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Voorwoord

Beste lezer(es),

De tijd gaat vlug en zo zijn we nu al weer toe aan het laat-
ste nummer van Emmaüs Informatie in het jaar 2022. 

In dit nummer treft u de bijdrage aan van Pastoor Marco 
en in het verlengde daarvan de boodschap van Mgr J. 
Hendriks.

Vanuit het Parochiebestuur en het Parochieteam wordt u 
geïnformeerd over zaken rondom onze geloofsgemeen-
schappen. Het parochieteam is volop bezig zich zo te 
organiseren dat ze optimale steun kunnen verlenen aan 
onze parochie.

Ria heeft een gesprek gevoerd met een parochiaan die 
velen van ons kennen. Sommigen omdat hij de “meester 
van hun school“ was, anderen omdat hij de dirigent was 
bij het uitvaartkoor. Vast de moeite waard om te lezen wat 
Joop te zeggen heeft.

Rondom de stijgende lasten voor energie en boodschappen zijn er adviezen vanuit de hoek 
van de PCI.

In dit nummer zullen we u informeren over de activiteiten rond kerstmis en de jaarwisseling 
en de bijdragen die de verschillende koren daarbij leveren. 

De speciale gezinsdagen die de afgelopen maanden op zondag zijn gehouden en de voor-
bereiding van de kinderen voor de Eerste Communie en het Vormsel krijgen ook de aan-
dacht.

Er zijn de familieberichten. We sluiten zo als gewoonlijk af met een rooster van de vieringen 
voor de komende weken.

De achterpagina is voor onze jeugdige parochianen.

De redactie van Emmaüs Informatie wens U gezegende Kerstdagen en voor 2023 Vrede en 
alle Goeds.

     Namens de redactie,

      Tom van Meijgaarden
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Beste parochianen, 

Binnenkort gaan wij voor het eerst na bijna 
drie jaar de kerstnacht weer vieren. Sinds 
2019 zijn wij immers verhinderd geweest 
door de pandemie, die naar wij hopen nu 
achter de rug is. 

Als wij naar de natuur kijken is Kerst het 
feest waar het licht van de jaarwisseling 
de duisternis van de donkere maanden 
overwint: ook als wij nog in de winter zit-
ten, worden de dagen langer en verlan-
gen wij naar de wedergeboorte van de 
komende lente. Wat mooi dat de geboor-
te van Jezus in deze dagen gevierd kan 
worden: het maakt het nog zichtbaarder 
dat hij onze lente is, dat hij ons een nieuw 
jaar wil geven – meer nog, een nieuw le-
ven, vol van zijn liefde en medelijden. 
  
Daarom neem ik dit kerstartikel om een 
aantal hoogtepunten van het komend jaar 
toe te lichten. Na Kerst vieren we op zon-
dag 1 januari het feest van Maria Moeder 
van God. Maar voor velen is de ochtend 
na de nieuwjaarsdag de “day after”: een 
luie ochtend dus waarin men na het vuur-
werk en de gezelligheid lekker lang kan 
uitslapen en dat is natuurlijk ook heel leuk. 
Maar de nieuwjaarsdag is voor ons gekop-
peld aan dit Mariafeest. Een feest omdat 
de grootste eer ooit, werd toegeschreven 
aan Maria, omdat haar moederschap hei-
lig is geweest, omdat zij de moeder van 
God werd. Een ondenkbaar begrip. De 
Maria-devotie geeft ons een beeld van 
een nederige vrouw die door God werd 
uitverkoren om de moeder van zijn zoon 
Jezus te worden.
 
Aan Maria willen wij ons pastorale jaar 
toevertrouwen. Wij zijn dit jaar met 21 vor-
melingen gezegend! Wij zijn bezig om hen 
op hun vormsel (dat op zaterdag 10 juni 
zal plaatsvinden) voor te bereiden door 
middel van een reeks leuke gezinszonda-
gen. Tijdens deze zondagen worden ook 
de ouders van de vormelingen betrok-
ken, met een parallel programma waarin 
zij zich door middel van gebedsmomenten 

en gesprekken in de tien geboden gaan 
verdiepen.
 
Twee maanden eerder (zondag 9 april) is 
het hoogfeest van Pasen. Ook niet chris-
tenen vieren Pasen, maar denken dan 
meer aan een fijne zondag, met lekker 
eten en drinken, waarbij dan eieren en de 
paashaas niet mogen ontbreken. En ook 
wij nemen daar, in meer of mindere mate, 
deel aan. Toch is voor ons Pasen veel 
meer: het is het belangrijkst feest van het 
kerkelijk jaar, de opstanding van Jezus en 
zijn overwinning over de dood. 

De zondagse paasviering wordt eigenlijk 
door drie (avond)vieringen voorafgegaan, 
die bij elkaar horen en samen een eenheid 
vormen, die wij paastriduüm noemen. Een 
echte “driedaagse”, beginnend op Witte 
Donderdag met een kruisteken en eindi-
gend op Paaszaterdag met de slotzegen, 
met tussenin op Goede Vrijdag de plech-
tige viering van de kruisaanbidding. Deze 
drie vieringen horen bij de “bijzondere” 
vieringen (zoals Aswoensdag, de Eerste 
Communie enz.) waarin alleen priesters 
voor kunnen gaan. Door de versnippering 
van ons rooster lukt ons niet altijd als 2 
priesters om de “eenheid” van dit triduüm 
te benadrukken, en dat vinden wij heel 
jammer. Onze wens is de schoonheid van 
dit paastriduüm in zijn volheid te gaan vie-
ren. In de komende maanden ga ik een 
artikel hierover schrijven, met meer de-
tails, om ons naar dit paasfeest goed voor 
te bereiden.
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Paus Franciscus aan de Nederlandse bisschoppen 

11 november 2022
(uit het verslag van ons Bisschop mgr.  
J. Hendriks)

De au diën tie bij de paus was heel mooi. 
Die vond plaats in het apos to lisch paleis 
en ook de mede wer kers die in deze week 
mee waren, mochten de paus begroeten 
en ook voor hen had de paus een woord 
van bemoe diging. Daarna begon het ge-
sprek dat ruim an der half uur duurde.

