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Parochieblad 
 

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 27 juni t/m 28 augustus 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 (5 weken, 29 augustus t/m  
2 oktober) inleveren t/m woensdag 12 augustus 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  
20 augustus 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… 
 
De zomervakantie is voor velen een tijd om naar uit te 
kijken.  
Een periode om even afstand te nemen van het gewone dagelijkse 
leven en nieuwe energie te tanken. Meer tijd te hebben voor dingen 
die je het liefste doet, tijd in de natuur doorbrengen, een dagje uit met 
het gezin. Ieder geeft er zijn eigen invulling aan. 
 

Andere mensen zouden misschien wel op vakantie willen gaan, maar 
zijn hiervoor niet in de gelegenheid. 
 

Voor oudere mensen is de vakantieperiode soms een heel stille – 
misschien wel te stille periode -. Kinderen zijn op vakantie. Veel 
activiteiten gaan in de zomer niet door. Een lange stille zomer, met 
hopelijk hier en daar toch wat bezoek….. 
 

Een heel treffend gedicht over vakantie vond ik in een boekje: 
(Van harte leven met de seizoenen) van Phil Bosmans. 
 

Vakantie: luister naar de stilte, kom tot jezelf. 
De weg die jij moet afleggen, 
is niet lang. 
Het is de afstand tussen jouw buitenkant 
en je binnenste, jouw hart. 
Wanneer daar geen vrede heerst, 
zul je nergens op deze wereld 
in je vakantie vreugde vinden. 
Is er vrede in je hart, 
dan kun je gaan waarheen je maar wilt. 
Het zal een schitterende vakantie zijn. 
Zelfs wanneer je thuis blijft. 
 

Wie u ook bent en waar u ook wel of niet heengaat: ik wens u allen 
graag toe. Thuiskomen bij jezelf en bij God. Los van de dagelijkse 
sleur, ontdekken wat echt wezenlijk is in ons leven. 
Vrede in je hart. 
Ik wil graag iedereen een goede vakantie wensen, maar hopen dat 
we ook in de vakantieperiode de gelegenheid vinden om om te zien 
naar elkaar, naar mensen die juist in deze bizarre tijd wat extra 
aandacht op prijs stellen. 
 

Br. Wim Ernst o.carm  
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PAROCHIETEAM INFORMEERT…. 
 
 
Beste parochianen, 
Wat fijn dat we elkaar de laatste weken wat meer tegen 
mochten komen in de kerk. Wel een kerk met een wat 
andere indeling (even wennen aan het 1,5 m `verkeersplein`) en met 
een `inloopuur`. Dat laatste gaat nu veranderen per 1 juli wanneer de 
vieringen weer plaats mogen vinden. Fijn ook voor de pastores die 
hun werk qua vieringen in de 5 verschillende kerken kunnen 
hervatten. 
De 1,5 m moeten we echter wel blijven waarborgen. Dat betekent dat 
we per viering plaats kunnen bieden aan 72 bezoekers in de banken 
en 8 op de stoelen op het altaar. 
En hoe ga je dat nu als kerk organiseren? Vanuit het Bisdom is er 
een reserveringssysteem aangeboden waar de meeste kerken en 
ook wij gebruik van gaan maken; het werkt eenvoudig maar mocht u 
dit niet lukken dan kunt u het secretariaat vragen dit voor u te doen. 
De uitleg is te vinden in dit KONTAKT en op de website 
www.rkkerkaalsmeer. 
De parochianen komen de kerk binnen via de middendeur. Bij 
binnenkomst ontsmet u uw handen.  
De zitplaatsen zijn aangegeven met een groen kaartje ‘zitplaats’ die 
op een afstand van zijn 1,5m van elkaar. U sluit zoveel mogelijk aan 
vanaf de voorste banken. Koppels die samen een huishouding 
vormen, mogen bij elkaar zitten. U verlaat de kerk via de zijpaden en 
houdt daarbij ook 1,5m afstand.  
De communiegang vraagt ook om een route; de parochianen zittend 
aan de Mariakant beginnen vanaf de voorste bank, de communie 
wordt u door de pastor aangereikt met een pincet vanachter een 
plexiglas scherm. In de rij naar de communie houdt u 1,5 m afstand 
van elkaar. 
Na de parochianen aan de Mariakant volgen de parochianen zittend 
aan de Jozefkant. Huidcontact wordt zo vermeden; in het protocol 
wordt dat ook aanbevolen als het gaat om het maken van het 
kruisteken. 
Wij hebben een samenvatting van de regels uit het protocol in dit 
KONTAKT geplaatst. Het uitgebreide protocol kunt u nalezen op de 
website van het Bisdom Haarlem- Amsterdam. 
  

http://www.rkkerkaalsmeer/
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Bij het RIVM en in de media is er veel aandacht voor het samen 
zingen en de risico`s daar omheen; zingen tijdens de vieringen is 
daarom nog niet aan de orde. Nico van Geijlswijk zal de vieringen 
wel opluisteren met orgelspel en we onderzoeken nu of de 
mogelijkheid tot het inzetten van een cantor gaat lukken. 
 

