Uitdagingen die wij als
parochie graag samen met u aangaan, want
één ding is zeker, ook over tien, twintig of
honderd jaar kan het geloof mensen tot steun
en vreugde zijn. Laten wij dus ons best blijven
doen om nieuwe generaties aan te
moedigen.
Ook zullen we op zoek moeten
naar nieuwe manieren, om
mensen aan te spreken,
manieren die wellicht anders zijn
dan wij tot nu toe gewend zijn,
maar die een nieuwe generatie
kunnen helpen, ook de weg naar
onze kerk te vinden.
Elly van Rooden,
catechiste
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Vormsel
Dit jaar heeft geen regionale vormselviering
plaatsgevonden.

Huwelijk
In onze parochie werd in het afgelopen jaar
één huwelijk gesloten.

Kinderkoor OpMaat
Ik heb er weer van genoten om dirigent van
kinderkoor OpMaat te mogen zijn. De eerste
viering van het jaar zongen we met het
Emmaüskoor, de opening van het werkjaar.
Ook hebben we een feestelijke KISI-dag
gevierd en hebben we bij mooie vieringen
gezongen met Kerst, in Het Hoge Heem, met
Palmpasen en bij het Eerste Communieproject. In totaal hebben we dit werkjaar bij
twaalf vieringen gezongen.
Met het jaarlijkse kooruitje gingen we naar
Duinrell, we hebben een erg leuke dag
gehad.
Op zondag 7 juli heeft Annemiek afscheid
genomen als dirigent van OpMaat. De nieuwe
dirigent, Cathelijn Gelder, begint vanaf het
nieuwe werkjaar. Jelle blijft de pianist, Jessica
komt Annabel en Carine ondersteunen als
koorouder.
We eindigen dit
seizoen met een
mooi ledenaantal
van 17 kinderen.
Annemiek Samsom

Jongerenkoor Debuut
Leden

Vieringen

Afgelopen jaar
Afgelopen jaar hebben we 2 nieuwe
leden mogen verwelkomen. Ook deze zijn
boven de voormalige leeftijdsgrens. Voor
ons bevestigt dit dat het twee jaar
geleden een goed besluit is geweest om
de doelgroep te vergroten.

Komend jaar
Helaas gaat onze dirigent verhuizen.
Hierdoor is het voor haar niet mogelijk om
bij Debuut te blijven. Hoewel ledenwerving
een belangrijk onderdeel blijft zal zeker het
eerste half jaar de prioriteit liggen bij het
vinden van een nieuwe dirigent.

Afgelopen jaar hebben wij gezongen bij
de bruiloft van twee oudleden. Daarnaast
hebben wij gezongen bij 7 vieringen in De
Burght.

Volgend jaar willen ook weer zingen bij
ongeveer 7 vieringen. Het zal voornamelijk
om vieringen in De Burght gaan.

Activiteiten Afgelopen jaar hebben we gezongen bij

het kerstconcert in De Hoef. Dit vonden
we erg leuk om te doen en mochten we
nogmaals worden uitgenodigd dan zullen
we hier zeker nog een keer aan meedoen. Ook hebben wij zowel met Kerst als
met Pasen een projectkoor opgezet. Er
heeft een kooruitje op de planning
gestaan. Echter, toen de datum dichterbij
kwam, bleek dat te weinig mensen
konden op de geplande datum. Het is er
niet van gekomen om het op een andere
datum alsnog te laten plaatsvinden.

Bestuur

Afgelopen jaar heeft het bestuur bestaan
uit Marieke van Houte en Ayesha Timmer.
Dit seizoen hebben we het met zijn
tweeën gedaan en hebben wij gekeken
wie ons het beste zou kunnen versterken.

Volgend jaar bestaat Debuut 40 jaar. Hier
willen we in mei in samenwerking met de
GIDA, die 45 jaar bestaat, bij stilstaan. Hoe
we dit precies vorm gaan geven wordt in
de loop van het lustrumjaar besloten. Ook
willen we weer een projectkoor opzetten
voor Kerst en misschien voor Pasen.
Volgend jaar zal er een kooruitje worden
georganiseerd. Ook willen wij aan het
einde van het seizoen meedoen aan de
kunstroute.

Vanaf komend jaar zal het bestuur worden
versterkt door Menno Soppe.
Ayesha Timmer

Jongerengroep
In 1975 zijn jongeren gaan repeteren voor een
viering in De Burght. Deze jongeren zongen op
zaterdagavond 8 mei (hemelvaart). Na de
viering was er een feestavond voor jongeren.
Dat was de start van het Gida: Geloof Is een
Daadwerkelijk Alternatief.

Ging Gida ook weer op bezinningsweekend?
We weten het niet, want onze ‘verslaggever’
kon wegens verhuizing niet in dit jaarverslag
schrijven. Maar de vlam van de hoop is
doorgeven!
Redactie

Een belangrijk thema was in de beginjaren: de
vlam van de hoop doorgeven. Tijden
veranderen, jongeren komen en gaan, maar
ook in het werkjaar 2018-2019 kwam het Gida
op vrijdagavond, na de repetitie van Debuut,
bijeen, zij het met
een bescheiden
ledental.
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Werkveld Catechese & Pastoraat

Bijbelleesgroep
De Bijbelleesgroep is in het werkjaar 2018-2019,
elf maal bijeen geweest. Enkele keren minder
dan in voorgaande jaren. Oorzaak: ziekte,
andere ongemakken, vakanties,
verhinderingen bij enkele deelnemers. Meestal
waren we met z’n zevenen, waaronder ook
deelname vanuit de Protestantse Gemeente,
om de 1ste Lezing en de Evangelielezing van
de daaropvolgende zondag met elkaar te
lezen, te overdenken en te bespreken met
veelal boeiende gesprekken over hoe we de
lezingen konden vertalen naar ons leven van
elke dag, in deze tijd.