De paus wilde dat het in for meel zou zijn. 
Zo gaf hij aan het begin van het gesprek 
aan waar het water stond dat we kon den 
pakken en waar de toiletten waren! “Want 
we zijn geen engelen”. Vanaf het begin 
was er gelegen heid om vragen te stellen, 
waarbij de paus ook aangaf dat we gerust 
kri tiek op hem mochten hebben. Hij vond 
het beter dat dat in het gesprek gebeur-
den dan wanneer we dat buiten zou den 
doen.

Ik vroeg of de paus sug ges ties had voor 
de situatie waarin wij verkeren: een sterk 
gese cu la ri seerde situatie, waarbij meer 
dan de helft van de bevol king zegt niet te 
geloven. Hij zei het be lang rijk te vin den dat 
we bij de mensen blijven, ook bij die klei-
ner gewor den kudde. Dat be klem toonde 

hij trouwens vaker: nabij heid, daar van 
moest het meer komen dan door grote 
acties op straat of op andere wijze. Het 
is uit ein delijk de Heer die de mensen kan 
trekken, het is genade.

Voor ons bis schop pen benoemde hij vier 
“nabij he den”: wees nabij aan God, dat is 
fun da men teel. Wees nabij aan je broe der 
bis schop pen, die broe der lijke een heid is 
even eens be lang rijk; wees nabij aan de 
pries ters, voor wie de bis schop een vader 
mag zijn en wees nabij aan het volk, aan 
de ge meen schap, dicht bij de mensen 
met de “geur van de schapen”. Aan het 
einde van de ont moe ting zou hij hier op 
terug komen: verlies de moed niet in de 
woes tijn, de Heer laat ook in de woes tijn 
mooie bloemen bloeien.

De paus bemoe digde ons

Na Pasen zullen wij aan vele kinderen ook 
voor het eerst het sacrament van de com-
munie geven. Dit vervult ons ieder jaar van 
vreugde. De aanmeldingen komen nog 
binnen, maar wij zijn al – de hele regio op-
geteld – boven de 25.

Dankzij alle vrijwilligers en leken-voorgan-
gers zijn onze kerken ook het hele jaar 
door een plek waar lief en leed gevierd 
kan worden. Dankzij hen zijn de deuren 
van onze kerkgebouwen nooit dicht te 
vinden; dankzij hen worden vele uitvaar-
ten gevierd; dankzij hen kunnen wij zoveel 
voor zovele mensen betekenen. Moge 
God ons met hun inzet blijven zegenen.
Als stip aan de horizon hebben wij dit jaar 

de wens om in september met de paro-
chianen die er interesse in hebben, naar 
Maria te Lourdes toe te gaan. Zo spoedig 
mogelijk gaan wij aanmeldingen verwer-
ven en verdere details van deze bedevaart 
uitwerken. De wens is om onze parochies 
en alle lief en leed van onze parochianen 
aan Maria toe te vertrouwen.

Moge zij ons pastorale jaar zegenen en 
vervullen van alle goede gaven. “Geleid 
ons door ’t leven o Sterre der Zee”

Zalig Kerstmis en gezegend nieuwjaar!

Pastoor Marco Cavagnaro
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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 ge-
confronteerd 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 oriëntatie-
punten ontbreken.

Van januari tot en met mei 2023 worden 
in oecumenisch verband vijf bijeenkom-
sten georganiseerd voor mensen uit De 
Kwakel, Uithoorn, Aalsmeer, Kudelstaart 
en Nes aan de Amstel, die het afgelopen 
jaar een dierbare verloren hebben. Het 
kan hierbij gaan om een partner, ouder of 
kind. In de Rouwgroep kun je terug kijken 
hoe je het afscheid ervaren hebt – ook 
met de beperkingen die in corona-tijd van 
toepassing waren – en praten over hoe 
het nu met je gaat. Want het doel van de 
Rouwgroep is om ervaringen te delen en 
herkenning te vinden bij lotgenoten. Bin-
nen de groep is ruimte om alles wat je te-
genkomt bij het verdergaan na het verlies 
van je dierbare te bespreken. Veel men-
sen ervaren het meedoen aan zo’n Rouw-
groep als helend: ‘Het is fijn om te ervaren 

Rouwgroep
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 kerkge-
nootschap maakt hierbij niet uit. Interesse? 
Dan bent u van harte welkom op onze in-
formatiemiddag: 

Als u dit leest heeft de informatie-
bijeenkomst over de geplande bij-
eenkomsten al plaats gevonden.

 Mocht u inlichtingen willen dan kunt  
u de leiders van de bijeenkomsten  

bellen of mailen en u alsnog
aanmelden.

De bijeenkomsten staan onder leiding van 
dominee Joep Dubbink van de Protes-
tantse Gemeente te Uithoorn en Elly van 
Rooden, catechiste van de Rooms Ka-
tholieke parochies Uithoorn, De Kwakel, 
Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Aals-
meer. 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

namens de ouders en de kinderen die 
voorbereid worden op de Eerste Hei-
lige Communie 2023, willen we het be-
stuur van de SKJ van harte bedanken, 
voor het willen sponsoren van alle Kin-
derbijbeltjes.

Mede namens pastoor Marco,

Elly van Rooden, catechiste.

Heel hartelijk dank aan de SKJ! 
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Dit artikel is een vervolg op “Het parochie-
team – nieuwe stijl” dat u heeft kunnen 
lezen in de vorige editie van Emmaüs In-
formatie. Behalve het Parochieteam heeft 
namelijk ook de Financiële Commissie een 
nieuwe stijl van vergaderen omarmd in co-
ronatijd.

