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Parochieblad 
 

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 30 mei t/m 26 juni 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 (9 weken, Vakantienummer,  
27 juni t/m 28 augustus) inleveren t/m woensdag 10 juni 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  
18 juni 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… 
 
Lieve mensen, 
We zijn aangeland in de meimaand. En dus willen we 
extra stilstaan bij Maria. Zeker in deze tijd merk ik dat daar veel 
behoefte aan is. In één van onze buurtparochies zijn tijdens de 
coronacrisis al meer dan 300 mensen naar de kerk gekomen om een 
kaarsje te branden bij Maria. Natuurlijk, allemaal op gepaste afstand 
en op een veilige manier. Gezondheid van u en mij gaat voor alles. 
Maar moet u zich eens voorstellen: 300 kaarsjes voor Maria. 
Waarom? Omdat Maria is als een moeder voor ons. Omdat Maria 
moeder is van de hoop. Maria leefde met die Hemelse hoop in haar 
hart, ook al begreep zij niet altijd de draagkracht van alle 
gebeurtenissen. Ondanks alle wisselvalligheden van haar bestaan 
wist zij met vertrouwen naar de toekomst toe te leven. Wist zij de 
woorden van haar zoon: “Laat uw hart niet ongerust worden” tot 
motto van haar leven te maken. 
Dat is wat geloof voor ons kan doen. Zeker ook in woelige tijden. 
Maria gaat ons voor in geloof. We zien juist in deze dagen, en al die 
300 kaarsen zijn daar de tekenen van, dat we Maria opnieuw 
herkennen als de gelovige vrouw, de trouwe moeder van Christus. 
Maria kan ons leren om uit handen te durven geven en te durven 
vertrouwen dat Gods Boodschap zal blijven klinken en dat God onder 
mensen ruimte zal vinden om te wonen. Maria’s geloof kan u, kan mij, 
kan onze parochie, inspireren tot nieuw geloof. Want zij is en blijft: 
moeder van alle gelovigen. 
Wat betekent dat nou eigenlijk, moeder zijn? Moeder zijn is ruimte 
scheppen, loslaten dus, en geborgenheid bieden. Zo schiep Maria 
ruimte waarin Jezus zichzelf kon worden. Zo kon Maria hem nog 
meer in staat te stellen om het mooiste en diepste van zichzelf tot 
ontplooiing te brengen. Zo wil elke moeder zijn voor haar kinderen. 
Moeder zijn, en Maria heeft dat als geen ander moeten ervaren is dus 
loslaten of prijsgeven. En dat kost moeite en doet vaak pijn. Het is 
een offer. En tegelijk wil een moeder ook altijd trouw-blijven, een thuis 
blijven voor je kind, een plek van geborgenheid. Daarin zien we de 
hoogte en de diepte van de liefde. Maria is hierin voor ons een 
voorbeeld bij uitstek. Zij is moeder van liefde voor ons als groep van 
mensen die toch leven uit geloof, hoop en liefde. 
In Maria zien we de diepte van de liefde. Als wij onze moeders in ere 
houden, zullen we blijven leren wat liefde is. Als wij even bij Maria 
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zijn, kunnen wij kracht putten uit haar levenshouding, een steun die 
wij nodig hebben heel ons leven. Wij mogen de liefde alle kans en 
ruimte geven, erdoor geraakt worden. Want de liefde is het hart van 
het heelal, zegt een dichter. Liefde maakt een mens van ons. 
Daarom, medemens, wens ik het u toe, van harte: Geloof, hoop en 
liefde! En de steun van Maria. Laat uw hart niet ongerust worden! 
 
Diaken Jeroen Hoekstra 
 
Gebed 
Moeder Maria, 
vandaag ben ik weer bij jou beland 
heel wat tijd ging heen,  
sinds mijn kleine kinderhanden  
een bloem legden aan jouw voeten,  
Vandaag kom ik weer met je praten,  
maar niet meer als een kind, 
dat zonder zorgen is. 
 