De gesprekken werden steeds voorbereid
door één van de deelnemers. Grote waardering voor hun inzet en hun gespreksleiding.
Zodoende werden de inspanningen onder
elkaar verdeeld. In het nieuwe werkjaar staan
16 bijeenkomsten gepland; de 1ste is op donderdag 26 september. Daarna eenmaal per
14 dagen, op de donderdagmorgen vanaf
10.15 tot 11.15 uur.
De parochiële koffiegroep zorgt heel trouw
voor de koffie. Hulde! De bijeenkomsten
worden steeds in de weekagenda
aangekondigd.
Joop Alsemgeest

Oecumenisch pastoraat Het Hoge Heem
Het oecumenisch pastoraat onder
verantwoordelijkheid van de plaatselijke Raad
van Kerken omvat diverse activiteiten, zoals
• de weeksluitingen op vrijdagavond
• het halen en brengen van bewoners bij
deze weeksluiting
• het bezoeken van bewoners
• themagesprekken voor kleinschaligen (de
huisjes)
• geloofsgesprekken
• kerstattenties en Kerst van de kerken
Daarnaast is nog een vrijwilligersgroep
werkzaam op de donderdagmorgen om
enkele bewoners in de gelegenheid te stellen
de eucharistieviering in de kerk bij te wonen.
De groep bestaat uit vijf personen die bij
toerbeurt bewoners ophalen en na de koffie
terugbrengen. Ook werd vanuit de parochie
in de Mariamaanden mei en oktober op de
woensdagavond het rozenkransgebed
gebeden. De leiding daarvan was in handen
van Nel en Gerard Scholte.
Alvorens op verschillende activiteiten in te
gaan, allereerst enkele opmerkingen vooraf.
De nieuwe geestelijk verzorger mevrouw Aly
Meijer was enkele maanden om moverende
reden afwezig. In die periode werd zij bij de
weeksluitingen vervangen door haar
voorgangster ds. Caro Houtkoop.
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Het overlijden van Jan de Kort plaatste ons
voor de opgave zijn verschillende werkzaamheden zo goed mogelijk te verdelen. In de
halfjaarlijkse bijeenkomst van oktober werd
met ieders instemming en medewerking de
volgende oplossing gevonden:
• coördinatie van de vrijwilligers die de
bewoners halen en brengen bij de
weeksluiting en het contact met de
kosters: Joke Tuinenburg;
• contact met koren in de regio: Janneke
Everts;
• leiding van de vergadering van de
vrijwilligers: Jules Bosma;
• notulering van de halfjaarlijkse
vergadering van de vrijwilligers: Joke
Tuinenburg.
Evenals voorgaande jaren vinden de weeksluitingen beurtelings plaats onder leiding van
een PGU- en R.K.-voorganger. Voorgangers bij
de katholieke vieringen zijn de beide pastores,
de dames Tineke Beuse en Anja Könst en de
heren Tom van Meijgaarden en Jules Bosma.
Per half jaar zijn er 4 eucharistievieringen en 9
woord- en communievieringen. Het is plezierig
dat in Het Hoge Heem nog steeds woord- en
communievieringen gehouden kunnen
worden, vooral ook omdat voor vrijwel alle
aanwezige bewoners de weeksluiting ook de
weekendviering is.

Het halfjaarlijkse rooster wordt samengesteld
door laatstgenoemde die tevens de indeling
van de pianisten en/of organisten verzorgt.
Hierbij is helaas nog steeds sprake van een
structureel tekort, zodat een enkele keer de
viering moest plaatsvinden zonder muzikale
begeleiding.
Janneke Everts verzorgde het rooster voor de
kosters en slaagde erin enkele malen koren
bereid te vinden de weeksluiting muzikaal te
ondersteunen. Onder andere kwamen zingen
het Emmaüskoor, het jongerenkoor Debuut en
St. Cecilia, het parochiekoor van De Kwakel.
Helaas heeft het laatste koor laten weten
voorlopig geen medewerking te kunnen
verlenen als gevolg van een wijziging van
dirigent en organist.
Omdat veel bewoners niet in staat zijn om
zelfstandig naar de viering te komen stond
een groep van 16 vrijwilligers klaar om bij
toerbeurt de bewoners op te halen van hun
kamer en na afloop weer terug te brengen.
Ook deze vrijwilligers zijn we grote dank
verschuldigd voor hun aandeel in het welslagen van de vieringen.
Ook vanuit de Emmaüsparochie zijn personen
bereid gevonden om met enige regelmaat
bewoners die dat op prijs stellen te bezoeken.
Op deze wijze hopen zij iets weg te nemen
van het gevoel van eenzaamheid dat bij
diverse bewoners merkbaar is. Via de
parochieadministratie wordt men op de
hoogte gesteld van nieuwe bewoners. In
principe worden deze voor de eerste maal
bezocht door de geestelijk verzorger. Zij bekijkt
dan de vervolgroute.
Voorheen waren ook bewoners van de huisjes
(kleinschalig wonen) welkom bij weeksluiting,
maar dat stuitte soms op problemen, met
name bij het halen en brengen.

Daarom werd besloten dat alleen die
bewoners kunnen deelnemen die verzekerd
zijn van goede begeleiding van bijvoorbeeld
een familielid. De ‘haal- en brenggroep’ heeft
hierbij dus geen taak meer. De aparte
vieringen voor de bewoners van de huisjes
hebben plaatsgemaakt voor
themagesprekken. Elke maand op de
dinsdagmorgen bezoeken Aly Meijer en Ella
Bosman de bewoners van twee huisjes, elk
een uur, en gaan dan aan de hand van een
bepaald thema met hen in gesprek. Soms
wordt zo’n gesprek ondersteund door een of
meer liedjes die passen bij het thema. Juist
door de kleinschaligheid komt het vaak tot
zeer waardevolle gesprekken. Helaas hebben
door de afwezigheid van Aly Meijer maar
enkele themagesprekken plaatsgevonden.
Mede als gevolg van de langdurige afwezigheid van de geestelijk verzorger hebben dit
jaar helaas geen geloofsgesprekken plaatsgevonden. Voorheen vonden die tweemaal
per jaar plaats en het is te hopen dat deze
waardevolle activiteit weer onderdeel gaat
uitmaken van het oecumenisch pastoraat.
In de week voorafgaand aan Kerstmis vindt al
jaren een speciale bijeenkomst plaats in het
kader van Kerst van de Kerken. Centraal in
deze bijeenkomst staat een oecumenische
viering, dit jaar onder leiding van ds. Joep
Dubbink en mevrouw Tineke Beuse, gevolgd
door een gezellig samenzijn.
Vanuit de Raad van Kerken wordt beurtelings
door de diaconie van De Schutse en stuurgroep wijkcontactpersonen van De Burght
een kerstattentie verzorgd. Met medewerking
van enkele vrijwilligers zijn deze attenties
persoonlijk aan de bewoners overhandigd. De
reacties waren steeds positief.
Jules Bosma
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Bezinning & verdieping
Voor het werkjaar 2018-2019 was door een
werkgroep weer gezorgd voor een jaaroverzicht van alle bijzondere activiteiten in de
geloofsgemeenschappen in Uithoorn en De
Kwakel. De werkgroep bestond uit de
volgende personen:
• Carine Vleerbos, voorzitter van de Raad
van Kerken Uithoorn-De Kwakel
• Liesbeth Geudeke, voorzitter van de
Commissie Bezinning en Verdieping van
de PKN-gemeente
• Tonny Jansen-Beumer namens de
Emmaüsparochie.
In het bekende gele boekje, waarvan de
kosten worden gedragen door de
gezamenlijke kerken, stonden weer alle data
vermeld waarop men kon deelnemen aan
een bijzondere bijeenkomst of viering.
Sommige bijeenkomsten onder
verantwoording van de Raad van Kerken,
maar de meeste bijeenkomsten onder de zorg
van de werkgroep van de betreffende kerk.
Alle data en bijeenkomsten weer te
vermelden in dit jaarverslag is weinig zinvol,
maar het is goed enkele activiteiten te
noemen die duidelijk weergeven wat met
‘bezinning en verdieping‘ wordt beoogd.
Elke donderdagavond was er in De Burght
gelegenheid deel te nemen aan een
Meditatie-bijeenkomst.

