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Parochieblad 
 

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 29 augustus t/m 2 oktober 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, 3 oktober t/m  
6 november) inleveren t/m woensdag 17 september 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  
24 september 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… 
 
 
 
 

Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder.... 
 
 

1945 
Midden in de oorlogsnacht hunkerden we naar wat licht. 
Een strijd die ons veel onheil bracht; 
deed deuren van de vrijheid dicht. 
Vervolging en gevaar in ‘t land, 
vernieling, dood, onzekerheid. 
De vijand sloeg met harde hand, 
men was als mens zijn vrede kwijt. 
Maar toch brak de bevrijding aan, 
want God laat nooit alleen. 
Hij blijft in onheil naast ons staan, 
het is vol wond’ren om je heen. 
 
 
2020 
Midden in de corona nacht  
zoeken we samen naar wat licht. 
Als alles op bevrijding wacht,  
lijken vele deuren dicht. 
Als overal de stilte spreekt,  
berichten wie zijn heen gegaan. 
Een zekere vrijheid ons ontbreekt, 
dient toch eens de bevrijding aan, 
want God blijft altijd naast ons staan. 
 
(Dichter onbekend) 
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PAROCHIETEAM INFORMEERT…. 
 
Beste parochianen, beste allemaal, 
We hopen van harte dat iedereen een goede zomertijd 
heeft of heeft gehad! We maken ons op voor een nieuw 
seizoen. 
Alles rondom Corona laat ons nog niet los en vraagt om gezond 
verstand, balans, creativiteit en onverminderde inzet. De laatste 
weken hebben we dat allemaal goed gezien en gemerkt als PT. Er is 
goed ingegaan op het reserveringssysteem voor de vieringen (houd 
dat ook alstublieft vol!). 
De vieringen konden weer opgeluisterd worden met muziek. 
Er is hard gewerkt om steeds maar weer te zorgen voor het goed 
naleven van de maatregelen rondom het Coronavirus en daar gaan 
we ook gewoon mee door. 
Fijn is het dat het Dames- en Herenkoor weer kan starten met de 
repetities; niet zomaar want daar hangen allerlei voorschriften aan 
vast. Top hoe ze dat vorm hebben gegeven! Heel veel zangplezier 
toegewenst! 
De openingsviering staat gepland op 6 september. Het thema is; 
Keer ons toe naar elkaar; met de lezingen van die zondag samen met 
teksten en liederen uit het repertoire van de drie verschillende koren 
(gezongen door een paar koorleden), geeft het inspiratie voor een 
goede start van een nieuw seizoen. 
Gezamenlijk Koffiedrinken met de hele parochie na de kerk kan nog 
niet. Maar wat te denken om bij u thuis koffievisite uit te nodigen (op 
gepaste afstand) om zo dan toch even de start te `vieren`. Wij zorgen 
voor wat lekkers bij die koffie!!!! 
De oecumenische vredesdienst kan nu niet in één kerkgebouw 
plaatsvinden; op 20 september. Nu wordt zowel in de Open Hof, de 
Doopsgezinde als in onze kerk de Vredesdienst gehouden met daarin 
hetzelfde thema. Een mooie creatieve oplossing. 
Onze Website komt zo spoedig mogelijk in een nieuw jasje; zowel 
qua tekst als qua indeling. Wordt vervolgd! 
Ten slotte nog even een aanbeveling voor de collecte; de mandjes 
daarvoor staan achter in de kerk. We vragen u nadrukkelijk om die te 
gebruiken (lees; te vullen) na afloop van de viering. De vaste lasten 
gaan onverminderd door en we merken, nu de collecte niet meer 
tijdens de viering plaats mag vinden, dat de opbrengst terug loopt. 
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De kleur van dit KONTAKT is weer in helder oranje; de feestkleur van 
ons 90 jarig bestaan; en ook al verplaatsen we de festiviteiten naar 
een later tijdstip, laten we er maar blij van worden. 
 

Een mooi nieuw seizoen en een hartelijke groet namens het 
Parochieteam, 
Lous Zandvliet 
 
 
 
 
HET BELANG VAN RESERVEREN!!! 
 
Waarom benadrukken wij dat nogmaals? 

 Om iedereen die een viering wil bijwonen te verzekeren van een 
plaats; door de 1,5 m regel is er plaats voor circa 70 personen in 
ons kerkgebouw. 

 Vanuit de overheid wordt duidelijk aangegeven dat het belangrijk 
is dat dergelijke reserveringen èn registratie van aanwezigen 
gebeurt zodat er bij een eventuele besmetting adequaat 
gehandeld kan worden. 

 Het scheelt tijd bij het binnenkomen van de kerk als de namen al 
op de lijst staan. 

Zonder reservering blijft het mogelijk om een viering bij te wonen als 
het aantal aanwezigen dat toelaat, maar het bovenstaande heeft de 
voorkeur. 
 