Ik hoorde iemand zeggen; de kerk op slot draaien is één actie, haar 
weer open doen met allerlei maatregelen kost heel veel meer 
inspanning; dat kan ik alleen maar onderschrijven als ik zie wat we 
met het PT en vrijwilligers allemaal moeten bekokstoven. MAAR het 
gaat om een goede zaak; we willen elkaar weer ZIEN, met elkaar 
VIEREN, SAMEN KERK zijn en blijven.  
En dat in goede gezondheid! 
Dat laatste wensen we ook Mgr. Punt toe, die per 1 juni zijn 
werkzaamheden als Bisschop heeft neergelegd.  
Mgr. Hendriks neemt, zoals was voorzien, zijn taak over. 
Alle dank en succes past hierbij. 
 

Een goede zomer en een hartelijke groet namens het Parochieteam, 
Lous Zandvliet 
 

 
VOORAANKONDIGING VREDESWEEK  
 

De Vredesweek vindt dit jaar plaats van 
zaterdag 19 t/m zondag 27 september. De 
leden van de Vredeswerkgroep hebben 
onlangs hun eerste vergadering gehad 
voor de organisatie van deze week. Door 
de Coronacrisis was het onzeker of de 
week gehouden kon worden. Ondanks de onzekerheid, doen wij ons 
best de activiteiten door te laten gaan. Het thema van de week is 
Vrede verbindt verschil. Wij hebben een conceptprogramma 
opgesteld, dat bestaat uit een vredeswandeling, film, maaltijd, 
jongerenactiviteit en creatieve wedstrijd. In het Kontakt dat na de 
zomervakantie uitkomt, volgt meer informatie over de Vredesweek.  
 

Namens de werkgroep Oecumenische Ambassade van Vrede 
Aalsmeer, 
Otto Zandvliet  
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RESERVEREN 
 

Door het bisdom zijn een aantal protocollen opgesteld, met daarin 
nadere afspraken over de manier waarop we weer vieringen kunnen 
gaan organiseren. Voor ons betekent dit dat vanaf 1 juli a.s. wij weer 
onze zondagvieringen kunnen laten doorgaan. 
Daarbij is bepaald dat kerkbezoekers zich van tevoren moeten 
aanmelden. Dat lijkt misschien wat omslachtig en de vraag is of dat 
ook echt nodig is. Omdat er een maximum aantal bezoekers is 
toegestaan (in ons geval 80 personen per viering), is het noodzakelijk 
dat we kunnen waarborgen dat er niet meer mensen dan dit 
maximum aantal op zondagochtend aanwezig zijn. Uiteraard willen 
wij ons ook echt houden aan alle voorschriften vanuit de overheid, 
vooral in verband met de gezondheid van ons allemaal.  
Om het reserveren van een plaats zo eenvoudig mogelijk te maken 
zijn er 2 manieren om dit te doen. 
1. Door het bisdom is een online programma beschikbaar gesteld 

waarmee u dit eenvoudig zelf kunt doen. Op de website van onze 
parochie (www.rkkerkaalsmeer.nl) zullen wij een link plaatsen 
naar dit online programma. Via deze link kunt u dan doorklikken 
naar het reserveringssysteem en zo kunt u wekelijks eenvoudig 
uw plaats reserveren. Dit reserveren zal wekelijks mogelijk zijn 
vanaf de woensdag. Het is niet mogelijk om voor meerdere 
zondag al vooruit te reserveren, dus wekelijk even herhalen. U 
komt dan gelijk ook op onze nieuwe website en kunt daar dan 
ook het laatste nieuws lezen! Het reserveringsprogramma is zeer 
eenvoudig en gebruikersvriendelijk. We zullen proberen om een 
korte handleiding ook op de website te plaatsen. 

2. Lukt u dit niet via internet, dan kunt u op donderdag – en 
vrijdagochtend (beide dagen tussen 9 en 12 uur) telefonisch 
contact opnemen met het secretariaat om uw plaats te 
reserveren. Het secretariaat is op deze ochtenden bereikbaar op 
nummer 0297-341231. 