15 Keer kwam op donderdagmorgen een
groepje mensen bijeen die zich samen
buigden over de bijbelteksten voor de
komende zondag. De bijeenkomsten waren in
De Burght.
Op dezelfde wijze werden er
ook Bijbelleesgroepen
gehouden in De Schutse.
De Raad van Kerken verzorgde een
bijeenkomst in de week van de eenheid,
waarbij dit jaar Diaken Rob Mascini de
inleiding verzorgde.
Ook in de vredesweek verzorgde de Raad
van Kerken een gebedsdienst waarvoor de
tekst via Vredebeweging Pax werd samengesteld en de Vredesduif werd uitgereikt aan
Riet Westera voor haar vele werk voor
Vluchtelingen en mensen in Nood.
Vanuit De Schutse werden nog meer
activiteiten verzorgd en zowel het Kerkcafé als
De Preek van de Leek worden vanuit de PKN
aangestuurd.
Het is waardevol dat er gelegenheid werd
geboden om op meer manieren met geloven
en mens-zijn bezig te zijn dan enkel tijdens de
vieringen op zondagmorgen.
Het nieuwe boekje voor 2019-2020 kan weer
een aansporing zijn voor mensen om te zorgen
voor een levend geloof.
Tom van Meijgaarden

Werkveld Liturgie

Werkgroep Vieringen
Tijdens een bijeenkomst met de leden van de
Werkgroep Vieringen, in juli 2018, hebben Rob
Woerdeman, Karin Verberg en Angela Soppe
kenbaar gemaakt te stoppen als lid van deze
werkgroep. Er zijn geen kindervieringen meer
op de zaterdagen, waar ze zich vele jaren
met veel enthousiasme voor hebben ingezet.
We hebben heel prettig samengewerkt. Ze zijn
bedankt met een bloemetje namens de
Werkgroep Vieringen.
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Blijft over de vieringen van Woord en Gebed
op de zaterdagen. Voor deze vieringen zijn
kant en klare boekjes. Deze boekjes liggen
een week van tevoren klaar op de Credenstafel, zodat de lectoren zich kunnen voorbereiden op de viering.
Het lectorenrooster wordt gemaakt door Anja
van der Vlugt. De onderlinge samenwerking is
heel goed en we blijven hopen op nog enkele
enhousiaste parochianen, die zich als lector
willen inzetten voor zowel de zondag- als de
zaterdagvieringen. Ze worden ingewerkt door
één van de lectoren.
Tineke Beuse

Lectorengroep
Het afgelopen jaar zijn de lectoren weer
(mede) voorgegaan in de zaterdagavond- en
zondagsvieringen. Naast de gewone vieringen
in het weekend wordt ook (mee) voorgegaan
tijdens de vieringen op feestdagen en in de
goede week.
De groep bestaat op dit moment uit 10
personen. Tijdens het afgelopen jaar hebben
we afscheid genomen van André Jansen.
Aan het einde van het jaar heeft Sien Busker
te kennen gegeven dat zij helaas ook gaat
stoppen en hiermee komt een einde aan een
enorm lange staat van dienst. Sien is al lector
sinds 1970!
Met 10 personen die overblijven is de
bezetting aan de krappe kant geworden en
we zullen op zoek gaan naar nieuwe leden
om de werkgroep te versterken.
Henk Soppe

Uitvaartgroep
De Uitvaartgroep bestaat uit de dames
Els Cock-Huijerman en Geraldine Wiemer en
de heren Peter Bom en Loek Tuinenbrug.
Niet het vele is goed, maar het goede is veel
Dit gezegde kreeg ik jaren geleden te horen
van een pedagoog tijdens een opleiding. Met
deze waarheid in gedachte wil ik ook het werk
van onze uitvaartgroep beschrijven. Het aantal uitvaarten vanuit onze parochie is de laatste jaren afgenomen. Veel nabestaanden kiezen ervoor om het afscheid elders te doen
plaatsvinden. Toch blijven wij de verzoeken
voor een afscheid vanuit onze kerk met veel
liefde verzorgen. Door medewerking te verlenen bij het afscheid van een dierbare, hopen
wij de pijn te verzachten door het bieden van
een luisterend oor en een bemoedigend
woord.
Het afscheid kan plaatsvinden door middel
van een eucharistieviering door de pastoor of
kapelaan met assistentie van leden van de
uitvaartgroep. De viering kan ook een woorden gebedsdienst zijn waarin pastoor, kapelaan
of leden van de uitvaartgroep voorgaan. Verder is er nog gelegenheid voor een avondwake. De vieringen kunnen opgeluisterd worden
door het Uitvaartkoor.
Ook komt het voor dat de persoon, wiens
uitvaart wij begeleiden, zelf voorafgaand aan
zijn of haar dood, wensen kenbaar heeft gemaakt. Dit zijn vaak emotionele gesprekken
maar deze zijn van grote waarde en bieden
troost en rust voor de persoon in kwestie door
het wederzijdse vertrouwen dat alles goed
geregeld is.
Het afgelopen werkjaar hebben wij van 14
parochianen die zijn overleden, in De Burght
afscheid kunnen nemen.
Met ingang van het nieuwe werkjaar stopt Els
Cock-Huijerman helaas haar werkzaamheden
bij onze groep. De kruisjes blijft zij wel verzorgen. Gelukkig hebben wij Ria van der Werff
bereid gevonden haar plaats over te nemen.
Daar zijn we erg blij mee. Mocht u zich aangesproken voelen om ons groepje te komen versterken, schroom dan niet en neem gerust
contact met ons op. Wij ontvangen u met
open armen. Het is mooi en dankbaar werk en
wij hopen het nog lang te mogen blijven
doen.
Geraldine Wiemer
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Emmaüskoor en Uitvaartkoor
1. Terugblik
Bij de opening van het werkjaar, op 23
september, hebben wij samen met het
kinderkoor OpMaat gezongen. De
gekozen mis hierbij was de altijd lastige
mis: Om Ontmoeting van Arens.

