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Parochieblad 
 

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 2 mei t/m 29 mei 2020 
Redaktieadres :  Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer 
Hoofdredaktie :  Jacqueline van Es  0297-345263 
  Mirjam Stokman  0297-347757 
Distributie :  Aard Bakker 0297-321321 
U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (4 weken, 30 mei t/m 26 juni) 
inleveren t/m woensdag 13 mei via E-mail; redaktiekontakt@hotmail.com of 
in de brievenbus van de parochie, Stommeerweg 13. 
 

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de 
Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321)) 
 

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf donderdag  
21 mei voor u klaar. 
 
 

Parochiegegevens 
 

E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl  
Website: www.rkkerkaalsmeer 
E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com   
 

Bereikbaarheid van het pastoresteam: 
Wim Ernst   woensdagmorgen  0297-345683 
Darek/Marco   parochie Uithoorn 0297-564638 
 

 
Opgave van misintenties kunt u doen bij het parochiesecretariaat, via de 
mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk dezelfde datum als de 
kopij-inleverdatum van het Kontakt. 
Het secretariaat is bemand op donderdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 
12.00 uur 
Parochietelefoon : Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer 
0297-341231. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in 
en er wordt teruggebeld. 
 

Kerkledenadministratie: 
Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, 
geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit 
door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkarmelkerk@gmail.com 
 

Bankrelatie:  
ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40 
ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)  

mailto:redaktiekontakt@hotmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
http://www.rkkerkaalsmeer/
mailto:karmeldenktank@gmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
mailto:ledenadmkarmelkerk@gmail.com
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EVEN NADENKEN OVER… 
 
Beste parochianen, 
 
Nogmaals wens ik jullie van harte zalig Pasen toe, 
ook al is Pasen dit jaar heel anders geweest. Niemand zal Pasen 
2020 vergeten. Wij moesten Pasen thuis vieren en niet in de kerk en 
dat was voor iedereen toch wel pijnlijk.  
 

Tijdens de veertigdagentijd hebben wij de corona-crisis misschien 
een plek kunnen geven. Omdat de vastentijd een tijd van woestijn en 
van beproeving is, konden wij de beproeving van de coronacrisis in 
zekere zin ergens plaatsen. Pasen zorgde voor een stip aan de 
horizon voor hoop op bevrijding. Nu deze Pasen al voorbij is, lijkt het 
soms alsof de bevrijding er nog niet geweest is. Wij hebben nog niet 
echt “feest” kunnen vieren; de lente breekt al aan en daarmee ook 
ons verlangen om naar buiten te gaan en samen te genieten. Maar 
het is “even nog niet”. 
 

Hoe kunnen wij dan onder zulke omstandigheden het paasgevoel 
ervaren? Hoe kunnen wij de Paastijd en de lente zonder feest 
doorbrengen? Welke stip aan de horizon is ons gegeven? 
 

Een van mijn nichten is verpleegster in de Verenigde Staten. Zij is 
getrouwd en heeft twee kleine kinderen. Haar man is een van de zes 
miljoen Amerikanen die vanwege de corona-crisis werkeloos is 
geworden. Zij werd positief getest en moest twee weken op haar 
zolder verblijven zonder contact met haar familie. Gelukkig gaat het 
nu beter met haar en moet terug naar haar werk in het ziekenhuis. 
 

Priesters en priesterstudenten die ik ken zijn wekenlang ziek 
geweest. Zij hebben met het coronavirus een zware strijd moeten 
vechten, die zij dankzij de hulp van God hebben kunnen overwinnen. 
 

Ik bel iedere dag met mijn ouders, om te horen hoe het gaat. Zij 

wonen in Rome, en in Italië is het lockdown niet “intelligent” zoals wij 

het in Nederland kennen. In Italië zijn de mensen verplicht om in hun 

appartementen te blijven. Om een krant of een stuk brood te gaan 

kopen heeft men een zelfcertificeringsformulier nodig.   
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Vele van mijn vrienden zijn ook thuis opgesloten, soms jonge 
gezinnen met drie of vijf kinderen, en zij moeten thuiswerken, 
lesgeven aan de kinderen, liefdevolle ouders zijn en voor een vrolijke 
sfeer zorgen. Hier in Nederland hebben de oudere mensen die ik in 
de tehuizen regelmatig bezoek geen contact met de buitenwereld. De 
verpleging zorgt voor telefoontjes en zelfs voor videobellen. 
 

Van een aantal mensen in de verschillende parochies weet ik dat zij 
met groot geduld het kruis van deze ziekte dragen. Met respect en 
bewondering volg ik hen op afstand en tracht hen te bemoedigen. 
 

Pasen 2020 was ongetwijfeld anders. Waar heb ik de verrezen 
Christus dit jaar ervaren? In de kracht van mijn nicht; in haar liefde 
voor haar familie; in de priester die wekenlang in bed moest blijven 
bidden en zijn ziekte voor andere mensen heeft geofferd. 
 