Op deze manier kunnen we een veilige situatie realiseren als wij 
vanaf 1 juli weer naar de kerk kunnen. Het is nog niet bekend voor 
hoelang het nodig zal zijn om een plaats vooraf te reserveren. We 
houden de informatie van het bisdom hierover nauwlettend in de 
gaten! 
Graag tot ziens vanaf 1 juli. 
 

Carlo Renne, namens het parochieteam

http://www.rkkerkaalsmeer.nl/
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MIVA-DEURCOLLECTE ZONDAG 30 AUGUSTUS 
 
Aan het eind van de zomervakantie vindt normaal gesproken altijd 
weer de jaarlijkse MIVA-collecte in de katholieke kerken plaats. Of dat 
dit jaar mogelijk zal zijn, is nog niet duidelijk. 
 
Medische zorg in Bangladesh voor Rohingya vluchtelingen. 
 
MIVA wil graag aandacht voor het bereikbaar maken van medische 
zorg in Bangladesh. En dan voornamelijk voor de miljoen 
vluchtelingen op de grens van Myanmar en Bangladesh. 
Juist in deze tijd zijn we ons bewust van de situatie in de wereld, 
dichtbij maar ook verder weg. Over de hele wereld worden MIVA 
ambulances ingezet om Corona te bestrijden. De meest kwetsbare 
mensen worden getroffen, in Nederland maar zeker ook in 
ontwikkelingslanden. 
Centraal staat het werk van pionier Anwar, die zijn leven in het teken 
zet van het welzijn van deze mensen. Met een ambulance kan hij 
medische zorg voor deze vluchtelingen beschikbaar maken. 
 
Mede met uw bijdrage aan de collecte hoopt MIVA dit plan te kunnen 
verwezenlijk 
 
Na de dienst van zondag 30 augustus a.s. zullen wij een 
deurcollecte houden.  
Uw gift wordt weer zeer op prijs gesteld. 
 
Mocht u liever overmaken dan kan dat: 
NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v MIVA, Den Bosch 
 
Hartelijk dank alvast namens 
MOV groep (missiecomité) 
Joke, Ria en Bep 
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VAN DE BESTUURSTAFEL  
 

Beste parochianen en belangstellenden  
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, 
Nes aan de Amstel en Uithoorn, 
 

Het is een vreemde tijd geweest. En die is nog lang niet achter de 
rug. Er zijn overal nog zo veel beperkingen. En dat is natuurlijk maar 
goed ook. Ik ben heel dankbaar dat die 2e covid-golf waarvoor zo is 
gewaarschuwd (nog) niet gekomen is. En daar hebben we met elkaar 
voor gezorgd. Thuis blijven (werken), afstand houden, feestjes 
overslaan en bij sommigen ook zélf je haren knippen. 
We hebben zoveel moeten aanpassen dat de kerk misschien niet 
meer standaard in dat rijtje wordt genoemd. Maar anderen hebben 
juist die inspiratie, hoop en dankbaarheid uit de kerk sterk gemist.  
De zangers van onze vele koren weten dat ze voorlopig nog niet 
terug kunnen keren in de liturgie en de gezelligheid van het kopje 
koffie na de dienst zit er ook nog niet in deze zomer. 
Om alles goed te kunnen voorbereiden en om ook echt “samen te 
komen” hebben we er voor gekozen pas na 1 juli met de vieringen te 
beginnen. We kunnen dan een maximaal aantal mensen toelaten dat 
met de afstand-regels past in het kerkgebouw. 
We zullen moeten werken met reserveringen en vaste zitplekken in 
de kerkbanken. De communie uitreiking, collecte en vredeswens 
zullen anders verlopen. En we mogen niet zingen. Maar bedenk eens 
wat we wel weer kunnen: Samen komen in het huis van God. 
Bekende gezichten zien. Met plezier zullen we een stapje aan de kant 
zetten voor elkaar. Daar staat vast een vriendelijk woord tegen over. 
We kunnen een viering van de liturgie bijwonen met onze eigen 
voorgangers, eigen lectoren en we bidden voor onze eigen intenties. 
Misschien bent u wel 1 van de vele (extra) vrijwilligers die we nodig 
hebben (voor of achter de schermen) om de vieringen veilig te laten 
verlopen. Weet dan dat alle inzet zeer gewaardeerd wordt. 
Kortom: Wat kijken wij er naar uit om in juli weer “echt” naar de kerk 
te gaan. U bent van harte welkom! 
 

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  

mailto:secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com
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BRIEF VAN HET BISDOM 
 

Broeders en zusters,  
Op tweede Pinksterdag, gedachtenis van de Heilige Maria, 
Moeder van de Kerk, is in Rome bekend gemaakt dat paus 
Franciscus het ontslag van mgr. Jozef Marianus Punt als 
bisschop van Haarlem-Amsterdam en als legerbisschop heeft 

aanvaard. Dit houdt in dat ik met ingang van 1 juni bisschop van Haarlem-Am-
sterdam ben geworden. Ik wil U bij deze gelegenheid graag iets van me laten 
horen en U met een korte brief groeten en op de hoogte stellen. 