Al redelijk vroeg (op 23 juni) was onze
laatste muzikale uitvoering voor de
vakantiestop. De laatste repetitieavond
werd besloten met de vakantieborrel.
2. Aantal leden
De tabel geeft de aantallen leden per 1/1
van het kalenderjaar. Het aantal leden is
dit jaar gelijk gebleven. Dit jaar overleed
Rita de Rijk en stopte Piet Dubelaar om
gezondheidsredenen. Twee kerstzangers
hebben zich aangesloten bij het koor: Ria
van der Werff en An Bouwman. De gemiddelde leeftijd van de koorleden lag per
1/1/2019 maar liefst op 76 jaar!

Op 9 december werden in de viering vijf
jubilarissen gehuldigd. Het waren Miets
Terpstra, Greet van Vliet, Annie Roeleveld
en Piet Dubelaar, elk voor 50 jaar, en Ton
Bakker voor 25 jaar koorlidmaatschap.
Daarna gingen we naar Perlo Plaza
Zijdelwaard om te genieten van een High
Tea, waarbij we gezellig konden napraten.
Natuurlijk werd er ook gezongen met
begeleiding van Peter op de
accordeon. Kortom weer een
geslaagd koorfeestje.
Zondag 16 december was er een
Kerstsamenzang georganiseerd in De
Burght. Helaas was door te weinig
publicatie het kerkbezoek hierbij aan
de magere kant. Een goede les om
hieraan in het vervolg meer aandacht
te besteden. Nadeel is ook dat in
deze tijd heel veel wordt
georganiseerd. De uitvoering zelf met
zo’n groot koor was zeer geslaagd.
Dit jaar kregen we de steun van maar liefst
13 gastzangers voor de kerstviering.
Waaronder enkele krachtige en mooie
stemmen, zodat het weer een prachtige
nachtmis werd, die werd besloten met een
applaus door de goed gevulde kerk. We
zongen de mis van Bruckner, die op
Driekoningen nog een reprise kreeg.
Al heel vroeg in het jaar overleed Rita de
Rijk na lange ziekte; op 10 januari zongen
we bij haar uitvaart. Het was een triest
begin van het nieuwe jaar.
Het belangrijkste punt op de jaarvergadering van 31 januari was de zorg
om het dalende aantal leden, vooral het
aantal mannen wordt wel krap. Naar
aanleiding van de ledenvergadering werd
een ledenwerfactie gestart met flyers en
berichten op de weekagenda en in
Emmaüs Informatie. Deze actie had helaas
geen succes.
We zongen dit jaar niet in de paaswake
maar op 1e paasdag. Muzikale hoofdmoot
was hierbij de mis van Gounod.
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aantal
leden

sop
raan

alt

tenor

bas

dir/
pianist

43
40
38
37
35
31
31
30
29
29

14
14
12
12
12
10
11
10
9
11

12
10
11
10
10
9
8
8
9
8

8
7
7
7
6
4
4
4
4
4

7
7
6
6
5
6
6
6
5
4

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

aantal
jaren lid
25,7
24,4
25,4
25,7
26,7
26,2
26,7
27,7
26,8
24,3

3. Aantal vieringen
Het aantal vieringen waarin het Emmaüskoor zingt is de laatste jaren vrij stabiel. We
zingen in de periode september – juni
twee á drie keer per maand. Voor het samenstellen van deze vieringen is de programmacommissie dit werkjaar wederom
5 maal bijeen geweest. Daarnaast vindt
soms in de pauze van de repetities of per
mail overleg plaats over het programma.
Voor 2018-2019 kwamen we uit op 26
vieringen. In de kolommen ‘elders en
speciaal’ zijn voor 2018-2019 een viering in
Het Hoge Heem en de kerstsamenzang op
16 december in De Burght (samen met het
koor van De Kwakel) opgenomen.

aantal
w erkjaar vieringen
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19

31
30
37
28
26
27
27
31
26

eucha
ristie

Woco

speciaal
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zang

elders

11
9
18
22
23
26
26
27
24

15
15
13
5

1
1
1

3
4
5

1
1

1
1

1
3
1
1
3
1

4. Uitvaartkoor
In 2014 is het Uitvaartkoor gaan
samenwerken met het Emmaüskoor. Van
de 29 koorleden van het Emmaüskoor
zingen er thans 19 in het uitvaartkoor.
Daarnaast zijn er nog drie dames die
alleen bij het uitvaartkoor meezingen. In
de praktijk varieert het aantal zangers bij
een uitvaart van acht tot twintig.
Vooraf is meestal niet bekend hoeveel
koorleden aanwezig kunnen zijn bij een
uitvaart. Om die reden is eerder besloten
het repertoire eenvoudig te houden. Met
de werkgroep Uitvaarten zijn afspraken
gemaakt over het repertoire waaruit
nabestaanden kunnen kiezen.