Ik zie de opgestane Christus in de volharding die hij aan oudere 
mensen geeft; in de liefde en de toewijding van de verpleegsters en 
de artsen die ik ken; in de families die in deze moeilijke tijd hun best 
doen voor hun kinderen. 
 

Dit jaar heb ik op Pasen de koren, de warmte van de mensen en de 
gemeenschap gemist; maar ik heb het licht van de opgestane 
Christus door de verschillende mailtjes en door de vele 
telefoongesprekken die ik ontving met hen mogen ervaren. Pasen 
2020, een onvergetelijke Pasen! 
 
Pastoor Marco Cavagnaro 
 
 
 
 
PAROCHIETEAM INFORMEERT…. 
 
Beste Parochianen, 
Het kan zijn dat dit Kontakt een paar dagen later bij u bezorgd is dan 
u gewend bent. Dat komt omdat we even gewacht hebben op de 
persconferentie van 21 april jl. over de voortzetting of afschaffing van 
de maatregelen rondom het Corona virus. 
Het is duidelijk; voor de kinderen komt er wat verruiming, voor 
jongeren een miniem beetje maar over het algemeen moeten we nog 
even volhouden en doorzetten ten bate van een ieders gezondheid.   
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We leven mee met de zorgen van iedereen; of het nu gaat om ziekte, 
overlijden, gemis, eenzaamheid, het delen van emotie, het niet 
kunnen bezoeken van, het geen bezoek krijgen van……. 
We waren ook zeer bedroefd na het bericht van overlijden van 
broeder Ferdinand van der Heijden; In het verzorgingshuis van de 
Karmelieten in Zenderen is hij daar op 9 april jl. overleden. Ferdinand 

is bij velen van ons bekend als de uitermate vriendelijke 
portier van het voormalige Karmelietenklooster naast de 
kerk. In dit Kontakt staat de brief die namens de orde is 
verzonden. Vanuit Aalsmeer hebben wij een 
bloemengroet gestuurd. Moge Ferdinand rusten in vrede. 
 
 

In de weken dat we nu gepaste afstand houden zijn er binnen de 
Parochie mooie dingen ontstaan; 

 Zo geeft Pastoor Marco iedere zondag uitleg over de lezingen 
van die zondag via www.emmaus-uithoorn. Het is mooi om zo toch 
betrokken te zijn bij het thema van die zondag door hem te zien 
spreken en naar hem te luisteren. 

 Paul Willemse heeft met een werkgroep contact gezocht met de 
groep ouderen in onze parochie; even vragen hoe het gaat, even 
een praatje, zorgen delen en hulp aanbieden waar dat nodig was. 
Daar is zeer positief op gereageerd en deze actie wordt herhaald. 

 De Theresiakapel wordt iedere dag geopend, gesloten en 
schoongemaakt door Nico en Willy van Staveren. Aan de voorraad 
kaarsen is te zien hoeveel er gebruik gemaakt wordt van deze 
voorziening. 

 Wil Bakker heeft n.a.v. Witte Donderdag een overweging 
geschreven die zelfs na Witte Donderdag zeer de moeite waard is 
om te lezen. Via de ledenadministratie kunt u om een copy vragen. 

 De vernieuwing van de website is in een stroomversnelling 
geplaatst zodat we meer actueler kunnen zijn in onze 
berichtgeving. Het een en ander qua oude tekst wordt nog 
aangepast, maar de actuele zaken kunt u nu volgen op de nieuwe 
website van onze parochie onder  www.rkkerkaalsmeer . Met 
hartelijke dank aan Toni de Jong en Alex en Ania de Vries. 

 De voedselinzameling op Witte Donderdag kon dit jaar niet 

doorgaan. Vanuit onze Parochiële Charitas Instelling (de PCI) is er 

geldelijk gedoneerd aan de Voedselbank en de daklozenopvang 

waar Broeder Wim Ernst zich voor inzet.  

http://www.emmaus-uithoorn/
http://www.rkkerkaalsmeer/
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 De klokken luiden iedere woensdag op 19.00 uur ter 
bemoediging en verbinding. Deze actie is geïnitieerd door de Raad 
van Kerken. 

 

Ten aanzien van veel geplande activiteiten, ook rond het 90 jarig 
bestaan van onze parochie, is het een beetje koffiedik kijken wat we 
dit jaar nog kunnen plannen en uitvoeren. Het is gezien de 
omstandigheden beter èn geen enkel probleem om de festiviteiten 
over twee jaar te verspreiden; we plakken 2021 er gewoon aan vast. 
Binnen het Parochieteam en in samenspraak met de Denktank 
hebben we besloten dat het geplande parochiefeest niet doorgaat op 
21 juni; we zoeken daar een andere datum voor. 
Het dauwvaren op Hemelvaartsdag komt dit jaar te vervallen. 
Het geplande concert van het Projectkoor in september wordt 
verplaatst, net als de Pubquiz. 
 