Vóór corona vergaderde de Financiële 
Commissie (FC) altijd samen met het pa-
rochieteam (PT). Het parochieteam ver-
gaderde maandelijks, en elke tweede 
vergadering was dan met de FC. Deze 
vergadering werd overheerst door financi-
ele onderwerpen, die buiten de interesse-
sfeer van een aantal PT-leden lagen.

Corona werd een aanleiding om de FC los 
van het PT te laten vergaderen. Corona 
verplichtte ons zelfs om in nòg kleinere 
groepen samen te komen. De FC splitste 
zich in een bouw-technische werkgroep 
en een financiëel-administratieve werk-
groep. Beiden komen – los van elkaar – 
ongeveer eenmaal per maand bijeen. Dat 
is in de avonduren, omdat enkele leden 
nog een baan hebben.

De bouw-technische werkgroep be-
staat uit Bart Verhaar (verslag), Bart Röling 
en Siep van Teeffelen. Zij buigen zich over 
bouwkundige en technische vraagstuk-
ken, en adviseren het dagelijks bestuur 
hier over. Bijvoorbeeld het aanvragen van 

offertes is een taak van de FC-tech. Maar 
ook het uitvoeren van vele praktische 
werkzaamheden in en om de kerk, en het 
houden van toezicht op werkzaamheden 
die door derden worden uitgevoerd.

De financiëel-administratieve werk-
groep is voortgekomen uit de Telcommis-
sie. De Telcommissie is in 2021 ingesteld 
om de enveloppen – die retour komen na 
de Actie Kerkbalans – correct te adminis-
treren. Na het voltooien van deze taak is 
deze werkgroep maandelijks bijeen blijven 
komen.

Bijvoorbeeld voor het opstellen van een 
liquiditeitsplanning, het opstellen van een 
begroting voor volgend jaar (vóór 1 nov), 
en het schrijven van het financiële jaar-
verslag (de Rekening en Verantwoording) 
over het voorbije jaar (vóór 1 mei).

De FC-fin bestaat uit Anja van der Vlugt-
Pieterse (penningmeester), Henk Vermaas 
(verslag) en Bart Verhaar. Deze financieel-
administratieve werkgroep adviseert aan 
het dagelijks bestuur, met name over de 
financiële haalbaarheid van voorgenomen 
investeringen, maar ook over andere, nog 
lopende kostenvraagstukken. Samenvat-
tend kunnen we zeggen (zie onderstaand 
schema) dat het Parochieteam

Financiële Commissie – nieuwe stijl

Parochie Team - Nieuwe stijl

Dagelijks Bestuur
(wekelijks)

Contactpersonen
(halfjaarlijks)

Financiële Commissie
(maandelijks)

Bouw
Technische
werkgroep

Financiëel 
Administratieve

werkgroep
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Nieuwe Stijl in feite bestaat uit de volgen-
de vier teams:
•  Dagelijks Bestuur. Dit komt weke-

lijks bijeen (elke dinsdagochtend).
•  Contact Personen. Deze PT-leden 

onderhouden het contact met onze 43 
werkgroepen.

•  Financiële Commissie. In de nieuwe 
stijl is deze commissie opgesplitst in:

 -  FC-tech: bouw-technische werk-
groep. (Vergadert 1 avond per 
maand.)

 -  FC-fin: financieel-administratieve 
werkgroep. (Vergadert 1 avond per 
maand.)

Met de overgang naar een Nieuwe Stijl 
hopen wij een aantal doelen te bereiken:

•  Beter contact onderhouden met onze 
werkgroepen. Via de contact personen 
in het PT naar de werkgroepen. Het 
voorkomen van “eilandjes”.

•  Beter aansluiten bij de interesse-sfeer 
van de diverse PT-leden. Door de af-
splitsing van technische en financiële 
zaken.

•  Het vrijhouden van onze pastores voor 
geestelijke zaken. Zij hoeven minder 
deel te nemen aan vergaderingen en 
worden in principe geïnformeerd via de 
verslagen.

•  Het voorkomen van ellenlange verga-
deringen. Door afbakening van vakge-
bieden kunnen de meetings korter wor-
den en/of dieper op de materie ingaan, 
zonder andere aanwezigen te vervelen.

•  Het slagvaardig kunnen reageren op 
actuele zaken. Zoals de sterk gestegen 
energiekosten voor de drie gebouwen 
in ons beheer. Het slagvaardig reage-
ren gebeurt in het dagelijks bestuur, op 
basis van technische en financiële ad-
viezen vanuit de FC.

Het is de verwachting dat het PT slechts 
één of tweemaal per jaar plenair bijeen 
hoeft te komen. Die verwachting is in 2022 
uitgekomen. Voor 2023 is één vergade-
ring al geagendeerd.

Henk Vermaas.

Samen zijn wij de kerk,

samen dan zijn wij sterk,

helpen elkaar . . .

Deze regel, beste medeparochianen, 
is het begin van een lied dat in onze 
kerk door het jongerenkoor is gezon-
gen. Het geeft in een regel weer waar 
het omdraait. 

Iedereen is nodig!!!
Met elkaar kunnen we iets tot stand 
brengen!!!
We kunnen elkaar tot steun zijn!!!

Als we straks Kerstmis en Nieuwjaar 
vieren merkt u hoeveel zorg de koren 
hebben besteed aan de voorberei-
ding van hun bijdrage. U ziet dat de 
kerk mooi is versierd en bij de Nieuw-
jaarsviering wordt er gezorgd voor 
een warme ontvangst met koffie. Mis-
schien is dat voor u een uitdaging om, 
als goed voornemen voor 2023, te 
kijken wat uw hulp kan zijn bij al die 
activiteiten. 

Informeer eens bij een kennis waar-
van u weet dat hij of zij vrijwilliger is, 
wat u zou kunnen betekenen voor 
onze gemeenschap. Wees niet bang 
om iemand aan te spreken als u meer 
informatie wil.