w erkjaar TOTAAL tot 31/12 na 1/1
2014-15
9
5
4
2015-16
7
2
5
2016-17
19
7
12
2017-18
14
7
7
2018-19
8
2
6
Het aantal gezongen uitvaarten varieert
nogal per jaar. Het afgelopen werkjaar
zongen we in ‘slechts’ in 8 uitvaarten. De
uitvaart van ex-koorlid Rita de Rijk was
voor ons een moeilijk moment. Maar
tegelijkertijd geeft het een goed gevoel
dat we bij hebben kunnen dragen aan
een waardig afscheid.
Het uitvaartkoor wordt gedirigeerd door
Joop Alsemgeest. Per viering wordt er een
organist gezocht; vaak is dit Jaap Rietdijk
of Peter Huijmans. Door de verhuizing van
Jaap naar Amersfoort is het uitvaartkoor
wel kwetsbaar. Maar we hebben gelukkig
tot nu toe nog geen ‘nee’ hoeven
verkopen.
5. Vooruitblik
De vergrijzing en het telkenjare afnemend
aantal koorleden blijft natuurlijk een grote
bron van zorg. Het aantal mannen is
inmiddels dermate klein, dat vierstemmig
zingen niet altijd meer mogelijk is. Ook de
kwaliteit van de stemmen neemt met de
leeftijd af. Op den duur moeten we misschien pijnlijke keuzes maken: meer eenstemmige en eenvoudigere muziek; dat is
voor koorleden en muzikale leiding niet
persé een prettig vooruitzicht.

Vooralsnog proberen we daarom zo goed
en zo kwaad als het gaat het vertrouwde
repertoire ‘in de lucht’ te houden, vanuit
de overtuiging dat daarmee het musiceerplezier voor iedereen behouden blijft en
dat wij muziek kunnen blijven zingen die
past bij het thema van de viering. De
enthousiaste reacties van kerkgangers, de
goede opkomst van koorleden bij zowel
repetities als vieringen en de vriendschappelijke sfeer bij repetities en feestelijkheden
zijn voor het bestuur een teken dat we nog
op de goede weg zitten!
Tot slot: als u dit leest, en u kunt – enigszins
– zingen? Sluit u dan bij ons aan!
Ton Bakker

Cantor
Bij vieringen waarvoor geen koor beschikbaar
is, zing ik regelmatig als cantor. In dit werkjaar
was dat bij 13 vieringen; onder ‘speciaal’
staan de vieringen op Nieuwjaarsochtend en
de kruisweg op Goede Vrijdag.
De vieringen waarbij Peter achter het orgel
plaatsneemt zijn natuurlijk muzikaal gezien de
prettigste. Maar de meeste vieringen met
cantor zijn tegenwoordig a capella. De keus
van liederen is daardoor beperkter. Wel is de
ervaring dat het lijkt alsof er extra goed
meegezongen wordt, wellicht uit mededogen
met de cantor-in-zijn-eentje…?
Dit jaar heb ik – naast de weekendvieringen –
wederom nog meegewerkt aan een liederenavond in De Schutse op woensdag 20 maart
2019, die georganiseerd was door de Raad
van Kerken. Bij deze oecumenische avond zijn
liederen gezongen uit de diverse tradities;
onder andere een antwoordpsalm uit ‘onze’
GvL-bundel.
Ton Bakker
aantal
w erkjaar vieringen
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19

21
21
25
16
13
16
13
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13
15
10
8
4
0
0

4
2
9
3
4
12
8

2
2
3
3
3
3
3

2
2
3
2
2
1
2
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Kosters
De kostersgroep bestond in het werkjaar 20182019 uit de volgende personen:
•
•
•
•
•

Albert Borghouts, coördinator – verzorging
kerkmateriaal zoals kaarsen, wijn, hosties.
Kick Molenkamp, koster en vooral
verzorging van devotielichtjes en kaarsen.
Ben Remmers, door-de-week koster bij
uitvaarten.
Joost van der Vlugt, koster op zondagen
en speciale dagen.
Tom van Meijgaarden, koster op
zondagen en speciale dagen, verzorging
missaal.

Van de groep zijn Albert en Kick al actief sinds
de vorige eeuw, de anderen zijn later aangesloten.
Werkzaamheden
De dienstdoende koster is op zondag royaal
op tijd aanwezig om alle spullen klaar te zetten, te controleren of alle apparatuur goed
werkt, denk aan geluid en verwarming. Hij
zorgt dat alle teksten klaarliggen, en de lectoren hun boeken en mededelingen kunnen
voorbereiden. Hij beantwoordt vragen van
parochianen, regelt collectebonnen en is
eigenlijk de gastheer van de parochie voor
mensen die voor de eerste keer deelnemen
aan een viering.
Na de viering zorgt hij dat alle zaken worden
opgeborgen, controleert of alle toiletten
schoon zijn achtergelaten, blijft aanwezig tijdens het koffiedrinken en sluit alles na afloop
af.
Als er op zondag na de H. Mis een doopviering plaatsvindt, is een van de kosters aanwezig en hij zorgt dat alle zaken die nodig zijn
(Paaskaars, Doopkaars, Doopwater, Chrisma)
klaar staan en ruimt na afloop alles op.
Met name het gastheerschap is een aparte
functie bij uitvaarten door de week en bij
speciale vieringen en doopvieringen. Mensen
moeten zich welkom voelen in de kerk, wat
extra speelt bij bijzondere dagen.
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Overleg
Op zaterdagmorgen komen, Albert, Kick en
Tom naar de kerk om alles voor het weekend
klaar te zetten. Een keer in elk kwartaal sluiten
de andere kosters en een of beide pastores
aan en wordt overleg gevoerd. Het gaat dan
over afspraken rond speciale dagen als in de
Goede Week en rond de Kerstdagen. Ook het
rooster van de vieringen en de contacten met
de koren e.d. worden dan doorgenomen.
Albert stelt twee keer per jaar een rooster op
waar eenieder kan zien wanneer hij dienst
heeft. Elke koster is dus minimaal één zondag
per maand aan de beurt. Zonodig wordt
onderling geruild.
Vieringen in de dagkerk
Op zaterdagmorgen worden ook de teksten
voor de avondviering in de dagkerk klaargelegd en de benodigde kaarsen neergezet.
De voorgangers van de avondviering treden
’s avonds zelf op als koster. Bij de eucharistievieringen in de dagkerk helpen de pastores
veelal zichzelf. Op donderdagmorgen treden
Albert of Tom op als koster.
Uitbreiding
Voor de uitvaartdiensten door de week is de
bezetting erg gering, zeker omdat Ben wat
tobt met zijn gezondheid. De jongste koster is
student en dus door de week niet inzetbaar.
Ook op de gewone zondagen zou het fijn zijn
als er een duidelijke achterwacht is. Voor het
nieuwe werkjaar is uitbreiding gewenst.
Tom van Meijgaarden

Bloemschikken
Wekelijks wordt er met veel plezier aan de versiering van de kerk gewerkt. Het hele jaar door
zijn er verse bloemen die we zelf uitzoeken. Bij
de keuze van de bloemen spelen de seizoenen mee. Bij het maken van daarbij passende
schikkingen horen seizoenmaterialen. Bloemen
en takken uit onze eigen omgeving. Elk seizoen bezit eigen beeldkracht. Kale takken in
de winter, knoppen en bloesems in de lente,
vrolijke veelkleurigheid in de zomer en de
vruchten van de herfst.