Nu wij zo doorgaan met onze intelligente lock-down staan bij het 
Vieringenrooster de lezingen en misintenties van de betreffende 
zondag vermeld. Daarbij ook wat vindplaatsen van uitzendingen van 
verkondigingen en vieringen. Mocht u de collecte missen……….we 
raden u aan om het op te sparen tot het moment dat we weer naar de 
kerk mogen. 
Op de eerste zondag van de maand wordt in de kerk de stand van de 
kerkbalans medegedeeld en de thermometer bijgewerkt. Omdat de 
vieringen zijn vervallen, informeren wij u hierbij in Kontakt. De laatste 
stand bedraagt € 38.000,-. 
Het stukje van het Parochieteam is zo een lang verhaal geworden; 
toch goed om zo even `bij te praten`. Van het vorige PaasKontakt zijn 
we bij het volgend Kontakt al weer bij Pinksteren; hopelijk kunnen we 
elkaar dan weer zien tijdens de vieringen. 
Tot die tijd wensen wij u natuurlijk alle goeds en veel gezondheid. 
 
Namens het Parochieteam, 
Lous Zandvliet 
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PINKSTERACTIE WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS (WNM)  
Een wereldwijde missie!  
Steun de Pinksteractie van 23 t/m 31 mei 
 

Missionarissen en missionair werkers geven zó veel en vragen zó 
weinig. De Week Nederlandse Missionaris steunt deze bevlogen 
mannen en vrouwen financieel zodat zij zich elke dag opnieuw 
kunnen blijven inzetten voor hun medemens. Gesterkt en 
geïnspireerd door het geloof maken zij zich sterk voor de meest 
kwetsbare mensen. Zij leven samen met hen en strijden tegen 
onrecht, armoede en uitsluiting. Bij hun werk hebben zij ook uw 
steun nodig! 
De Pinksteractie is een jaarlijkse collecte. Omdat er geen vieringen 
zijn dit jaar kan er niet gecollecteerd worden. Daarom vragen wij om 
rechtstreeks te doneren aan deze actie. 
IBAN NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. Week Ned. Missionaris te den 
Haag 
 

Hartelijk dank, mede namens WNM 
het Missiecomité, Joke, Ria en Bep  
 
 
 
 
 
 
 
 
ONTMOETINGSKERK IN RIJSENHOUT OPEN 
 
Beste parochianen van de Karmelparochie, 
 

Wij laten in dit bericht weten dat de Ontmoetingskerk in Rijsenhout de 
komende tijd op woensdagmiddag open is van 13.00 tot 16.00 uur. 
Om een kaarsje te branden, iets in het gebedenboek te schrijven, te 
bidden, te zitten, even tot rust te komen. 
Met in achtneming van de regels, dus maar een paar mensen tegelijk 
en graag voldoende afstand onderling. 
Dit is bedoeld voor het hele dorp en zeker ook voor de RK. 

gemeenschap Rijsenhout en de parochianen van de Karmelkerk in 

Aalsmeer.  
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MAILADRESSEN VOOR 
LEDENADMINISTRATIE  
 

Graag nodig ik u uit om uw e-mailadres aan ons 
te sturen compleet met naam en adres. Het nut 
hiervan ligt in de mogelijkheid om in deze 
coronatijd snel een bericht te kunnen rondsturen. 

Ook in de toekomst kan dit systeem mogelijk zijn nut bewijzen. 
Tijdens de paasweek is gebleken dat er behoefte is aan deze manier 
van communicatie. Helaas waren er ook e-mailadressen bij die niet 
verstuurd konden worden, omdat het e-mailadres veranderd was.  
Ook als uw adres in de toekomst verandert, blijven wij daar graag van 
op de hoogte.  
U kunt uw email sturen aan ledenadmkarmelkerk@gmail.com met de 
vermelding van uw naam en adres. 
Mocht u niet over een email adres beschikken, geen nood; De post 
en telefoon zijn ook blijvende communicatiemiddelen. 
 

Aard Bakker   
Ledenadministratie Karmelkerk 
 
 
 
 
 
VOEDSELINZAMELING WITTE DONDERDAG 
 
Door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus was de 
voedselinzameling van Witte Donderdag helaas geannuleerd. De PCI 
heeft een geldelijke bijdrage gedaan aan zowel de Voedselbank als 
de daklozen die Br. Wim Ernst bezoekt. Een aantal enthousiaste 
parochianen wilde toch graag een bijdrage leveren. Daardoor zijn er 
bij elkaar zo'n acht tassen met voedsel opgehaald.  In deze crisistijd 
zijn er meer mensen die gebruik maken van de Voedselbank en 
komen alle bijdragen goed terecht. Wilt u alsnog een (geldelijke) 
bijdrage leveren dan kunt u contact met mij opnemen. Indien 
gewenst, kan ik bij u het voedsel ophalen. 
 