Wees ook niet bang om in uw gezin te 
bespreken wat u met uw huisgenoten 
zou kunnen doen. Voor 2023 rekent 
onze gemeenschap ook op U. 

De pastores en het parochieteam 
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Adventsactie - 2022
Het thema van de Adventsactie dit 
jaar is “Kinderen en Gezondheid”. 
Ieder kind heeft recht op een goede 
start in hun leven, waarbij de eerste vijf 
levensjaren essentieel zijn voor de li-
chamelijke, emotionele, verstandelijke 
en mentale ontwikkeling voor het kind. 
Ondervoeding vormt dus een ernstige 
bedreiging voor deze belangrijke ont-
wikkeling van het kind, en is ook nog 
de oorzaak van bijna de helft van alle 
sterfgevallen van kinderen tot vijf jaar. 
Om hier iets aan te doen steunt de 
Adventsactie vier projecten in vier ver-
schillende landen.

El Salvador
Dit project in de plattelandsregio Gu-
arjila (ligt ongeveer 50 km. noordoost 
van de hoofdstad San Salvador) werd 
afgelopen jaar ook geholpen door de 
Adventsactie. Waar tot nu toe veel 
aandacht werd besteed aan de licha-
melijk gezondheid van de kinderen, 
wordt nu ook meer gewerkt aan hun 
verstandelijke, emotionele en sociale 
ontwikkeling. Medewerkers van de 
locale gezondheidskliniek ontvangen 
een training op het gebied van vroe-
ge ontwikkeling van kinderen. Daarna 
kunnen zij ook de ouders leren hoe ze 
hun jonge kinderen verder kunnen sti-
muleren.

Sierra Leone
In dit West Afrikaanse land wordt ge-
werkt aan het verminderen van onno-
dige kindersterfte door ondervoeding 
en infectieziekten. Ouders uit 15 dor-

pen krijgen voorlichting over gezon-
de voeding en hygiënische leefge-
woonten. Ook ontvangen zij zaden 
voor voedingsrijke planten. Ver-
sterkende voedingsmiddelen wor-

den verstrekt aan reeds ondervoede 
kinderen. Gezondheidswerkers leren 
hoe ze vroegtijdig infectieziekten kun-
ne signaleren en behandelen.

Democratische Republiek Congo
Hier wordt gewerkt aan de opvang en 
begeleiding van straatkinderen. Door 

de langdurige burgeroorlog in dit land, 
vindt er een massale trek van men-
sen uit het platteland naar de hoofd-
stad Kinshasa. Families raken ontwor-
teld en ruim 30.000 kinderen leven op 
straat. De medewerkers van dit pro-
ject halen deze kinderen van straat 
af, bieden ze een veilige plek, kleding, 
eten, gezondheidszorg en onderwijs 
aan. Deze kinderen krijgen ook psy-
chische hulp om hun traumatische 
ervaringen te verwerken. Daarna wor-
den ze zoveel mogelijk herenigd met 
hun familie, die ook begeleiding krijgt.

Somalië
In dit Oost Afrikaanse land heerst er 
ook een burgeroorlog waardoor de 
gezondheidszorg gebrek heeft aan 
alles. In het districtsziekenhuis van de 
plaats Garbaharey (gelegen in de regio 
Gedo, ongeveer 100 km. van de grens 
met Kenia) is de stroomvoorziening 
zo onbetrouwbaar, dat bijvoorbeeld 
beademingsapparatuur vaak uitvalt. 
Dankzij dit project kunnen nu zonne-
panelen worden geplaatst. Ook krijgt 
dit ziekenhuis medische apparatuur, 
een bloedbank en chemicaliën om di-
agnostische tests uit te voeren. Door 
deze tests kan men, onder andere, 
infectieziekten bij kinderen vast stel-
len. Dit ziekenhuis ligt niet zo ver van 
de plaats Burdhubo liggend aan de 
Jubba rivier, waar afgelopen jaar het 
project van de Adventsactie zich be-
kommerde over zwangere vrouwen, 
jonge moeders en pasgeborenen die 
in kampen voor ontheemden wonen.

Op de dag voor Kerst en eerste Kerst-
dag zal er gecollecteerd worden voor 
deze projecten van de Adventsactie. 
Indien het niet mogelijk is voor U om 
naar de kerk toe te komen op deze 
dagen, kunt U een bedrag zelf over-
maken naar rekeningnummer NL89 
INGB 0653 1000 00 t.n.v. de Advents-
actie. Uw royale bijdrage zal zeer op 
prijs gesteld worden.

M.O.V. Groep, Uithoorn

5
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Gezinsdagen in de Emmaüsparochie
Dit schooljaar organiseren we elke 
maand een gezinsdag in onze paro-
chie. Kinderen, jongeren en volwas-
senen komen op deze dagen naar de 
kerk om samen te vieren, te eten, te 
knutselen en te praten met elkaar.
Op 9 en 30 oktober hebben we sa-
men de eerste twee gezinszondagen 
met elkaar beleefd. De opkomst was 
overweldigend en de reacties heel 
positief. 
 
De jongsten worden opgevangen in 
de crèche van Anja en Annelies. Zij 
gaan dit jaar met Mozes op pad. Het 
verhaal wordt eenvoudig verteld met 
behulp van poppen. De jonge kinde-
ren spelen het verhaal na om het te 
verwerken.
De oudere kinderen krijgen hetzelfde 
verhaal te horen van Ingeborg, maar 
natuurlijk op hun eigen niveau. Ze le-
zen het verhaal uit de Bijbel, ze luis-
teren naar muziek in het thema en ze 
praten over wat het verhaal betekent: 
zowel voor Mozes, maar ook voor 
henzelf vandaag. Vervolgens raken de 
kinderen al knutselend met elkaar in 
gesprek. 
Om de reis van Mozes aanschouwe-
lijk te maken heeft Ingeborg een groot 
wandkleed gemaakt. Dit wandkleed is 
te bewonderen in de hal van de kerk. 
Elke gezinsdag komt er een afbeel-
ding bij.
De kinderen die op zondag 23 april 
2023 hun Eerste Heilige Communie 
doen, volgen hun eigen programma. 
Elly en Paul vertellen hen over het le-
ven en de ideeën van Jezus: “Laat de 
kinderen tot mij komen, want zij zijn 
speciale geschenken van God!” Het 
is een mooie groep van 17 communi-
cantjes die zeer betrokken zijn en heel 
enthousiast.
 