 
Een rare tijd... 
Na m’n benoeming tot coadjutor op 22 december 2018 zijn de kerkrechtelijke 
voorwaarden vervuld bij een vesperviering in de Sint Nicolaasbasiliek, 
voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie. Er hoeft dus niets formeels meer te 
gebeuren. Dat komt in de situatie waarin we verkeren natuurlijk wel goed uit, 
omdat kerkelijke vieringen met meer dan dertig mensen nu niet zijn 
toegestaan. Gelukkig ben ik geen onbekende in het bisdom, een kennismaking 
heb ik met velen van U al veel eerder, in ‘veiliger tijden’, kunnen doen. En ik 
hoop dat we elkaar in de nabije toekomst weer ‘gewoon’ kunnen ontmoeten. 
 

Want we zitten in een rare tijd; van een Corona-crisis met allerlei regels die de 
samenleving en ons kerkelijk leven zo diepgaand hebben veranderd, hadden we 
ons tevoren geen voorstelling kunnen maken. Ik hoop dat U het goed maakt. We 
bidden dagelijks in de vieringen voor de zieken, de overledenen en hun 
nabestaanden, voor allen die financieel zwaar getroffen zijn, voor de mensen 
die alleen zijn, voor allen... 
Het is een rare tijd ook voor een afscheid en een nieuw begin in ons bisdom. 
 

Dank aan bisschop Punt 
Vandaag wil ik allereerst mijn voorganger danken: mgr. dr. Jozef M. Punt mag 
op 1 juli aanstaande gedenken dat hij 25 jaar geleden tot bisschop is gewijd. Hij 
heeft ons bisdom al die jaren gediend, eerst als hulpbisschop, later - na het 
plotseling overlijden van mgr. H. Bomers in 1998 - als Apostolisch 
Administrator en sinds 2001 als Diocesaan Bisschop. 
 
Bijna 22 jaar heeft hij leiding gegeven aan ons bisdom en de 
verantwoordelijkheid ervoor gedragen. Dat waren niet altijd gemakkelijke 
jaren, maar de onderlinge saamhorigheid in ons bisdom is gegroeid en er is veel 
ten goede gebeurd. Deze korte brief biedt niet de geschikte gelegenheid om 
daar uitvoerig op in te gaan, maar wel wil ik mgr. Punt heel hartelijk danken 
voor zijn geloof, zijn liefde voor Maria, zijn inzet voor ons bisdom, zijn trouw 
aan Christus en de kerk. 
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Zoals U mogelijk al hebt gehoord, is mgr. Punt door het Corona-virus besmet 
geweest en daarbij zijn andere gezondheidsproblemen gekomen. Deze 
omstandigheid en de beperkingen van deze Corona-tijd maken een mooi 
afscheid op dit moment onmogelijk. We hopen dat in de nabije toekomst een 
feestelijke viering en afscheid wél zal kunnen plaatsvinden, daarover wordt U 
te zijner tijd geïnformeerd. We wensen mgr. Punt een goed en voorspoedig 
herstel van zijn gezondheid toe. 
 

Toekomstvisie? 
Sommigen vragen me nu: wat gaat er veranderen? Wat zijn Uw plannen? Ik 
denk dat U er vreemd van zou staan kijken als ik nu met een totaal nieuwe 
beleidsvisie kom. Meer dan acht jaar was ik als vicaris-generaal en 
hulpbisschop nauw betrokken bij de lijnen die in ons bisdom zijn uitgezet. Veel 
gemaakte keuzes zijn uit de eisen van de tijd geboren en hebben geleid tot een 
duidelijke koers, toegepast met oog voor lokale pastorale situaties en personen. 
Natuurlijk vraagt onze weg naar de toekomst soms ook om pijnlijke besluiten. 
Overleg en wederzijds begrip zijn daarbij net zozeer belangrijk als oog voor het 
geheel van de wijdere regio en van onze diocesane kerk van Haarlem-
Amsterdam. 
 