Namens de diaconie 
Otto Zandvliet 
Tel 329977   

mailto:ledenadmkarmelkerk@gmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://nl.123rf.com/photo_81600786_vector-illustration-of-internet-advertising-concept-with-classic-detailed-laptop-computer-with%C2%A0symbo.html&psig=AOvVaw3n_rka3NWGuYpgwyXVgPac&ust=1587636852114000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID05Kvm--gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8wOKnk-TKAhVFvA8KHQqaCCgQjRwIBw&url=http://www.voedselbankaalsmeer.nl/wp/archief/&bvm=bv.113370389,d.ZWU&psig=AFQjCNGZfP7X-LB1-zMNJT_PegSSpT6mnA&ust=1454882901461829
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NEDERLANDSE 
PROVINCIE KARMELIETEN 
 
Boxmeer, 9 april 2020 
 
Beste zusters en broeders, beste leden van de hele Karmelfamilie,  
beste familie van Ferdinand,  
 

Helaas moet ik jullie opnieuw droef nieuws melden. Vanmorgen is onze lieve 
medebroeder Ferdinand van der Heijden in ons klooster in Zenderen aan de 
gevolgen van het coronavirus overleden. Ferdinand is 78 jaar geworden.  
 

Ferdinand was een stille, onopvallende, maar zeer fijne medebroeder, die er 
altijd was. Hij stond bekend om zijn kleine attenties: als een van ons jarig 
was, een professiefeest of een priesterjubileum te vieren had, kon je altijd 
rekenen op een belletje of een kaartje. In Zenderen had hij voor het 
personeel regelmatig een attentie. In de communiteiten waar hij gewoond 
heeft, was hij behulpzaam en zorgzaam. Hij stond voor iedereen klaar. Hij 
deed wat hij kon als er een beroep op hem werd gedaan en als er dingen 
bleven liggen in de communiteit, dan was hij degene die het zag en er iets 
aan deed. Ik mag gerust zeggen dat ieder van ons hem een beminnelijk man 
vond, een medebroeder zonder pretenties, iemand om van te houden.  
 

Ferdinand had ook een goede band met zijn familie. Bij hen was hij 
eveneens stil en bescheiden, maar heel attent aanwezig. Zijn moeder was 
afkomstig uit Hongarije. Ondanks het feit dat hij de Hongaarse taal in het 
geheel niet machtig was, is hij een heel aantal keren bij zijn Hongaarse 
familie op bezoek geweest. Dat hij hun taal niet sprak, maakte hem niet uit. 
Voor hem was het gevoel bij zijn familie te zijn het belangrijkste. Toen hij nog 
in Aalsmeer woonde ging Ferdinand iedere woensdag, zijn vrije dag, naar 
Nijmegen om daar zijn moeder in het verpleeghuis te bezoeken. Soms ging 
hij dan ook langs bij de broeders in Nijmegen of bij zijn zus Marianne in 
Utrecht. Dan dwaalde hij wat rond in de stad, bleef bij Marianne eten en 
praatte met haar over de laatste veranderingen in Utrecht. 
 

Ferdinand werd op 25 november 1941 geboren in Utrecht. Op 27 augustus 
1966 werd hij novice in onze communiteit van Boxmeer. Op 28 augustus 
1967 deed hij daar zijn tijdelijke professie. Daarna vertrok hij naar ons 
klooster in Zenderen om daar de broederopleiding te volgen. Tevens werd 
hij daar portier, een functie waarvoor hij gezien zijn zorgzaamheid en 
vriendelijke behulpzaamheid uitermate geschikt bleek. Hijzelf vond het een 
fijne functie; ooit zei hij dat hij het liefst iets deed waar hij met mensen in 
aanraking kon komen en iets voor mensen kon betekenen. In 1969 werd hij 
dan ook gevraagd portier te worden in ons klooster aan de Doddendaal in 
Nijmegen. Daar legde hij ook op 20 mei 1971 zijn eeuwige professie af.   
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In 1974 verhuisde Ferdinand naar onze communiteit van Aalsmeer. Hij zou 
er 38 jaar blijven wonen, tot 2012. Het provinciale bestuur had besloten van 
Aalsmeer het documentatie- en distributiecentrum te maken van onze 
liturgie. Ferdinand zou de spil worden in de organisatie van dit centrum. Die 
functie heeft hij met verve vervuld, tot 2002, toen de provincie-liturgie op een 
andere wijze werd georganiseerd. Ondertussen was Ferdinand in 1981 lid 
van de stuurgroep geworden en kon hij in 1982 ook zijn geliefde functie van 
portier weer opnemen. Dat laatste maakte dat de tijd dat hij in Aalsmeer 
woonde en werkte achteraf – naar eigen zeggen – de mooiste tijd werd van 
zijn leven. Ferdinand leerde er heel veel mensen kennen. Hij was er echt 
geliefd: de parochianen van Aalsmeer kregen een grote waardering voor de 
vriendelijkheid en zorgzaamheid die Ferdinand uitstraalde. Hij hield er ook 
na zijn vertrek uit Aalsmeer enkele hechte en trouwe vriendschappen aan 
over.  
 