De vormelingen van onze regio Am-
stel-Westeinder worden dit jaar bege-
leid door Joost en Leonie. Een groep 

van 21 tieners bereidt zich voor op het 
vormsel dat op zaterdag 10 juni 2023 
zal plaatsvinden. Daarbij leren ze wie 
de heilige Geest is, hoe Hij zich laat 
zien in de Bijbel en hoe Hij in ons werkt.
De bijeenkomsten met de jongeren en 
volwassenen gaan over de Tien Ge-
boden. Pastoor Marco en Bart laten 
zien dat deze leefregels houvast kun-
nen bieden in een wereld die steeds 
competitiever en stressvoller wordt. 
Elk gebod wordt ingeleid door pastoor 
Marco, waarna de parochianen met 
behulp van vragen in gesprek gaan 
met elkaar over belangrijke thema’s 
zoals de relatie met onze ouders, de 
invloed van geld op de keuzes die 
we maken, de zorg voor onze maat-
schappij en wereld.
 
Op het moment van schrijven berei-
den we ons voor op de gezinsdag van 
27 november. In het nieuwe jaar ko-
men we nog drie of vier keer bij elkaar. 
U kunt de volgende data in uw agenda 
noteren: 15 januari, 12 februari en 12 
maart 2023. Elke gezinsdag begin-
nen we om 11.00 uur met een gezins-
viering. Vervolgens lunchen we met 
elkaar in het Trefcentrum. Iedereen 
neemt zijn eigen lunch mee; voor kof-
fie en thee zorgen wij. Na de lunch is 
er catechese per leeftijdsgroep in één 
van de ruimtes in het kerkgebouw. We 
sluiten de dag af om 14.00 uur.
We hopen dat vele gezinnen zullen 
aansluiten op deze gezinszondagen. 
Maar andere parochianen zijn ook van 
harte welkom.
Meer informatie kunt u vinden in de 
nieuwsbrief Kom Erbij! die terug te vin-
den op de website van onze parochie. 
Namens alle organisatoren van de ge-
zinsdagen, 

Bart van de Rotten

Gezinsdagen in de Emmaüsparochie
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Wij hebben alleen maar “bijzondere’’ parochianen 

het stokje van het uitvaartkoor overgedra-
gen aan Ton Bakker.
Mijn andere activiteiten in de parochie wa-
ren: Secretaris van het parochiebestuur, 
actief in het werkveld Catechese, werk-
groep Ouderencatechese, werkgroep Bij-
belcatechese/bijbelleesgroep en 
Wijkcontactpersoon, dat laatste heb ik tot 
2020 gedaan.

Wat was de reden waarom je daar zo ac-
tief aan deel nam?
Ten eerste mijn liefde voor muziek en in 
sommige andere activiteiten, tja…. daar 
rol je gewoon in. Ik ben altijd in veel zaken 
geïnteresseerd geweest.
Ik ben vrijwel overal voor gevraagd, zelfs 
om (hulp) Sinterklaas te spelen, er moest 
voor De Burght geld ingezameld worden. 
Toen pastor v.d. Mark wegging heeft hij 
gevraagd of de deelnemers van de Bijbel-
groep deze groep zelf wilden voortzetten.

Vult muziek je leven?
Ja……..dat is al duidelijk in voorgaande 
statements, mijn vader was organist in de 
kerk en meerdere gezinsleden waren ac-
tief met muziek bezig.
Op de kweekschool, dat was een inter-
naat, was muziek een heel belangrijk vak. 
Ik ben wel selectief qua muziek, hoempa-
pa…..daar heb ik niets mee, maar klassie-
ke en of koor muziek kan me in vervoering 
brengen.

Ben jij een “traditioneel” katholiek, of heb 
je behoefte aan verruiming? 
Ik ben absoluut een man van zelf beslis-
sen, je eigen verantwoording durven ne-
men.
Je katholiek zijn hangt niet af van regels en 
wet, samenwerken……..
 samen – samen – en nog eens samen dat 
maakt voor mij kerk!
Vroeger hadden we kerkdagen waar de 
hele parochie/ alle werkvelden bij betrok-

Personalia: 
Naam:  Joop Alsemgeest
Geboren:  19-03-1936 
Gehuwd:  Leny van Uffelen
Kinderen:  3: 2 dochters en
   1 zoon
Werk:  Onderwijzer en 

Leraar Voortgezet 
Speciaal Onder-
wijs.

Hobby’s:  Muziek, wandelen/
natuur, tuinieren, 
fietsen

Hoe lang ben je al parochiaan van De 
Burght?
61 jaar! Na ons huwelijk zijn we in Uithoorn 
komen wonen.