Vier thema’s voor de toekomst 
Ik wil me op dit moment beperken tot vier thema’s, die volgens mij voor 
christen-zijn en dus voor de kerk in ons bisdom belangrijk zijn: 

1. Wij zijn ‘Samen Kerk’. Dat is niet alleen de naam van ons Bisdomblad, maar 
vooral een belangrijke werkelijkheid: wij moeten en mogen het samen doen. 
Wij staan als gedoopte en gevormde christenen samen voor dezelfde 
opdracht, we hebben de roeping elkaar te inspireren en te bemoedigen en 
concreet onze verbondenheid te beleven. Dat doen we met eerbied en 
respect voor de verschillende charisma’s, talenten en spiritualiteiten die er 
in onze katholieke Kerk zijn. Daarbij denk ik aan de vele vrijwilligers die in 
onze parochies actief zijn. In ons bisdom beleven we de verbondenheid met 
gelovigen van alle nationaliteiten, met jongeren en ouderen: wij zijn samen 
dat lichaam van Christus dat de Kerk is, wij vormen samen één 
gemeenschap.... 

2. Kerk zoekt contact, zoveel mogelijk en met iedereen. Zij is wezenlijk 
missionair. Paus Franciscus heeft dit onderstreept: hij wil een kerk die erop 
uit gaat en wegen zoekt om in contact te zijn met de mensen in onze samen-
leving. Welke wegen kunnen we vinden om hen in aanraking te brengen met 
de waarde van ons geloof? En de blijde boodschap van de verrezen Heer? 
Vaak valt het licht op wat niet mag: “Gij zult niet...”. Veel mensen kennen van 
het geloof alleen de verboden, terwijl je die pas kunt plaatsen als je de schat 
van het geloof en van de relatie met Jezus Christus hebt ontdekt. Voor iedere 
geloofsgemeenschap in ons bisdom is het dus wezenlijk erop uit te gaan, 
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mensen in contact te brengen met de rijkdom van het evangelie en de 
stappen van hun groei te respecteren. Daarom zullen ook bredere en actueel 
maatschappelijke initiatieven welkom zijn en nodig; ze kunnen mensen op 
de weg van het evangelie plaatsen. 

3. Christen-zijn uit zich in daden. Niemand kan christen-zijn zonder daden 
van concrete naastenliefde. In wat we doen voor onze naaste, wordt 
christen-zijn zichtbaar en concreet. Dáárin wordt duidelijk dat christen-zijn 
niet om ‘mooie woorden’ gaat, maar dat het écht is (vgl. 1 Joh. 3, 16-18). De 
beleving van de onderlinge liefde en de zorg voor armen en mensen in nood, 
was hét kenmerk van de eerste christenen. Anderen werden daardoor 
aangetrokken en wilden het evangelie en de geloofsgemeenschap leren 
kennen (vgl. Hand. 2, 42-47; 4, 32-36). Caritas is dus een wezenlijk en 
aantrekkelijk aspect van ons kerk- en christen-zijn; inzet voor caritas en 
vriendschap met de armen zijn noodzakelijk. 

4. Jongeren en gezinnen hebben recht op onze aandacht. Jonge katholieken 
-jongeren en gezinnen- vinden niet altijd gemakkelijk een structuur en 
stimulans om hun geloof met leeftijdgenoten te beleven. Zij zijn bezig hun 
leven vorm te geven en hun kinderen op te voeden. Het is daarom van groot 
belang dat we aan hen gemeenschap, steun en vorming bieden om hun 
mooie roeping - waar in onze tijd te weinig aandacht voor is - waar te 
kunnen maken. 

Deze thema’s zijn van groot belang voor ons bisdom Haarlem-Amsterdam. Ik 
ben allen dankbaar die zich in ons bisdom hiervoor inzetten. Natuurlijk kunnen 
nog andere thema’s worden genoemd die ook belangrijk zijn. Op dit moment 
wil ik het hierbij laten. We zullen vast en zeker nog gelegenheid krijgen om 
deze en ook andere aspecten meer uit te werken. 
 
Laten we bidden dat ons aller inzet voor het evangelie vruchtbaar zal zijn. Van 
harte wens ik U allen Gods zegen toe! Moge Maria, moeder van de kerk, onze 
voorspraak zijn. 
 
Haarlem, 1 juni 2020 

 
+Johannes Hendriks 
bisschop van Haarlem-Amsterdam 
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PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER  
ROOMS-KATHOLIEKE KERK NEDERLAND 
(bron; website Bisdom Amsterdam- Haarlem.  
 
Onderstaande is een samenvatting; het hele protocol is te 
vinden op de website van het Bisdom)) 

Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om 
een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw 
gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen 
zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren. 
Algemeen: Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel 
hygiëne - handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en 
niezen in elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes - en gezondheid 
- bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven- dienen door 
alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen 
aan vieringen doen dat op eigen risico.  
 