Dit bloemschikken doe ik inmiddels al 30 jaar.
Het is fijn om elkaars talenten de ruimte te
geven en met elkaar te zoeken naar de
mooiste composities in kleur, beeld en ruimte.
Ik kijk er dankbaar op terug.
Ella Bosman-Homan

Natuurlijk kan ik altijd een beroep doen op
assistentie van mevrouw Corrie Snel en Trinh
Dao, als er veel gedaan moet worden.
En als we aan het bloemschikken zijn, komt er
altijd iemand vragen of we zin hebben in een
kop koffie. Daar wordt dankbaar gebruik van
gemaakt.

Koffiegroepen
Zondag
Voor de zondag ochtenden zijn er 15 gastvrouwen die de koffie verzorgen NA de dienst
van 11 uur.
Op verzoek van het kerkbestuur hebben wij in
de maand maart proefgedraaid met koffie
drinken na de kerkdienst van 11.00 uur. En met
veel resultaat: gemiddeld 25 a 30 personen.
Dus geweldig. Veel nieuwe gezichten maar
helaas ook bekenden die afgevallen zijn
omdat ze het te laat vonden worden.
We hebben wat nieuwe dames bereid
gevonden om te komen helpen en staan nu
meestal met z’n tweën, omdat het drukker is
geworden.
De namen van de nieuwe dames zijn: Corrie
Sassen, Marjan v Bunningen, Maria Vermaas,
Wilna Maas en Jopie de Graaff.

Donderdag
Van de groep die de koffie na de viering op
donderdagochtend verzorgt, blijft het aantal
vrijwilligers constant: Hilde van Dalen, Gerda
van Geffen, Mirjam van der Meer, Leni van
Nes, Ria van de Pool, Gerard Scholte, Yvonne
van Vliet en ondergetekende. Helaas heeft
Aad Broekhof afscheid genomen van de
groep.
De mensen die de viering bijwonen komen
niet allemaal koffiedrinken, dus is het vrij rustig.
De groep vindt het jammer dat er af en toe
een viering uitvalt, vooral voor bewoners van
Het Hoge Heem. Daarom opperde de groep
het idee om, bij het ontbreken van een voorganger op donderdagochtend, hiervoor een
van de vrijwilligers te vragen die ook voorgaat
in een gebedsdienst. Dit wordt nog bekeken.
Liny Spruijt-Negenborn

Dit jaar geen afvallers bij het bestaande team:
Agaath van Amsterdam, Willy Duifhuis, Karin
van Eijsden, Elly en Daniëlle van Gisbergen,
Gerda van Geffen, Trees Nooij, Karin Verberg,
Ria Wezenberg en ondergetekende,
Geertje van Blijenburgh
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Charismatische gebedsgroep
Kom H. Geest en ontsteek de harten van de
gelovigen! Zend uw Geest uit en alles zal
worden herschapen. (Weet u het nog?) En als
we erom bidden gebeurt dat werkelijk!
Die Geest wil in ons wonen en ons 'omvormen'
tot christenen die werken aan de komst van
Gods Rijk. Geloven omzetten in concrete
daden in ons dagelijks leven. Heel eenvoudig
openstaan en zijn Geest verwachten.
Dat doen we op de 1ste maandagavond van
de maand. In de oneven maanden open
eucharistievieringen in de vernieuwde dagkerk en in de even maanden gebedsavonden
in de pastoreskamer. We zingen veel lofliederen die u wellicht ook kent van de EO, de zogenaamde opwekkingsliederen. Nou opgewekt word je er zeker van. Elke avond is weer
anders en we proberen ons door de Geest te
laten leiden. We lezen uit de bijbel en delen
dan met elkaar wat het ons ‘doet’. Samen
ervaren we de Heer in ons midden en groeit
ons geloof waardoor we in groot vertrouwen
durven te bidden.

Ik maak ook altijd graag reclame voor activiteiten van de Katholieke Charismatische Vernieuwing, een landelijke vernieuwingsbeweging, buiten onze parochiegrenzen. B.v. de
vakantieconferentie ‘Celebrate’ in het voorjaar voor het hele gezin, de festivals voor tieners, de Nationale Open Dag met Pinksteren,
dit jaar in Hoogvliet, bezinningsdagen, retraites
enz. De brochures daarvan liggen op de lektuurtafel. U ziet, buiten onze eigen gebedsgroep gebeurt er veel meer en kunt u zich op
allerlei manieren door de H. Geest laten
inspireren.
Namens de charismatische gebedsgroep
‘Emmaus’,
Marlies van der Lelij

Het blijft lastig om mensen het belang van de
H. Geest te laten inzien. Dat moet je gewoon
meemaken, ervaren.

Meditatiegroep
Na al het lawaai (en zelfs na prachtige
muziek), na allerlei gebral (en zelfs na goede
woorden), na oeverloos gemaal (en zelfs na
nuttige gedachten) … verlang je weleens
naar rust, naar stilte.
Uit klei worden potten gevormd, maar de
bruikbaarheid van het vaatwerk berust op zijn
leegte. Je moet je eerst leegmaken voordat je
gevuld kan worden. Pas als je leeg bent, kun
je God laten binnenkomen.
Echt stil van binnen ... dat is best moeilijk. Samen lukt dat beter. Daarom is er al 15 jaar een
meditatiegroep in de Pastorie van De Burght.
Vanaf de start is de groep al oecumenisch.
Iedereen is welkom: katholiek, protestant,
boeddhist. Stilte is universeel. Daarin vinden
we elkaar.
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Ter inspiratie houdt iemand een inleiding: een
gebed, tekst, gedicht of muziek. Dat mag vanuit eigen overtuiging maar altijd met respect
voor alle anderen.
Dan zijn we 20 minuten stil, vooral innerlijk. We
voelen ons dan verbonden met elkaar, met
alles wat leeft en met de Levende. Daarna is
er ruimte om de ervaring te delen, zonder te
discussiëren.
De groep was afgelopen jaar wat kleiner dan
het jaar daarvoor, maar niet minder intens. In
september gaan we weer van start! Iedereen
is welkom.
Marian Vermaas