In 2012 verhuisde Ferdinand naar onze communiteit van Zenderen. Zijn 
gezondheid was inmiddels achteruit gegaan. Trouw kwam hij iedere dag 
naar de recreatie, maar door zijn verminderde gehoor kon hij vaak niet 
deelnemen aan de gesprekken; dat maakte hem soms ook eenzaam. 
Ferdinand was echt een man van de gemeenschap. Hij hield van 
gezelligheid; als hij zich op zijn gemak voelde, dan maakte hij graag 
grappen.  
Ook in Zenderen bleef Ferdinand naar vermogen de zorgzame, vriendelijke 
en behulpzame medebroeder die hij altijd is geweest. Toen de taak van 
koster hem te moeilijk werd, hielp Ferdinand mee bij de afwas in de keuken, 
tot vreugde van het personeel en tot vreugde van Ferdinand.  
 
Wij zijn Ferdinand veel dank verschuldigd voor de manier waarop hij in onze 
gemeenschappen in woord en daad aan onze Karmel-idealen vorm heeft 
gegeven. Iedere morgen kon je Ferdinand al vroeg vinden in de kapel voor 
zijn stille gebed bij de Heer. Ferdinand was een echte karmeliet.  
 

Deze week beleven en vieren we de Goede Week. We gedenken in deze 
dagen dat Jezus is gestorven. Maar we gedenken in deze week ook dat dit 
het einde niet is; over twee dagen vieren we met Pasen dat God Jezus 
vasthield over de dood heen. En als christenen zeggen we al tweeduizend 
jaar in geloof: de weg die wij allemaal gaan, komt uit bij de Liefde die ons 
altijd al gedragen heeft. Daarom mogen wij nu in hetzelfde geloof zeggen 
dat Ferdinand van der Heijden bij God is aangekomen. Zijn weg was goed.  

 
Wij nemen afscheid van een geliefde medebroeder. Wij zouden jullie graag 
allemaal uitnodigen voor de afscheidsviering. Helaas is dat vanwege het 
Corona-virus niet mogelijk. Ferdinand zal op dinsdag 14 april om 11.00 uur 
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vanuit een kleine kring worden begraven. Als de tijden weer normaal zijn, 
hopen we jullie uit te kunnen nodigen voor een afscheidsviering in Zenderen.  
 

Ben Wolbers O.Carm.  
co-provinciaal  
 
 
Correspondentieadres: 
Karmelgemeenschap Zenderen 
Hertmerweg 46 
7625 RH  Zenderen 
 
 
NB van redactie: 
Het afscheid van 14 april is terug te zien via de volgende link:  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1943-OLV-Onbevlekt-Ontvangen-RK-
Parochie/events/live  
 

 
 

Jij 
Jij was er altijd 
Altijd stond je paraat 
Paraat voor iedereen 
Iedereen mocht je zeer 
Zeer doet het afscheid 
Afscheid door je dood 
Dood betekent einde 
Einde van een leven 
Leven met karakter. 
 
In deze droeve stond 
Is jouw levenscirkel rond. 
 
Vaarwel 
Vaarwel beste vriend 
Vriend van ons allen 
Allen hebben nu herinnering 
Herinnering aan het bestaan 
Bestaan van een goed mens 
 
(Bron: onbekende dichter)  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1943-OLV-Onbevlekt-Ontvangen-RK-Parochie/events/live
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1943-OLV-Onbevlekt-Ontvangen-RK-Parochie/events/live
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VAN DE BESTUURSTAFEL  
 

Beste parochianen en 
belangstellenden  
van Aalsmeer, De Kwakel, 
Kudelstaart, Nes aan de Amstel en 
Uithoorn, 
 