Uit het protocol Gelovigen.                                                        
RESERVEREN  • U moet zich vooraf aanmelden.   
HYGIËNE • U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing 
en bij het uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.  
• Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.  
DIENST VAN HET WOORD • Bij het drievoudig kruisteken vóór het 
evangelie wordt het lichaam niet aangeraakt.  
H. COMMUNIE UITREIKING • U houdt anderhalve meter afstand van 
elkaar. • U dient voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen te 
reinigen. • Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking 
gezegend op anderhalve meter afstand. • Wilt u de H. Hostie niet met 
de hand aanraken, dan kan een eigen ‘corporale’ meegebracht 
worden op de hand en zo de H. Hostie naar de mond gebracht 
worden. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine schone witte 
zakdoek.  
COLLECTE • U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op 
een tafel bij de uitgang. 
KAARSEN • Bij het kaarsenbranden en gebed dient u de 1,5m regel 
te volgen. • De betaling van de kaarsen moet bij voorkeur contactloos 
plaatsvinden. Als dat niet kan dient u uw handen te ontsmetten 
alvorens te betalen. • De kaars wordt aan een andere reeds 
brandende kaars aangestoken. Als dat niet kan gebruikt men een 
eigen aansteker of lucifer. 
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VERGADERINGEN • Zolang de 1,5m regel van kracht is worden 
bijeenkomsten thuis ontraden.   
MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING • Geen gezangen door 
koren en gelovigen (volkszang) tijdens de viering.  
• Geen optredens van instrumentalisten op blaasinstrumenten en 
muziekgroepen. Er kan ook gedacht worden aan het voorlezen van 
een psalm of lied en aan het spelen van een koraal door het orgel.  
• Een cantor kan op afstand van minimaal zes meter van anderen 
enkele vaste gezangen tijdens de viering voor zijn/haar rekening 
nemen. De cantor mag niet achter het ambo staan ter beperking van 
het besmettingsgevaar voor lectoren en celebrant.  
• Enkel de aanhef van liturgische gezangen geschiedt door de 
celebrant. De rest door de cantor.  
 
Uit het protocol Bedienaren  
HYGIËNE • De bedienaren wassen voor aanvang en na afloop van 
de viering hun handen met desinfecterende zeep.  
• De koster wast vóór de viering de handen en legt de hosties op de 
communie-schaal c.q. ciborie klaar.  
• De hostiesschaal blijft afgedekt. • Het sprenkelen van gewijd water 
door de priester over de gelovigen dient achterwege gelaten te 
worden. • De reverentie van het altaar gebeurt zonder aanraking.   
• Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.  
• De intredeprocessie bij een viering en de processie aan het einde 
van de viering wordt zo kort mogelijk gehouden met inachtneming 
van de anderhalve meter regel.  
DIENST VAN HET WOORD • Bij het drievoudig kruisteken vóór het 
evangelie wordt het lichaam niet aangeraakt. 
H. COMMUNIE • De handwassing voor en na de communie moet 
gebeuren met schoon water, eventueel zeep.   
• De kelk kan slechts door één persoon gebruikt worden. 
UITREIKING • Gebruik een daarvoor bestemd schepje (of passend 
pincet). • Gebruik een hoestscherm tussen de bedienaar van de H. 
Communie en de communicant. Onder het hoestscherm wordt de H. 
Hostie met schepje of pincet op de hand van de communicant gelegd.  
• Wie de H. Hostie niet met de hand wil aanraken, kan een eigen 
'corporale' meebrengen en daarop de H. Hostie ontvangen en naar 
de mond brengen.  
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DANK 
 
Vrijdag 5 juni werd ik door Wim Ernst verrast met een mooi 
boeketje namens de Karmel Parochie. Drie weken geleden 
ben ik gevallen met touwtje springen met de kleinkinderen en 

heb daardoor een scheurtje in mijn pols opgelopen. Resultaat 4 
weken gips en als u dit leest is het er hopelijk alweer af.  
Heel hartelijk dank en ik hoop u te ontmoeten tijdens de open kerk op 
zondagmorgen. 
 

Hartelijke groeten, Bep Doeswijk 
 
 
BEDEVAART 15 AUGUSTUS naar ZEVENHOVEN-NOORDEINDE 
 

Van harte welkom bij de viering in de openlucht bij de Mariagrot.  
Helaas dit jaar maar voor maximaal 100 personen. 
Hoe gaan we dit regelen? Daar we vanuit verschillende parochies 
komen: De Nes, De Kwakel, Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn. Een 
reserveringssysteem vooraf lijkt het meest eerlijk. 
 

Wilt u verzekerd zijn van een plaats wilt u zich dan opgeven bij uw 
eigen secretariaat, voor 1 augustus. 
Het programma ziet er ongeveer zo uit:  
11 uur eucharistieviering bij de grot, zonder samenzang en op 

gepaste afstand 
12 uur lunch (zelf meebrengen) koffie/thee verkrijgbaar 
13.15 uur rozenkransgebed waarbij mensen vanuit de 5 parochies om 

beurten zullen voorbidden. 
 