Moeder Maria, ik ben hier 
met geloof in uw Zoon 
in de Vader die alles in zijn handen houdt 
met hoop, hoop op nieuwe dagen 
waarop vervlogen en gebroken dromen 
weer levenskrachtig worden 
vanuit liefde die de bron is. 
 
Maar, moeder Maria, mijn geloof 
is vaak zo klein 
mijn hoop zo vlug verschraald 
en mijn liefde zo beperkt. 
 
Moeder, ik kom vandaag bij u 
niet alleen maar om te bidden 
niet slechts om te vragen 
maar vooral ook gewoon om te zeggen 
dat jij een echte moeder bent 
voor mij en voor zovele mensen. 
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PAROCHIETEAM INFORMEERT…. 
 
Beste parochianen, 
 

Elkaar fysiek in de kerk zien is een flinke tijd 
geleden. Ook al zijn er zoveel digitale 
mogelijkheden, het haalt het toch niet bij een `live` 
ontmoeting. Heel voorzichtig mogen we een stap 
doen in de richting van die `live` ontmoeting. 
Scholen zijn halfopen, de horeca mag wat stappen nemen, 
werkplekken op kantoren worden coronaproof gemaakt, her en der 
een bezoek aan een dierbare in een zorgcentrum; en wie is er nog 
niet bij de kapper geweest? en de kerk……………..hoe staat het 
daarmee? 
Per 1 juni mogen groepen van maximaal 30 personen bij elkaar 
komen in één ruimte; wel met 1,5 m van elkaar. Per 1 juli gaat die 
mogelijkheid er wellicht komen voor 100 personen. 
In het Regiobestuur en in ons Parochieteam hebben we ons eerst 
gericht op de zondagen in juni. Op de zondagen in juni zijn er nog 
geen vieringen maar is de kerk wel open van 9.30-10.30 uur; van 
harte welkom voor gebed, een kaars op steken, plaats te nemen in de 
kerk. 
Bij de ingang staan handgelpompjes, de zitplaatsen staan 
aangegeven op 1,5 m van elkaar, we houden het aantal van 30 
personen in de gaten en dit alles is ingepland met vrijwilligers uit 
verschillende werkgroepen. De algemene richtlijnen van het RIVM 
staan in dit Kontakt ook vermeld. 
De Theresiakapel houden we zoveel mogelijk open tussen 9.00- 
17.00 uur. Alleen hebben we daar vrijwilligers bij nodig in de maand 
juni i.v.m. de vakantie van het geweldige echtpaar wat dat nu al 
weken verzorgd (graag aanmelden bij het secretariaat). 
Wat de actie Kerkbalans betreft staat de stand op 1 juni op € 38.400; 
nagenoeg hetzelfde bedrag als vorige maand. We hopen niet dat `uit 
het oog uit het hart` geldt voor onze actie……. 
De feestdag in juni van onze parochie verplaatsen we naar volgend 
jaar. Het is wel leuk om te vermelden dat naast het kerkgebouw ook 
11 parochianen dit jaar hun 90-ste verjaardag vieren; van harte 
gefeliciteerd!!! 
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Tot slot een hoopvolle gedachte; 
 

De Geest van God  
is een Goede Geest 
Hij zet mensen in beweging 
Hij maakt mensen vurig 
Hij zet hen in vuur en vlam 
 
En wat doen ze dan, die mensen? 
 
Ze maken een nieuwe wereld 
Ze troosten waar verdriet is 
Ze geven waar gebrek is 
Ze luisteren waar nood is 
Ze zingen en dansen 

 

(congregatie van de Heilige Geest, Berg en Dal) 

 
 
Een goede Pinkstergeest toegewenst! 
 
Namens het Parochieteam, 
Lous Zandvliet 
 
 
 

 
ZIEKEN- EN OUDERENDAG 2020 
 

Zoals u allen zult begrijpen hebben we moeten 
besluiten dit jaar geen zieken- en ouderendag te 
organiseren, in verband met het coronavirus.  