Het is mei !! 
Volop voorjaar. Weer lekker lang licht ’s avonds. Deuren en ramen 
open. Jonge eendjes in de sloten. Handschoenen naar zolder en 
jurkjes en korte broeken voor in de kast.  
Ik denk aan meivakantie. Even niet naar school. De laatste 
studiesprint voor eindexamenscholieren. Koningsdag, 4 en 5 mei 
bijeenkomsten….. Er is zoveel anders dit jaar. 
Ik denk ook aan wandelschoenen, tuinieren, picknickmand of 
barbecue. Dat kan allemaal, maar dan in het klein. Geen groepen, 
veilige afstand. Het “nieuwe gewoon” waar we al een tijdje aan 
hebben kunnen wennen. Ik hoop dat het gaat en is vol te houden 
voor iedereen.  
Vorige maand was het Pasen, vooraf gegaan door Palmzondag en de 
Goede Week (of was het een Stille Week?). We hebben als bestuur 
nagedacht, gediscussieerd, gewikt en gewogen. Wat we niet konden 
was duidelijk: Geen kerkvieringen of bijeenkomsten. Maar de kerk 
vierde haar grootste feest van het jaar. Een feest van Hoop en 
bemoediging. Iets wat we dit jaar misschien wel belangrijker vinden 
dat ooit. Dus… Kerken openstellen voor gebed of het opsteken van 
een kaarsje. Klokken luiden voor hoop. De gewijde palmtakjes 
aanbieden via de parochiekerken. Filmpjes van overwegingen en 
kleine vieringen via de website, Facebook of email verspreiden. 
Materialen en instructies gedeeld voor Palmpasen stokken. De 
Kruisweg is gebeden. Alle paaskaarsen in Uithoorn verzamelen, daar 
door pastoor Marco en kapelaan Derek in hun paaswake de Kracht 
van de verrezen Heer meegeven en vervolgens weer verspreiden. 
Zodat we in al onze 5 kerken het Licht van Christus kunnen 
aanschouwen. En zijn telefoontjes gepleegd. Kaarten gestuurd. Extra 
nieuwsbrieven verstuurd. 
En hoewel we dit alles als bestuur hebben besproken (via online-
vergaderingen en email) zijn de meeste activiteiten toch door de 
parochieteams georganiseerd. Dit maakt duidelijk waar onze kracht 
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nog steeds zit: bij de vele vrijwilligers die dit mogelijk maken. Als de 
kerk geopend wordt, moet er iemand zijn die de deuren opent en 
sluit. De website updaten, een kaartje of kaarsje rondbrengen, de 
klok luiden, een nieuwsbrief schrijven…. Al de vrijwilligers die dit 
verzorgen worden snel gezocht en gevonden in de lokale netwerken. 
We zien overal dat mensen voor elkaar klaar staan. Zó mooi! #daslief 
 

Het is mei!! Mariamaand. Een maand waarin we extra stilstaan bij de 
moeder van de Heer. Bij moeders in het algemeen: we vieren 
moederdag. Die stevige knuffel kunnen en willen we dit jaar niet 
geven. Maar aandacht, lieve woorden, een tekening, zelfgemaakt 
kadootje, een bezoekje tot voor het raam misschien….. Alles om een 
lieve lach te creëren. Misschien moeten we er elke dag maar 
Moederdag van maken? En Vaderdag ook alvast? 
 

We weten dat we het dit jaar extra moeten hebben van de kleine 
dingen om ons heen. De zon die schijnt. De helpende hand die je kan 
bieden en de aandacht en waardering waar je dankbaar voor mag 
zijn. We horen het vaak: Blijf gezond; denk aan elkaar; Samen zijn we 
sterk. 
Ik hoop dat het u allemaal goed gaat. Dat u tevredenheid kan ervaren 
en kan genieten in het groot en in het klein. Samen met u kijk ik uit 
naar Pinksteren. Voor nog meer kracht en vertrouwen.  
 
Hartelijke groet, 
 

Namens het Kerkbestuur, Miranda van Rijn 
 

secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com | 06-50 963 187 
Secretaris van Samenwerkingsverband 
Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn 
 
 
 
Wij zijn nog steeds op zoek naar een manier om regiobreed een 
website op te zetten. Als eerste hebben we hier een (domein-)naam 
voor nodig. Als u een goed idee heeft om ons op weg te helpen of te 
ondersteunen vernemen we dit graag via 
secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com  
  

mailto:secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com
mailto:secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com
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ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD 
 
Wij willen graag een gemeenschap zijn en daarbij de ouderen onder 
ons niet graag vergeten. De verjaardag is wel een bijzondere dag om 
hen op te zoeken, een kaartje te sturen of een belletje te geven.  
Zeker in deze tijd van het coronavirus waar verjaardagen even niet 
kunnen worden gevierd, is het belangrijk dat we elkaar wat extra 
aandacht geven, waar dat kan. 
Misschien kent u wel een van deze jarigen. 
 
