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Zondag 5 maart 

 B:   11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Emmaüskoor 

  

Dinsdag 7 maart 

B:    19.00 uur Eucharistieviering 

  

Woensdag 8 maart 

B:      9.00 uur Uitstelling Heilig Sacrament  

B:      9.30 uur Eucharistieviering 

  

Donderdag 9 maart 

B:      9.30 uur Eucharistieviering 

H:    19.00 uur Weeksluiting: voorganger: de heer T. van Meijgaarden 

H:    19.30 uur Eucharistieviering m.m.v. de Charismatische Gebedsgroep 

  

Vrijdag 10 maart 

B:      9.30 uur Eucharistieviering 

  

Zaterdag 11 maart 

B:    19.00 uur Viering van Woord en Gebed 

   

Zondag  12 maart 

B:    11.00 uur          Eucharistieviering m.m.v. OpMaat, gezinsviering 
Misintenties: Ed Aston, Dorien Lücke-Rekers 

  

Gebedstijd 
        15.00 uur 

Thuis bidden voor de grote noden in de wereld en de noden van onze medeparochianen. 

 
 

Pastoraal centrum en secretariaat  

Telefoon 
dinsdag en vrijdag 

0297 56 14 39 
09.00 tot 12.00 uur 

 
Buiten deze uren in 
noodsituaties en in het weekend 

 
06 53 83 04 14 
tot 22.00 uur 
 
 



ONLANGS OVERLEDEN PAROCHIANEN 
Wij vragen in het bijzonder uw gebed voor de onlangs overleden parochianen Herman Nicolaas (Herman) 
Pieplenbosch, overleden op 16 februari, de uitvaart heeft elders plaatsgevonden en Margaretha Maria (Greet) 
van Vliet-Rademaker, overleden op 23 februari op 88-jarige leeftijd, de uitvaart heeft afgelopen woensdag 
vanuit De Burght plaatsgevonden. 
 
IN HET VERLENGDE VAN DE GELOOFSAVONDEN… 
Afgelopen week zijn de geloofsavonden in onze parochie afgelopen. Het is een mooie ervaring geweest, er 
waren ieder avond 15 à 20 mensen. In het verlengde daarvan zullen een aantal families van de 
neocathecumenale weg in onze parochiekerk hun geloofsgetuigenis afleggen. Deze avonden van 
persoonlijke geloofsbelijdenis zijn bedoeld als een manier om te getuigen van wat het geloof in God als vader, 
als Zoon en heilige Geest voor gewone mensen van deze tijd kan betekenen. de avonden zullen op 5, 6, 12, 
13, 19, 20 en 26 maart worden gehouden (op zondagen om 18.30 uur en op maandagen om 20.30 uur). 
Tijdens het eerste half uur zullen de vespers gebeden worden en daarna zullen drie of vier mensen een 
persoonlijke getuigenis van hun geloof afleggen. 
Pastoor Marco 
 
40 DAGEN TIJD-VERBONDEN IN GEBED IN ONZE REGIO 
Ook dit jaar zullen we in de vastentijd binnen onze 5 parochies verbonden zijn in gebed. 
De regiokaars is aan het begin van de vastentijd op Aswoensdag in Uithoorn aangestoken. 
Elke week verhuist de kaars, symbool van deze verbondenheid, van de ene naar de andere kerk en gaat daar 
branden. Zo wordt de gebedsketen gedurende de 40 dagen in onze regio zichtbaar. 
Laten we zo optrekken met elkaar en biddend ons voorbereiden op het grootste feest: PASEN 
Deze kaars brandt op: 

- Zondag 5 maart in Aalsmeer 

- Zondag 19 maart in Nes a/d Amstel 

- Zondag 26 maart in De Kwakel 

- Zondag 2 april in Kudelstaart 

CHARISMATISCHE GEBEDSGROEP 
Op donderdag 9 maart om 19.30 uur bent u weer van harte welkom bij de eucharistieviering georganiseerd 
door onze charismatische gebedsgroep “Emmaüs”. In deze viering is er gelegenheid om persoonlijk over u te 
laten bidden. Ook kunt u een intentie op papier meenemen. Open voor iedereen! 
 
BIJBELLEESGROEP 
Steeds maar oorlog tussen Israël en Palestina. Het evangelie van zondag 12 maart laat zien dat het ook 
anders kan. Jezus die bij de waterbron in vreedzaam gesprek met een Samaritaanse is. Zo’n contact was 
helemaal niet gebruikelijk. Meer weten? Donderdag 9 maart gaan we daar op in. Vanaf 10.45 tot 11.45 uur. In 
de vergaderkamer van de pastorie. 
 
CONTACTGEGEVENS VAN ONZE REGIOPAROCHIES 
 
Parochie Vieringen Contact Telefoon 

O.L.V. van de Berg 
Karmel, Aalsmeer 

zondag 9.30 uur www.karmelparochie.nl 
karmelkerk@planet.nl 

0297 - 34 12 31 

St. Jan Geboorte 
Kudelstaart 

zondag 11.00 uur www.rkkerkkudelstaart.nl 
stjangeboortesecretariaat@live.nl 

0297 - 32 47 35 

St. Jans Geboorte 
De Kwakel 

zondag 9.30 uur https://rkparochiedekwakel.nl 
stjansgeboorte@hetnet.nl 

0297 - 56 12 03 

H. Urbanus 
Nes aan de Amstel 

zat.19.00 uur Woord en Gebed 
zondag 9.30 uur 

www.urbanusparochienes.nl 
urbanusparochienes@gmail.com 

0297 - 58 22 32 

R.K. Parochie 
Emmaüs Uithoorn 

zat.19.00 uur Woord en Gebed 
zon.11.00 uur Eucharistiev. 

www.emmaus-uithoorn.nl 
secretariaat@emmaus-uithoorn.nl 

0297 - 56 14 39 

 

GESPREK MET EEN LID VAN HET PASTORAAL TEAM 
Indien u met een lid van het pastoraal team wilt spreken, kan dit zoals hieronder aangegeven: 
Pastoor Marco Cavagnaro:             T: 0297 - 56 46 38  of per email: pastores@emmaus-uithoorn.nl 
Kapelaan Darek Karwowski:          T: 0297 - 56 46 38  of per email: pastores@emmaus-uithoorn.nl 
Catechiste Elly van Rooden:      T: 0252 - 51 75 92  of per email: pmmvanrooden@hetnet.nl  
Diaken Jeroen Hoekstra:                T: 06 - 41 22 50 63 of per email: diakenjeroen@kpnmail.nl 
Buiten de openingstijden van het secretariaat en in het weekend kunt u in verband met een overlijden 
en een verzoek om ziekenzalving  van 9.00 tot 22.00 uur contact opnemen met de 
Bereikbaarheidsdienst, tel.: 06-53 83 04 14 

mailto:pmmvanrooden@hetnet.nl