Het is niet op een goede manier te organiseren zonder afbreuk te 
doen aan de doelstelling: een fijne dag in ontmoeting met elkaar. 
Wat is dit jammer, maar gezondheid staat nog steeds voorop. 
We wensen u, en alle vrijwilligers veel sterkte en hopen u in ieder 
geval volgend jaar weer te ontmoeten. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Mede namens het bestuur van de commissie Zieken- en Ouderendag  
   

Hettie Pecht  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTgYakmbvTAhWK1hQKHb9tBvMQjRwIBw&url=http://hobby.blogo.nl/2015/05/13/pinkstertips-wat-doen-met-pinksteren/&psig=AFQjCNGDj27zI4g5OS_1peP15SRLeoK3GA&ust=1493057350473064
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BEDEVAART KEVELAER 2020 GAAT NIET DOOR 
 
In maart is er een bericht uitgegaan over de georganiseerde 
bedevaart in augustus naar Kevelaer door de parochiekerk 
Mijdrecht/Wilnis. 
Deze gaat niet door ivm het Coronavirus. 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
5-jun 90 jaar De heer J.W. Overwater Kas 27 
8-jun 80 jaar Mevr. A.J.M. Lissenburg-Hijdra Händelstraat59 
9-jun 78 jaar De heer J. Smit Roerdomplaan 48 
10-jun 83 jaar De heer M. Klijn Clematisstraat 16 K310 
11-jun 75 jaar Mevr. C.J.M. Noordhoek-v Bentem Aalsmeerderweg 163 
13-jun 78 jaar De heer A.G.A. Bakker Grote Poellaan 13 
16-jun 87 jaar De heer P.C. Kragtwijk Kas 31 
18-jun 79 jaar Mevr. M.E. Reijnders-v Seumeren Anjerhof 15    
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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 ATV 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. 
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 31 mei    Pinksteren 
Thema:                Door de Geest aangeraakt 
Vandaag vieren we het feest van Pinksteren, één van de drie 
hoogfeesten, die samen de belangrijkste elementen van ons 
christelijk geloven weergeven. In drie feesten, in drie zinnen kunnen 
we duidelijk maken waar het in ons geloof om gaat. Met Kerst vieren 
we dat God met iedere mens verbonden wil zijn. Dat de liefde van 
God verder gaat dan de grenzen die wij kunnen waarnemen, tot over 
de grenzen van dit leven heen, belijden wij met Pasen. 
En op Pinksteren zij wij er getuige van dat Gods kracht en inspiratie 
werkzaam is in ieder mens. Wie zich daardoor laat bewegen, laat 
motiveren, zal deze aarde met andere ogen zien.  
En daarvan mogen wij ook zelf getuigen. 
Eerste lezing   : uit de Handelingen van de apostelen 2, 1 - 11 
Tweede lezing: uit de eerste brief van Paulus aan de christenen van 
Korinte 12, 3b - 7.12 - 13 
Evangelie       : volgens Johannes 20, 19 – 23 
 
Misintenties:   
Truus Harting-Enthoven   
Peter Albers  

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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Zondag 7 juni    Heilige Drie - eenheid 
Thema:              Ons begrip te boven 
Ieder kruisteken dat we maken is een klein credo, een 
geloofsbelijdenis. We tekenen ons met de naam van God in de vorm 
van het kruis. De woorden die we uitspreken en de kruisvorm 
waarmee we ze verbinden, zijn vol betekenis. Ze verwijzen immers 
naar God, naar wie Hij is, hoe Hij zich in onze wereld heeft 
geopenbaard, hoe wij met Hem verbonden blijven in de 
gemeenschap van de kerk. Op deze zondag van de heilige Drie – 
eenheid staan we stil bij het geheim van God: Vader, Zoon en Geest, 
en bij onze eigen plaats in dat geheim. 
Eerste lezing   : uit het boek Exodus 34, 4b – 6. 8 - 9 
Tweede lezing : uit de tweede brief van Paulus aan de christenen van 
Korinte 13, 11 - 13 
Evangelie        : volgens Johannes 3, 16 – 18 
 