Ben je lid of lid geweest van werkgroe-
pen?
Het begon in 1996 met het gregoriaanse 
koor, Scola Cantorum toen o.l.v. 
de heer Spook, opgevolgd door de heer 
Rijnja, daarna werd ik gevraagd de don-
derdagavond repetities over te nemen. 
Toen de heer Rijnja zich op de zondagen 
terugtrok werd ik dirigent van dit koor.
In 1966 wordt in november De Burght “in 
gebruik genomen” met een concert van 
Scola Cantorum en het dameskoor van 
de Schans (was het uitvaartkoor van de 
Schans) o.l.v. Gerard Wienk. Deze 2 koren 
vormen van af dat moment….
het Gemengd koor. In december van dat 
jaar wordt De Burght gewijd door 
Mgr. T.H.I. Zwartkruis en het Gemengd 
koor zingt bij deze plechtigheid.
Om gezondheidsredenen droeg ik in 1977 
het stokje over aan pastor Jeunink. 
In dat jaar neemt Peter Huijmans de lei-
ding van het Gemengd koor op zich, ik blijf 
lid van dat koor.
In 1996 word ik gevraagd het uitvaartkoor 
te gaan leiden. In 2019 neem ik afscheid 
van het Gemengd koor en dit jaar heb ik 

Dit keer een gesprek met iemand die bij velen van u bekend is, mede door zijn activiteiten 
in onze parochie! Waarom dan toch een interview met hem? Omdat ik (ondergetekende) 
enorm benieuwd ben naar de “mens” achter de naam Joop Alsemgeest.
(We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren)
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ken waren, dat waren echt happenings, 
daar voelde ik het “kerk zijn”
Evenzo pleit ik voor intens contact met 
“andersdenkenden” we kunnen zoveel 
van elkaar leren. Het gaat mij niet om 
….wie heeft gelijk heeft of wie niet, nee 
het gaat me om het met elkaar verbonden 
zijn, om zo kerk te vieren!
Het zal je dan niet verbazen dat ik een 
voorstander van Oecumenische diensten 
ben.
 
Zijn je kinderen kerkelijk betrokken? Zo 
ja….hoe, zo nee….vind je dat erg?
Geen van de kinderen zijn kerkelijk betrok-
ken, ze zijn wel gelovig. Hun visie is dan 
ook je hebt je liefdevol t.o.v. anderen te 
gedragen, je moet er voor elkaar zijn! Ze 
gaan zeer respectvol met ons “kerk zijn” 
om. Dus vind ik het niet erg dat ze niet 
op “onze” manier katholiek zijn. Natuurlijk 
hebben we wel gesprekken over belang-
rijke zaken zoals b.v. leven en dood.
Een stelling als: Vroeger had je vaak geen 
kans om te blijven leven, nu moet je soms 
ongewild blijven leven, is al zo een punt 
om een constructieve discussie over te 
voeren. Dat kan soms vanuit een gelovig 
standpunt heel anders benaderd worden 
dan vanuit een niet gelovige situatie. Res-
pect voor elkaars mening in deze is dan 
het allerbelangrijkste!

Geeft je geloof je rust in het leven van al-
ledag?
Ja, daar ben ik uiteraard niet de hele dag 
bewust mee bezig. Ik leg mijn problemen 
graag in Gods handen er is er maar één 
die het regelt. God is de kracht, de ziel van 
het leven, alleen vind ik als mens het soms 
moeilijk me daar iets bij voor te stellen.

Heeft de kerk een sociale functie?
Ja, wis en waarachtig, ik vind de vieringen 
vaak erg centraal staan, zij krijgen echt 
voorrang, zodat de weinig - of niet kerke-
lijke mensen bijna geen aandacht krijgen. 
Gemeenschap “maken” super belangrijk!
Denk toch weer eens aan themadagen 
waar NAAST een mooie viering het sociale 
contact centraal staat.
De gezinsdagen zijn al een stap in de 
goed richting.

We hebben echter een hele generatie 
(tussen 20 en 40 jaar) verloren laten gaan.
Het is moeilijk om het onderstaande he-
den ten dagen te verwezenlijken, maar 
toen iedere parochie zijn eigen pastoor 
had, was het contact leggen tussen hen 
en alle leeftijds- categorieën makkelijker.
Speelde de scholen, lees….. katholieke 
leraren natuurlijk ook een belangrijke rol 
mee in de bewustwording van je gelovig 
leven.

Komt dat “sociale” in onze parochie vol-
doende aan de orde?
Voor mij is een viering op een passende tijd 
met een aansluitend koffie-uurtje van het 
allergrootste belang. Niet op zo een laat 
tijdstip, zodat de zondagsbesteding van 
de parochianen erg in het gedrang komt. 
Ik begrijp dat 2 pastores in 5 parochies 
niet op een zelfde tijdstip aanwezig kun-
nen zijn, ik heb echter geen enkele moeite 
met afwisselend een Eucharistie en leken 
vieringen zodat het belangrijke samenzijn 
verwezenlijkt zou kunnen worden.

Zou je zaken willen veranderen, zo ja wat 
zijn dan je wensen?
Minder regels en meer waardering/res-
pect voor eigen beslissingen.
Aandacht voor de Oecumene om het 
maar even zo verzameld te noemen.
Meer kerkmuziek van deze tijd ,er is zo-
veel mooie hedendaagse kerkmuziek. 
Erg jammer dat het Gregoriaans dreigt te 
verdwijnen.

Kun je begrijpen dat een “Wereld kerk” 
zijn, moeilijk is?
Wereldkerk is voor mij een “zijn” We zijn 
er voor elkaar en moeten ruimte creëren 
voor iedereen. Welke visie men ook heeft!
Fantastisch dat Paus Franciscus naar Bah-
rein gaat waar, 80.000 katholieken wonen. 
Hij laat zich ontvangen in een Islamitische 
staat. Dat is goed, hij heeft sowieso een 
“wereldblik” dat verrijkt alleen maar!

Maken verschillende culturen, rijkdom, ar-
moede etc. dat haast niet onmogelijk?
Niet als je, je kunt aansluiten bij de ge-
woonten en gebruiken van het land en dat 
probeert te begrijpen!



Wat kan ik zelf doen?
· Zorg voor overzicht (kasboekje) en 

vergeet daarbij de kleine, tussen-
door uitgaven niet (afhaalkoffie, 
broodje voor de lunch).

· Pin wekelijks een vast bedrag en 
probeer daar mee uit te komen.

· Maak een weekplanning voor 
de boodschappen. 

· Doe geen boodschappen met een 
lege maag en kijk goed wat écht 
goedkoper is (A-merken versus 
huismerken bijv.).