3-mei 80 jaar  Mevr. Checa Ruíz - van Halm Begoniastraat 58 
6-mei 78 jaar Mevr. van der Knaap - Ammerlaan Molenpad 91 
7-mei 77 jaar  Mevr. den Blanken - van Geest Mendelstraat 52 
8-mei 85 jaar  Mevr. van der Hoorn - van Heese Hortensialaan 90 
9-mei 76 jaar  De heer Koning  Beethovenlaan 2 
14-mei 81 jaar  Mevr. Stokman - Bakker Zijdstraat 40a 
16-mei 87 jaar  Mevr. Buskermolen–Verlaan  Drie Kolommenplein 39 
17-mei 79 jaar  De heer Konst Saturnusstraat 31 
19-mei 76 jaar  De heer van der Drift Oosteinderweg 230 
20-mei 76 jaar  Mevr. van Eijk - Clemens Mozartlaan 54 
23-mei 78 jaar  Mevr. Zethof - Streng Hellendaalstraat 24 
25-mei 86 jaar  Mevr. Boer - Reynders Spoorlaan 14 
26-mei 88 jaar  De heer Pel Molenpad 4 
26-mei 88 jaar  Mevr. Blauwhoff - van der Laan Aalsmeerderweg 223 
27-mei 82 jaar  Mevr. Agtersloot - Bocxe Poldermeesterplein 89 
29-mei 84 jaar  Mevr. Kool - Croese Gerberastraat 67    
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DANK 
 
We willen graag de parochie bedanken voor het prachtige 
boeket met roze en blauwe bloemen die Br. Wim Ernst ons 
kwam brengen.  

Henk heeft half februari zijn heup gebroken. Hij gaat letterlijk en 
figuurlijk met kleine stapjes vooruit maar het zal wel even duren voor 
hij weer normaal kan lopen. Door het verplichte thuis zijn vanwege 
het Corona virus brengen de mooie bloemen extra kleur aan onze 
dag. Nogmaals bedankt!!  
 

Henk Hazebroek en Ida Sipkes-Dijkstra  
 
 
 

Beste medeparochianen.  
 

Tijdens de moeilijke periode van achteruitgang, afwachten 
en de operatie, zijn er veel lieve berichten en attenties naar 
mij toe gekomen.  

Daarvoor allemaal hartelijk dank, het heeft mij heel goed geholpen. 
Nu weer werken aan herstel. We gaan ervoor.  
 

Liefs en groeten, Wil Bakker 
 
 
 
 
 

VIERINGEN 
 

Vieren op zondag.  
Omdat de kerken nu niet toegankelijk zijn voor de weekendvieringen, 
worden er verschillende mogelijkheden aangeboden om thuis mee te 
kunnen vieren. Uit het grote aanbod geven wij de volgende suggesties mee; 

 Via. http://emmaus-uithoorn.nl/ een online opgenomen overweging en 
boodschap van pastoor Marco. 

 Via RTV Amstelveen een zondagse viering, opgenomen in een van de 
RK kerken in de regio RK Amstelland; tv zender Lokale televisie: Ziggo 
42, KPN en XS4ALL 1380 (1 kanaal onder NPO1) en T-mobile 806 

 Via KRO/NCRV; de zondagse viering op de tv op NPO 2. 
  

http://emmaus-uithoorn.nl/
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.doreleiden.nl/images/Gemeente/avondmaal-02.jpg&imgrefurl=http://www.doreleiden.nl/gebeden/tafelgebed.asp&h=387&w=500&sz=24&hl=nl&start=1&tbnid=ljMPwvWzFLp5-M:&tbnh=101&tbnw=130&prev=/images?q%3Dbrood%2Ben%2Bwijn%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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Om ook de verbondenheid binnen onze parochie gaande te houden 
geven we hieronder de thema`s, inleiding, lezingen en misintenties van de 
betreffende zondagen aan. 
 
Zondag 3 mei  4

e
 zondag van Pasen  

Thema;   Voortdurend met ons bezig   
Zondag van de Goede Herder – Roepingenzondag    
Echte liefde is iets prachtigs in het leven van mensen. Ze breekt hen open 
en doet hen er zijn voor elkaar, met hart en ziel. Zowel in de persoonlijke als 
in de beroepsmatige sfeer brengt liefde iets teweeg. Wanneer mensen met 
liefde hun werk doen, is dat duidelijk te merken. Je voelt dat ze werkelijk 
betrokken zijn en meeleven. Zoals mensen hun beste momenten met elkaar 
omgaan, zo is God voortdurend met ons bezig. Hij waakt over ons en 
behoedt ons. Hij geeft ons ruimte om te groeien in vertrouwen en overgave. 
Eerste lezing   : uit de Handelingen van de apostelen 2, 14a. 36 – 41     
Tweede lezing: uit de eerste brief van Petrus 2, 20b – 25     
Evangelie       : volgens Johannes 10, 1 – 10 
 