Vertrek per fiets vanaf de Burght 10.00 uur , de Kwakel 10.15 uur. 
Zo rond 10.20u arriveren we dan bij de brug van Vrouwenakker, daar 
kunnen de eventuele fietsers vanuit de Nes, Kudelstaart en Aalsmeer 
zich aansluiten, zodat we als één groep naar de grot kunnen gaan. 
Maar ook hierbij met gepaste afstand. 
 

Voor de automobilisten, het adres is:  
Parochie Joh. Geboorte, Noordeinde 28, 2435AG Zevenhoven. 
 

Hopelijk tot ziens op zaterdag 15 augustus bij de Mariagrot. Ziet u er 
zelf ook op toe dat u daar afstand bewaart van andere parochianen.  
 

Marlies van der Lelij tel. 0297 567848  
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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 
groots kunnen worden gevierd, is het belangrijk dat we elkaar wat 
extra aandacht geven, waar dat kan. 
Misschien kent u wel een van deze jarigen.   
 

27-jun 100 jaar Mevr. R.D. Kort - Maas Clematisstraat 16 
29-jun 81 jaar De heer H.F. Stokkel Dahliastraat 9 
2-jul 81 jaar Mevr. J. Stokkel - van Kempen Aalsmeerderdijk 329 
2-jul 90 jaar Mevr. T.T.M. Pronk - v den Broek Clematisstraat 27 
8-jul 87 jaar Mevr. C.M.T. Overwater - Bakker Kas  27 
15-jul 81 jaar Mevr. C.C. van Beest - Bergkamp Rozenhof 40 
18-jul 85 jaar Mevr. M. Hooijman - Kläser Drie Kolommenplein 69 
21-jul 85 jaar De heer H.J.J. van Wieringen Oosteinderweg 100 
21-jul 81 jaar De heer A.J. van Weerdenburg Twijnderlaan 5 
24-jul 81 jaar Mevr. J.M. Hermanns - Woerden Spoorlaan 64 
25-jul 78 jaar De heer W.A.G. van Tol IJsvogelstraat 23 
25-jul 76 jaar Mevr.C.E. Heemskerk-Schoenmakers   P.F v Sieboldlaan 29 
31-jul 84 jaar De heer D.M. Schreurs Leimuiderdijk 95 
2-aug 75 jaar Mevr. M.C.M. Zeldenthuis–v/d Hoort Rietgorsstraat 7 
2-aug 91 jaar Mevr. C.G. Berk - Bruine de Bruin Gerberastraat 11 
7-aug 83 jaar De heer R. Gijzenberg Hogedijk 19 
8-aug 77 jaar De heer G.H. Ammerlaan Rijshornstraat 84 
10-aug 76 jaar De heer J.W.J. Teunen Columbiahof 1 
12-aug 76 jaar De heer J.A. van Eijk Spoorlaan 58 
15-aug 81 jaar De heer P. Molia Poldermeesterplein 59 
17-aug 75 jaar Mevr. M.A. van Wees - Doeswijk Molenweg 33 
18-aug 91 jaar Mevr. M.E. Pieksma - Bontenbal Clematisstraat 25 
19-aug 75 jaar Mevr. A.A.M. Hoekman-v Geijlswijk Koningsstraat 23 
20-aug 88 jaar Mevr. J.G.C. Schouten Hortensialaan 55 
20-aug 78 jaar De heer C.H.M. Vermeulen Margrietstraat 22 
21-aug 82 jaar Mevr. G.P.M. te Riele - Meijer Keizer Karelweg 24 
23-aug 79 jaar De heer P.A.M. Stokman Molenpad 99 
23-aug 78 jaar De heer W.C.M. v Leeuwen-Albers Oosteinderweg 58 
24-aug 75 jaar De heer A.O.M. Blommestein Venusstraat 4 
25-aug 86 jaar Mevr. E.J. Buijs - de Rond Kanaalstraat 25 
26-aug 90 jaar De heer H.P. Markman Aalsmeerderweg 152 
27-aug 79 jaar Mevr. M.G.M.O. Heideman - Cools Gerberastraat 55 
27-aug 83 jaar De heer J.A. Verdel Regenboogstraat 4    
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VIERINGEN 

 

Zondag 28 juni Dertiende zondag door het jaar 
De kerk is open tussen 9.30- 10.30 voor persoonlijk gebed en/of 
kaars opsteken met zo mogelijk gezamenlijk gebed. 
Thema:   Een serieuze aangelegenheid 
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 
 