Werkveld Diaconie

Werkgroep wijkcontactpersonen
In de parochie waren dit jaar 92 wijkcontactpersonen actief voor de gehele parochie
Emmaüs in Uithoorn. De parochie is ingedeeld
in 106 wijken en enkele wijkcontactpersonen
verzorgen meerdere wijken door gebrek aan
wijkcontactpersonen. Over het geheel
genomen bezitten we een indrukwekkende
lijst van wijkcontactpersonen met een lange
‘staat van dienst’.
10 wijkcontactpersonen zijn inmiddels 30 jaar
of langer actief. Bijzonder is te noemen het
trouw zijn aan dit vrijwilligerswerk dat op hoge
leeftijd wordt gedaan. Zelfs de rollator inzetten
om het traject van rondbrengen van de
parochiebladen Emmaüs te volbrengen,
wordt niet geschuwd. Bewondering van de
stuurgroep.
In de loop van het werkjaar hebben 7 wijkcontactpersonen het werk als contactpersoon
beëindigd. Van hen is persoonlijk afscheid
genomen met een attentie van de parochie.
Voor 6 wijken zijn de vacatures ingevuld met
nieuwe wijkcontactpersonen of door samenvoegen van aansluitende kleine wijken. Voor 1
wijk is nog geen nieuwe wijkcontactpersoon.
De voornaamste taak van een wijkcontactpersoon is het onderhouden van het contact
tussen de parochie en de parochiaan in zijn of
haar wijk. Het contact bestaat uit het
bezorgen van het parochieblad Emmaüs
Informatie bij de parochianen aan huis en
daaruit wel of niet voortvloeiend persoonlijk
contact.
De wijkcontactpersonen kwamen op
uitnodiging van de stuurgroep 4 keer bij elkaar
voor een gezamenlijke bijeenkomst in het
Trefcentrum van de parochie, steeds wanneer
er een nieuw parochieblad uitkwam. Het doel
van de gezamenlijke bijeenkomsten is om de
band met elkaar te verstevigen door elkaar te
ontmoeten. Op deze bijeenkomsten wordt
meestal een gastspreker uitgenodigd. Op
deze avonden was steeds meer dan de helft
van de gehele groep aanwezig.
Het werkjaar werd voor ons wijkcontactpersonen geopend op maandag
17 september 2018.

Er werd gesproken over de consequenties
voor de wijkcontactpersonen naar aanleiding
van de nieuwe Wet Bescherming
Persoonsgegevens (wet AVG).
De 2e bijeenkomst was op maandag
10 december 2018, de kerst-in. Een samenzijn
met kerstverhaal. Na afloop konden de
wijkcontactpersonen de parochiebladen en
de kerstattentie voor de oudere parochianen
in de parochie voor bezorging meenemen.
De 3e bijeenkomst vond plaats op maandag
1 april 2019 met als gastspreker de heer Jan
Kleene, historicus en leraar, over de religieuze
beweging van de Katharen in Frankrijk in de
12e en 13e eeuw. Op deze datum ging met de
parochiebladen ook mee de enveloppe van
de Actie Kerkbalans 2019 voor de
parochianen. De wijkcontactpersonen wordt
dan gevraagd om de retourenveloppe bij de
parochianen thuis weer op te halen.
De 4e bijeenkomst op maandag 17 juni 2019 is
de afsluitingsavond van het werkjaar voor de
wijkcontactpersonen. Het is traditie om tijdens
de laatste bijeenkomst van het werkjaar de
jubilarissen te huldigen en het werkjaar
feestelijk af te sluiten. De jubilarissen in 2019
waren:
30 jaar: Marianne van Bunningen en Ieka
Remmers.
25 jaar: Elly Bremer.
20 jaar: Alie van Bemmelen en Hilde van
Dalen.
10 jaar: Ria Vet, Ed Janssen en Henk Soppe.
De bereidheid van de wijkcontactpersonen
om aan parochianen bij overlijden of ziekte,
1e communie, Doopsel en Vormsel aandacht
te besteden is steeds aanwezig.
De stuurgroep dankt de medewerkers van de
ledenadministratie en het parochiesecretariaat voor de prettige en waardevolle
samenwerking. Onze allergrootste dank gaat
uit naar de 92 wijkcontactpersonen van de
Emmaüsparochie, die zo trouw hun vrijwilligerswerk hebben uitgevoerd.
De stuurgroep,
Herman Vermunicht en Alice Albers.
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Werkgroep nabestaanden
De werkgroep nabestaanden bestaat uit de
volgende personen:
• Marianne van Bunningen, coördinator
• Ria van der Werff
• Riny te Riele
• Sien Busker
• Tineke Beuse, reserve
Als er vanuit de Emmaüs Parochie een uitvaart
plaats vindt, en de overledene laat een
partner of familie na, dan gaat een van ons
zes weken na het overlijden (na een
telefonische afspraak) op bezoek bij de
nabestaande(n).
De partner/familie heeft, nadat de naam van
de overledenen 6 weken tijdens de zondagsviering genoemd is, recht op nog zes
misintenties. Deze kiest men vaak rond
bijzondere dagen, zoals de trouwdag,
verjaardag of sterfdag van de overledene.