Misintenties: 
Martin Levarht en Cock Levarht-Maas   
Jan v.d. Jagt 
 
Zondag 10 mei   5

e
 zondag van Pasen     

Thema:   In Gods ruimte  
Zondag van de oosterse kerken    
We worden in de kerk bijeengeroepen om vervolgens uitgezonden te 
worden. Deze dynamiek ervaren we vooral in de paastijd als we lezen over 
de vragen waarvoor de jonge kerk zich gesteld ziet. In die beweging willen 
wij staan. Deze viering wil zoiets als een pleisterplaats zijn op onze 
geloofsweg: een moment van stilte en bezinning, van ontmoeting en 
bezieling, een moment waarop we onszelf vragen stellen en antwoorden 
zoeken. Zo kunnen we onze weg vervolgen met verhelderd perspectief en 
vernieuwd elan.  
Eerste lezing  : uit de Handelingen van de apostelen 6, 1 - 7  
Tweede lezing: uit de eerste brief van Petrus 2, 4 – 9    
Evangelie       : volgens Johannes 14, 1 – 12 
 

Misintenties: 
Bob de Heij  Cornelia Anna Loogman-Blauwhoff 
Cees v.d. Laan  Truus Harting-Enthoven 
Wim Bakker  Annie de Jong-van den Bosch 
Wilhelmina Johanna v.d. Berg-Duindam 
Leo Doeswijk en familie 
Antoon van Rijn en zoon Ton 
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Zondag 17 mei  6
e
 zondag van Pasen  

Thema;   Liefde doen 
Onderweg van Pasen naar Pinksteren keren wij vandaag met de 
evangelielezing weer terug naar Witte Donderdag, naar de zaal van het 
Laatste Avondmaal. Jezus heeft de voeten van zijn leerlingen gewassen en 
Hij geeft zijn leerlingen, Hij geeft ons, zou je kunnen zeggen, zijn testament, 
zijn laatste wil: Als jullie Mij liefhebben, zullen jullie mijn geboden 
onderhouden. Wat hebben liefde en geboden met elkaar van doen? In de 
Joodse traditie, waarin Jezus met beide benen staat, blijken die twee niet los 
van elkaar te verkrijgen. 
Eerste lezing   : uit de Handelingen van de apostelen 8, 5 – 8. 14 – 17 
Tweede lezing: uit de brief van Petrus 3, 15 – 18 
Evangelie       : volgens Johannes 14, 15 – 21` 
 
 
Donderdag 21 mei  Hemelvaart van de Heer     
Thema;   Ik laat jullie niet alleen achter        
Tegenwoordig gaan veel jongen mensen voor een half jaar of langer een 
reis maken naar een ander werelddeel. Veel ouders gunnen hun kinderen 
dat graag, maar hebben ook moeite om hen los te laten. Gelukkig is er 
internet, skype en mobiele telefoons, waardoor je vrij gemakkelijk contact 
met elkaar kunt houden. Je kunt elkaar even zien of horen.  
Dan weet je dat alles goed gaat. 
Al die moderne communicatiemiddelen waren er nog niet in de tijd van 
Jezus. Als Jezus afscheid neemt van zijn leerlingen, is het niet duidelijk 
wanneer Hij voorgoed zal terugkomen. Hij weet dat zijn leerlingen het daar 
moeilijk mee hebben. Daarom belooft Hij hun een helper, iemand die in zijn 
plaats met hen op weg gaat.  
Zo weet hij dat het met hen goed zal gaan. 
 
 
Zondag 24 mei  7

e
 zondag van Pasen       

Thema;   Onzichtbaar nabij     
Op deze zevende zondag van Pasen, tussen Hemelvaart en Pinksteren in, 
is het woord aan Jezus, bij monde van de evangelist Johannes. Jezus praat 
niet zomaar, Hij bidt, Hij spreekt tot God. Ook wij zijn uitgenodigd om te 
bidden tot God en te luisteren naar zijn Woord. Door ons gebed mogen wij 
op het spoor komen van het geheim dat God is.  
Moge deze viering ons hart verkwikken, onze geest verrijken en ons lichaam 
helpen om in beweging te blijven op weg naar de ander. 
Eerste lezing   : uit de Handelingen van de apostelen 1, 12 – 14 
Tweede lezing: uit de eerste brief van Petrus 4, 13 – 16 
Evangelie        : volgens Johannes 17, 1 – 11a  
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Zijdstraat 23  

1431 EA Aalsmeer  

T. 0297 324541 
info@goemansslaapcomfort.nl  
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Gerberastraat 6 

1431 SG   Aalsmeer 

 

 
Voor een receptie, verjaardagsfeestje, jubileum  

of andere activiteiten kunt u terecht in het 

parochiehuis. 

 

Voor vergaderingen is het parochiecentrum  

een geschikte ruimte. 

 

 

 

Heeft u interesse neem 

dan gerust contact op met: 

 

Paul Willemse 

tel: 06- 42606872 
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Houd afstand 
Houd kontakt 

 

 

 

Pas goed op jezelf en op elkaar 