· Let op aanbiedingen en 35%-
stickers (winkel vlak voor sluiting, 
wellicht worden er dagverse pro-
ducten goedkoper aangeboden), 
koop niet meer dan je nodig hebt.

· Koop zoveel mogelijk seizoens-
groente. Kook voor twee dagen te-
gelijk (bijvoorbeeld een stamppot) 
en vries de andere helft in of warm 
deze de dag erna op. 

· Hoewel we steeds meer met pin 
betalen, gooi aan het eind van 
de dag muntgeld in een speciale 
spaarpot, die eens per maand of 
half jaar opent en zie het gespaar-
de geld als extraatje.

· Zet apparaten (computer, televisie) 
echt uit.

· Verwarm minder (kamers) en 
korter (niet de hele dag).

· Draag warmere kleding in huis.
· Koop radiatorfolie en tochtstrips 

en informeer naar meer energie-
besparende tips. 

· Sluit je gordijnen in de avond.
· Douche minder, korter en minder 
 warm.
· Zeg vergeten abonnementen op 
 (ook de apps op je telefoon).
· Kijk of studerende kinderen hun 

aanvullende beurs hebben 
aan gevraagd.

Wie kan mij helpen?
· De Gemeente en maatschappelijk 

werk of buurtteams helpen bij het 
zoeken naar structurele oplossin-
gen bij financiële krapte en schul-
den. Denk aan: bijzondere bijstand, 
energietoeslag enz. 

· Schuldhulpmaatjes zijn vrijwilligers, 
die de instanties goed kennen en 
met je aan de slag gaan om finan-
cieel op orde te komen. 

· De Voedselbank verstrekt wekelijks 
voedselpakketten. Aanmelding 
gaat via maatschappelijk werk. 

· Stichting Jarige Job levert een 
verjaardagsbox voor je kind als er 
geen geld is om een kinderverjaardag 
te vieren.

· De Parochiële Caritas Instelling 
(iedere parochie heeft een PCI) denkt 
mee en ondersteunt even tueel ook 
financieel. 

Wat kunnen we samen doen?
· Een keer per week samen eten. 

Dat is gezellig, goedkoper en spaart 
verwarming. 

· Plaats buurtkastjes voor houdbaar 
voedsel, maandverband e.d.  Wie over 
heeft, plaatst er iets in. Wie te kort 
komt, pakt er iets uit. Zelf maken of 
bestellen bij stichting SoGoed.

· Een Facebook- of Whatsappgroep 
maken waarop aanbiedingen en re-
cepten gedeeld worden. 

· Denk aan wie in de parochie of de 
buurt je een product kunt geven, die je 
met ‘1 + 1 gratis’ hebt gekocht en zelf 
niet echt nodig hebt en mogelijk kun 
je de kosten delen.

· Vraag eens aan een buurman of 
vriendin of hij of zij het financieel redt. 
Maak het onderwerp bespreekbaar. 
Dat helpt om op tijd oplossingen te 
vinden en stress weg te nemen.

Wat als ik mijn rekening niet 
meer kan betalen?

Het leven wordt steeds duurder. De kosten van energie,  
voedsel en vervoer stijgen fors. We gaan het allemaal merken.  

Wat kun je zelf doen en waar hebben we elkaar nodig? 

 

Als je geldzorgen hebt kan dat, aldus wetenschappelijk onderzoek, leiden tot geldstress 
en sociale en gezondheidsproblemen. Men ervaart vaak  schaamte bij geldzorgen en 
schulden. Toch is het devies: praat over je (financiële) zorgen. Zoek een luisterend oor. 
Zoek hulp en voorkom dat rekeningen en schulden opstapelen. 
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/caritas
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Hoe zie jij überhaupt de toekomst van de 
kerk?
Bijeenkomsten van kleinere gezelschap-
pen, in kleine kapellen of andere soorten 
locaties. Minder voorschriften vanuit Rome 
en of Bisdom.

Zou je nog iets willen toevoegen aan dit 
interview, voor zover we dat nog niet be-
handeld hebben?
Eigenlijk hebben we veel behandeld maar 
ik wil nog wel kwijt dat ik de zaterdagavond 
viering als zeer prettig en rustgevend er-
vaar. Waarvan acte!

Dankwoord:
Joop past mij een oprecht dank je wel voor 
dit open gesprek. Ondanks de leeftijd van 
geïnterviewde en de interviewer heb ik het 
gevoel dat ook jongeren zich(hopelijk) in 
dit artikel zouden kunnen vinden. Een ar-
tikel met een open blik naar de toekomst 
waar geloof en respect hand in hand gaan. 

Ria van der Werff-Peters

Afscheid van
Joop Alsemgeest

Na 25 jaar vond Joop het welletjes 
om dirigent van het uitvaart koor te 
zijn. 
Zoals hij zelf zei: Ik moet voorkomen 
dat ik mijn eigen uitvaart sta te zwaai-
en! Dus een bedankje was meer dan 
op zijn plaats.
Hij is verrast op de zaterdagavond 
viering van 12 november met een 
grote opkomst koorleden, liederen, 
een reisje naar zijn geliefd Texel, een 
dinerbon en bloemen, mooie oorkon-
de en een kaars.
Kortom het was feest! Na afloop een 
kop koffie met “wat erbij” en een bor-
reltje met een hartig hapje toe.
Lovende woorden die als dank, recht 
uit het hart kwamen en last but not 
least ook nog een lied dat speciaal 
voor hem gemaakt was.