Misintenties: 
Jan v.d. Jagt 
Wilhelmina Johanna v.d.Berg-Duindam 
 
Zondag 14 juni   Sacramentsdag 
Thema:                Worden wat je ontvangt 
Vandaag, op Sacramentsdag, vieren we dat God ons tot levende 
wezens maakt. Daartoe voedt Hij ons met zijn Woord en zijn Brood, 
want deze verenigen ons met Hem en laten ons delen in zijn 
eeuwigheid. Het is dan ook logisch dat alle lezingen vandaag gaan 
over voedsel. 
Voedsel is een basale voorwaarde voor menselijk bestaan. Zonder 
dat houdt ons lichaam geen stand en verhongeren we. Maar het 
voedsel dat God ons geeft doet meer: het sterkt onze geest. En een 
sterke geest hebben we nodig om te worden wat we ontvangen, 
namelijk : lichaam van Christus. 
Eerste lezing    : uit het boek Deuteronomium 8, 2 – 3. 14 – 16a 
Tweede lezing : uit de eerste brief van Paulus aan de christenen van 
Korinte 10, 16 - 17 
Evangelie        : volgens Johannes 6, 51 – 58 
 
Misintenties: 
Cornelia Anna Loogman-Blauwhoff 
Cees v.d.Laan  
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Zondag 21 juni    Twaalfde zondag door het jaar  (Vaderdag) 
Thema:                  Wees niet bang 
Veel mensen zijn bang, veel mensen voelen zich niet veilig. Er 
gebeuren zoveel gekke dingen tegenwoordig en “wie kun je nog 
vertrouwen…. ?” Wees niet bang! zegt het evangelie.  
Dat spreekt ons aan, als dat zou kunnen! Maar is het niet te 
gemakkelijk gezegd?  
Zijn  het geen loze woorden, zonder basis, zonder betekenis? Wees 
niet bang – het zijn woorden die ons wijzen naar de uiteindelijke 
zekerheid die wij mogen koesteren als de grond van ons bestaan. 
Want voor onze Vader in de hemel is ieder van ons van onschatbare 
waarde, Hij ziet ons en kent ons, beter dan wij onszelf. 
Eerste lezing   : uit de profeet Jeremia 20, 10 - 13 
Tweede lezing: uit de eerste brief van Paulus aan de christenen van 
Rome 5, 12 - 15 
Evangelie        : volgens Matteüs 10, 26 – 33 
  
Misintenties: 
Piet Stokman 
Wim Bakker 
Peter Albers 
Antoon van Rijn en zoon Ton 
 
 
Zondag 28 juni   Dertiende zondag door het jaar 
Thema:               Een serieuze aangelegenheid 
Je krijgt als mens niet alles cadeau in het leven. Er zijn dingen waar 
je volop moeite voor moet doen of die over een langere periode veel 
inspanning van je vragen. Het gaat om toewijding, concentratie en 
veel inzet om een doel dat je voor ogen hebt te bereiken. En het geeft 
voor voldoening als het je eenmaal lukt. Jezus hield zijn leerlingen 
voor om niet lichtvaardig te denken over wat het inhoudt Hem te 
volgen. Het is een serieuze aangelegenheid waar nogal aan vast zit. 
Maar Jezus spreekt na zijn aansprong gelukkig ook een woord van 
bemoediging, waarin Hij ons voorhoudt dat alle inspanningen niet 
onopgemerkt zullen blijven. 
Eerste lezing   : uit het boek der Koningen 4, 8 – 11. 14 – 16a 
Tweede lezing : uit de brief van Paulus aan de christenen van Rome 
6, 3 – 4. 8 – 11 
Evangelie        : volgens Matteüs 10, 37 – 42  
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Zijdstraat 23  

1431 EA Aalsmeer  

T. 0297 324541 
info@goemansslaapcomfort.nl  
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