Vanaf 1 juli hervatten we de vieringen. Aanmelden vooraf is hierbij 
verplicht i.v.m. het toegestane maximum van 80 parochianen. 
(verdere informatie staat in het stukje van het Parochieteam elders in 
dit KONTAKT) 
 

14e Zondag door het jaar  

zo 05-07 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering  
   Intenties Cornelia Anna Loogman-Blauwhoff 

Jan v.d. Jagt 
Peter Albers 
Adrianus Maria Bakker 

zo 05-07 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Andrzej 
 
15e Zondag door het jaar 
zo 12-07 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering  
   Intenties Jaargetijde: Jacobus Nicolaas Bleeker 

Jaargetijde: Franciscus van Wanrooij 
zo 12-07 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Andrzej  
za 18-07 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering 

vg B. Dullens 
 
16

e
 Zondag door het jaar 

zo 19-07 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering  
   Intenties Cees v.d. Laan 

Annie de Jong-van den Bosch 
Antoon van Rijn en zoon Ton 
Truus Harting-Enthoven 
Uit dankbaarheid bij een 55 jarig huwelijk 

zo 19-07 14.00 Karmelkerk Poolse viering vg  Andrzej 
za 25-07 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering, 

vg B. Dullens 
  

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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17
e
 Zondag door het jaar 

zo 26-07 09.30 Karmelkerk Woord - en Communieviering 
vg Rob Mascini 

   Intenties Wilhelmina Johanna v.d.Berg-Duindam 
zo 26-07 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Andrzej 
za 01-08 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering, 

vg B. Dullens 
 
 
18

e
 Zondag door het jaar 

zo 02-08 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering  
   Intenties Cees v.d.Laan 
zo 02-08 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Andrzej 
za 08-08 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering, 

vg B. Dullens 
 
 
19

e
 Zondag door het jaar 

zo 09-08 09.30 Karmelkerk Woord - en Communieviering 
vg Rob Mascini 

   Intenties Cornelia Anna Loogman-Blauwhoff 
Jan v.d. Jagt 
Wim Bakker 
Truus Harting Enthoven 

zo 09-08 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Andrzej 
za 15-08 11.00 Zevenhoven Regionale Mariaviering  

(onder voorbehoud) 
za 15-08 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering, 

vg B. Dullens 
 
 

20
e
 Zondag door het jaar 

zo 16-08 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering 
zo 16-08 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Andrzej 
za 22-08 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering, 

vg B. Dullens 
 
 

21
e
 Zondag door het jaar 

zo 23-08 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering 
zo 23-08 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Andrzej 
za 29-08 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering, 

vg B. Dullens 
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VIERINGEN IN DE REGIO 

 
Kudelstaart   

zo 05-07 11.00 Eucharistieviering  
zo 12-07 11.00 Woord- en Communieviering Rob Mascini 
zo 19-07 11.00 Woord- en Communieviering Rob Mascini 
zo 26-07 11.00 Woord- en Communieviering Rob Mascini 
zo  02-08 11.00 Woord- en Communieviering Jeroen Hoekstra 
zo 09-08 11.00 Woord- en Communieviering Rob Mascini 
zo 16-08 11.00 Woord- en Communieviering Rob Mascini 
zo 23-08 11.00 Eucharistieviering  
 
Uithoorn 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo 05-07 11..00 Eucharistieviering   
zo 12-07 11.00 Eucharistieviering  
zo 19-07 11.00 Eucharistieviering  
zo 26-07 11.00 Eucharistieviering  
zo 02-08 11.00 Eucharistieviering  
zo 09-08 11.00 Eucharistieviering  
zo 16-08 11.00 Eucharistieviering  
zo 23-08 11.00 Eucharistieviering  
 
De Kwakel  

zo 05-07 09.30 Eucharistieviering  
zo 12-07 09.30 Woord- en Communieviering Rob Mascini 
zo 19-07 09.30 Woord- en Communieviering Jeroen Hoekstra 
zo 26-07 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
zo 02-08 09.30 Woord- en Communieviering Jeroen Hoekstra 
zo 09-08 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
zo 16-08 09.30 Woord- en Communieviering Rob Mascini 
zo  23-08 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
 
Nes a/d Amstel 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v.Parochianen 
zo 05-07 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
zo 12-07 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
zo 19-07 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
zo 26-07 09.30 Eucharistieviering  
zo 02-08 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
zo 09-08 09.30 Eucharistieviering  
zo 16-08 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
zo 23-08 09.30 Eucharistieviering   
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Zijdstraat 23  

1431 EA Aalsmeer  

T. 0297 324541 
info@goemansslaapcomfort.nl  
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