Heel veel dank Joop voor
je niet aflatende inzet.

c
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Datum Overledenen * Afscheid vanuit onze parochie  Leeftijd 

 9 september (Elly) Elizabeth Isabella Antonia van Gisbergen- 78 jaar

   van der Pijl   

 21 september (Annette) Johanna Hendrika Maria Jongerius-van der Kroft  79 jaar

 26 september (Hettie) Henriëtte Clara Antonia Begheijn-Hendrikx*  84 jaar

 26 september  Maria Petronella van Schaik-Hogenboom  84 jaar

 6 oktober Elizabeth Hendrika Valentijn-Duikersloot  69 jaar

 9 oktober  Augusta Rosalia Maria Pielage-Overwater  88 jaar

 1 november Johannes Winkelaar  85 jaar

 15 november Lea Margaretha Blondina Dhaeze 97 jaar

 17 november Wilhelmus Clemens Maria Johannes Schijff 75 jaar

 17 november Wilko René Tammer 64 jaar

 25 november (Dorien) Dora Maria Margaretha Lucke-Rekers* 90 jaar

14

Familieberichten

Enkele maanden geleden hoorde ik ie-
mand zeggen: de enige zekerheid die we 
nu nog hebben is dat het Kerstmis wordt.
  
Nu is het bijna zover, maar voor veel men-
sen heeft het kerstfeest zijn religieuze be-
tekenis verloren.

Dat we de geboorte van Jezus Christus 
vieren, is lang niet altijd meer bekend. Hoe 
is dat voor jou?

Heeft het kerstfeest vandaag nog een reli-
gieuze betekenis voor jou?

Een bekend lied van Huub Oosterhuis be-
gint met de volgende regels: Soms breekt 
uw licht in mensen door onstuitbaar zoals 
een kind geboren wordt.

Het licht, Gods licht, is in ieder van ons 
aanwezig, zoals het in Jezus van Nazareth 
aanwezig was. Dit Licht wil in ieder van ons 
doorbreken, onstuitbaar zoals een kind 
geboren wordt.

De mysticus Angelus Silesius dicht: Chris-
tus kan duizend keer geboren zijn in Gali-
lea. Maar alles tevergeefs, als hij niet ge-
boren wordt in mij.

Ter inspiratie     
De geboorte van Jezus van Nazareth 
toen, wordt actueel als je je bewust bent 
dat ook jij licht in je draagt en dit kunt uit-
stralen.

Is dit ook voor jou toegankelijk? Angelius 
Silesius wijst een weg: Wees stil en leeg.  
Hij zal je vullen met veel grotere volheid 
dan je ooit kon wensen of willen.  

Door stil te worden, door naar binnen te 
keren kun je Gods licht in jou ontdekken 
en ruimte geven.

Dit innerlijk licht, deze geestelijke kracht, 
is in ieder van ons aanwezig en wil in ons 
doorbreken onstuitbaar zoals een kind 
geboren wordt.  Dan worden we opnieuw 
geboren; dan is het ook voor jou Kerstmis.

Elly van Rooden
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VIERINGENROOSTER
EMMAÜSPAROCHIE
winter 2022/2023 

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

Winter 2022-2023, nummer 85

Op zaterdagavond om 19.00 uur is er een Woord- en gebedsdienst waarin vrijwilligers voorgaan. Op zondagmorgen om 
11.00 uur Eucharistieviering waarin Marco of Darek voorgaan en afwisselend een van de koren zorgt voor de muzikale 
ondersteuning.
 
Eind november zijn we een nieuw Kerkelijk jaar begonnen. We gaan de komende maanden vooral lezingen horen van 
de evangelist Mattheus. In de advent is de kleur paars, rond de Kerstvieringen is de kleur wit en na Driekoningen en de 
Openbaring van de Heer wordt de kleur groen.

Vieringenrooster voor de periode van 18 december 2022 tot 26 februari 2023

Zondag 18 december  4e adventszondag Viering om 11.00 uur met het Emmauskoor

Zaterdag 24 december Kerstavond: 
     Om 19.00 uur viering met OpMaat   
     Om 23.00 uur viering met Debuut

Zondag 25 december  eerste Kerstdag Viering om 11.00 uur met Het Emmauskoor

Maandag 26 december 2e Kerstdag om 11.00 uur een stille viering

Zaterdag 31 december Oudjaar om 17.00 uur Vesperviering

Zondag 1 januari  Nieuwjaarsdag om 11.00 uur viering m.m.v. Cantor
Zondag 8 januari  Openbaring des Heren om 11 uur viering met Emmauskoor
     Na de viering gelegenheid elkaar Nieuwjaar te wensen in het Trefcentrum

De zondagen die volgen 15, 22 en 29 januari en 5 , 12 en 19 februari 
zijn zondagen door het jaar. De kerkelijke kleur is groen en afwisselend is er muzikale ondersteuning
door een van de koren.

Woensdag 22 februari  Aswoensdag Begin van de veertig dagen tijd Viering met aswijding en uitreiking 
van het askruisje om 19.00 uur De kleur is paars de komende weken

Zondag 26 februari eerste zondag van de Vastentijd. Om 11.00 uur viering met het Emmauskoor

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 27 maart 2023
Kopij inleveren uiterlijk 27 februari 2023
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.

Familieberichten
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............          ….        …        ……..         ……………..          ………………    …..    ……………… 





        …..          ……….     ….       …..       …...          ………         ……..         ………………….. 

Geheimschrift. Kun jij de regel vinden? 

Spelregel: In elke rij, kolom én elk blok 
moet elk cijfer/figuur precies één keer 
voorkomen. 

Zalig kerstmis 

en een  

gezegend 2023!  

KKeerrssttkkiinnddeerrppaaggiinnaa::  ddooee  jjiijj  ooookk  mmeeee  mmeett  KKeerrssttmmiiss??  

Engel  
Bethelem 
Jezus 
Kerstmis 
Melchior 
Kribbe 
Maria 
Nazareth 
Balthasar 
Jozef 
Ezel 
Ster 
Casper 
Jesaja 

Als je alle woorden gevonden hebt, houd je de volgende kerstzin over: 
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......        
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

b a l t h a s a r e 
e e r o i h c l e m 
t n s i m t s r e k 
h k i n e j u d s r 
l r i m o z z t s i 
e o e z a n e s l b 
h g e p e r j l e b 
e f b o s r i e g e 
m h t e r a z a n n 
a j a s e j c ! e ! 