Op het formulier kunnen de nabestaanden
zelf de data van vieringen invullen, waarin ze
de gebedsintentie voor de overledene willen.
Vervolgens kunnen ze het formulier in de
brievenbus van de pastorie doen.
Behalve het formulier nemen we altijd een
mooie kaars van de parochie mee. Deze kan
ter nagedachtenis van de overledene
branden.
De werkgroep is al sinds 2013 werkzaam. In die
7 jaar hebben we 40 nabestaanden bezocht.
De partners en familieleden ervaren het
gesprek altijd als bijzonder prettig. Soms
vragen ze om een vervolggesprek, wat we
natuurlijk graag toezeggen en ook waar
maken.
We doen er dus goed aan deze werkgroep te
handhaven!
Marianne van Bunningen

Vervoerdienst
Het doel van deze dienst is om te zorgen dat
parochianen die naar de zondagvieringen of
naar bijzondere feestdagen willen gaan, maar
dit niet zelfstandig of met assistentie van
familie of kennissen kunnen doen, toch naar
de kerk kunnen komen. In de meeste
gevallen, worden deze mensen per auto
gebracht, maar er zijn ook twee rolstoelwandelroutes vanuit Het Hoge Heem.
Coördinatoren/contactpersonen van deze
dienst zijn de heren Leo Nieuwendijk en Chris
Eeuwens. Er zijn op dit moment 13 chauffeurs
c.q. rolstoelduwers (10 heren en 3 dames). Om
de drie à vier weken heeft men ‘dienst’. Wij
hebben nu 4 ‘vaste klanten’ plus 1 ‘bij
gelegenheid’. Hiernaast komen er soms
eenmalige verzoeken van parochianen voor
vervoer naar de kerk.
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Wij moeten wel melden dat een grote
meerderheid van onze chauffeurs ouder zijn
dan 75 jaar is; hiervan een aantal boven de
80! Met het oog op de nabije toekomst,
hopen wij dat jongere parochianen zich willen
opgeven om mee te doen aan deze
hulpdienst. Opgeven hiervoor kan bij een van
de contactpersonen of bij het parochie
secretariaat.
Uiteraard willen wij onze hartelijke dank
uitspreken aan alle chauffeurs/begeleiders die
hun tijd beschikbaar stellen om onze
medeparochianen op deze manier te helpen.
Chris Eeuwens

M.O.V. groep

P.C.I.

De werkgroep Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede bestond dit werkjaar uit vier
leden: de dames Thea Pieck, Bep Molenkamp,
Alice Albers en de heer Chris Eeuwens.
Thea, bijna 65 jaar de geestesmoeder van de
groep, overleed op 20 juli 2019. Wij staan ook
even stil bij het overlijden op 9 mei 2019 van
ons voormalig lid mevrouw Mary van Diemen,
die lange tijd met veel enthousiasme bij ons
werk was betrokken.

Het doel van de Parochiële Caritas Instelling is:
waar nodig, financiële ondersteuning te
geven aan diaconale activiteiten van de
parochie en financiële hulp verlenen aan
mensen in nood, zijnde individuele personen
en/of maatschappelijke instanties (‘goede
doelen’). Onze middelen om dit werk te doen
komen voornamelijk uit de jaarlijkse
opbrengsten van ons belegd vermogen. Ons
bisdom en de Interparochiële P.C.I. (I.P.C.I.,
opgericht per 1 september 2017) waken
erover dat wij onze gelden op een
verantwoorde manier beheren en besteden.

Het is ons doel om de problemen van, en onze
verbondenheid met, de mensen van de
Derde Wereld onder de aandacht van onze
parochie te brengen. Dit doen wij met acties
als: de Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA),
Haarlem-Hyderabad, Wereld Missiemaand, de
Bisschoppelijke Advents- en Vastenacties, en
de Week van de Nederlandse Missionaris.
Voor de Bisschoppelijke Adventsactie 2018
hebben wij dezelfde twee projecten uitgekozen als in 2016 en 2017, aangezien deze
over een langere termijn gingen. Dit waren (1)
Opvang van straatkinderen in Rwanda en (2)
Verbetering van de gezondheidsstructuren in
Malawi. De opbrengst van de Kerstcollecte
hiervoor bedroeg € 1.382,76.
De actie Haarlem-Hyderabad (Pakistan) heeft
€ 3.000 opgeleverd; dit bedrag is overgemaakt naar ons bisdom, die regelt dat dit
doorgestuurd wordt naar Pakistan. De
voormalige bisschop van Hyderabad Joseph
Coutts, die een bezoek in 1992 aan onze
parochie bracht, is inmiddels Aartsbisschop
van Karachi en in juni 2018 door de Paus
benoemd tot Kardinaal.
Het thema van de Vastenactie 2019 was
‘Schoon en Veilig Water’, waardoor diverse
waterprojecten in Afrikaanse landen,
Nicaragua en Indonesië werden ondersteund.
De totale opbrengst uit onze parochie weten
wij pas als het jaar 2019 verstreken is. Het voorlopig bij ons bekend bedrag, inclusief de
sobere maaltijden, komt neer op € 2.272,50.
De collecte voor de Week Nederlandse
Missionaris heeft € 410,57 opgeleverd.
Wij hopen dat onze activiteiten de verbondenheid met onze medemensen in andere
landen zal versterken, en het besef dat wij
onderdeel van de universele
Kerk zijn zal vergroten.

Ons financieel jaar loopt gelijk aan het
kalenderjaar. Jaarlijks moeten wij 0,75% van
ons vermogen bijdragen aan het diaconale
werk van ons bisdom. Hulp aan individuele
personen kan geschieden wanneer geen
tijdige of volledige assistentie van officiële
instanties mogelijk is. Uiteraard geschiedt onze
hulp naar gedegen onderzoek en wordt een
verzoek met uiterste discretie behandeld. In
2018 hebben wij samen met de P.C.I. van De
Kwakel een verzoek ontvangen en
afgehandeld. Zeer recent ligt er weer een
verzoek voor ons, waarvoor verder onderzoek
gaande is.
Onze werkgroep bestaat uit 6 leden: Annette
Blommestijn, Albert Borghouts (1e penningmeester en tevens onze vertegenwoordiger in,
en voorzitter van, de I.P.C.I.), Jos van
Leeuwen, Jeroen Prins (secretaris), Bart
Verhaar (2e penningmeester), en Chris
Eeuwens (voorzitter).
In de I.P.C.I. zijn naast onze parochie ook die
van De Kwakel, Aalsmeer, Kudelstaart en Nes
a/d Amstel vertegenwoordigd. Wij kunnen
redelijk autonoom werken, maar bij het
besteden van bedragen boven een
bepaalde grens, moet er (logischerwijs)
overleg met de penningmeester van de
I.P.C.I. plaatsvinden.
Er is dit jaar een prille samenwerking met de
M.O.V.-groep in gang gezet. Gezien de
ouderdom van de leden van deze groep
(allen boven de 77 jaar) is het belangrijk dat er
te zijner tijd ‘een veilige haven’ gevonden
wordt voor het M.O.V. werk.
Chris Eeuwens

Chris Eeuwens
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