Reserveren kan via de website; www.rkkerkaalsmeer 
of via het secretariaat (tel. 0297 341231) op donderdag- en 
vrijdagochtend van 9.00- 12.00 uur 
 
Hartelijk dank voor alle medewerking! 
Het Parochieteam. 
 
  

http://www.rkkerkaalsmeer/
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ACTIVITEITEN VREDESWEEK 
 

De Vredesweek plaats vindt dit jaar plaats van 
zaterdag 19 t/m zondag 27 september. 
Het thema van de week is Vrede verbindt 
verschil. Bij de activiteiten wordt er 
gecollecteerd voor Movement on the 
ground; een organisatie die zich inzet voor een 
leefbaar en sociaal asielzoekerskamp op 
Lesbos.  
 

Hieronder de verschillende activiteiten: 
 

Eén van de activiteiten die we organiseren, is het maken van een 
vredesduif, het internationale symbool van vrede. We willen van 
Aalsmeer en Kudelstaart een vredesdorp maken met mooie 
vredesduiven. Hoe mooi zou het zijn als we allemaal in de 
Vredesweek een vredesduif voor ons raam hangen, zodat iedereen 
ziet dat we in Aalsmeer de vrede een warm hart toedragen en we blij 
worden van de vele duiven in het straatbeeld. Maak een Vredesduif, 
getekend, gekleurd, plat, in 3-D of origami gevouwen, alles is goed, 
en hang deze op een zichtbare plaats voor het raam in de 
Vredesweek.  
 

Zondag 20 september 9.30 Vredesdienst Karmelkerk m.m.v. de 
VOP-groep. 
 

Zondag 20 september 11.30 Vredeswandeling met tussendoor 
ruimte voor gedichten en bezinning. De start is om 11:30 op de 
parkeerplaats van het parochiehuis.   
 

Woensdag 23 september, jeugdactiviteit, we zijn nog bezig met de 
organisatie ervan. Meer informatie volgt tijdens de mededelingen in 
de kerk.  
 

Donderdag 24 september 20.00 Filmavond Parochiehuis: Film 
Swing Vote: 
In de spannendste Amerikaanse verkiezingen aller tijden 
maakt één stem het verschil. Die komt van Bud Johnson. Hij is een 
sympathieke bierdrinkende loser. Zijn enige trots is zijn pientere 12-
jaar oude dochter Molly. Wanneer door een bizarre reeks 
gebeurtenissen Bud's stem de doorslag moet geven bij de 
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verkiezingen, staat hij in het middelpunt van de belangstelling. 
Beide presidentskandidaten proberen Bud te overtuigen van hun 
gelijk en zijn gemoed gunstig te beïnvloeden door de meest bizarre 
dingen te beloven. Het is een komische hilarische film waarin 
machtsvertoon duidelijk zichtbaar is.  
 

Vrijdag 25 september 18.00 Maaltijd in de Open Hof Kerk. Opgeven 
op de lijst in de kerk of bij Otto Zandvliet. 
 

Namens de werkgroep Oecumenische Ambassade van Vrede 
Aalsmeer 
Otto Zandvliet 
Tel. 329977 
 
 
 
 
RIJSENHOUT 
 
In de  Ontmoetingskerk  te Rijsenhout is er op  donderdag 3 sept. a.s. 
een gebedsbijeenkomst. 
De bijeenkomst duurt ong. een uur en is onderdeel van bredere 
interkerkelijke gebedsweek in de Haarlemmermeer. U en jij bent van 
harte welkom om mee te bidden. Om de avond veilig te kunnen 
organiseren ontvangen we graag een aanmelding vooraf op 
rinekeweij@gmail.com of 06-815 431 48. 
 
 
 
FILMCAFE In de Ontmoetingskerk 
 
Op vrijdag 25 september om 19.30 uur is er de film LION. 
Een 5-jarige Indiase jongen raakt verdwaald in de straten van 
Calcutta, ver van huis. 
Hij overleeft verschillende uitdagingen, waarna hij geadopteerd wordt 
door een stel in Australië. 
25 jaar later besluit hij naar zijn verloren familie op zoek te gaan. 
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. 
 

I.v.m. Corona graag vooraf aanmelden via Filmcafe@pknrijsenhout.nl 

of Gertjan van der Veen tel: 06-515 350 56  

mailto:rinekeweij@gmail.com
mailto:Filmcafe@pknrijsenhout.nl
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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.   
 

29-aug 85 jaar De heer J.M. Meijer Gerberastraat 43  
31-aug 84 jaar De heer P.C.J. Touw Chrysantenstraat 38  
1-sep 88 jaar De heer A.A. van der Zon Aalsmeerderdijk 347 
1-sep 87 jaar Mevr. A.W.M. Volman–v/den Hoven Margrietstraat 19 
2-sep 90 jaar Mevr. A.G. v den Helder - Kramer Clematisstraat 16 K109 
3-sep 76 jaar Mevr. A.C.J. de Bruijn - v Leeuwen Otweg 19  
4-sep 76 jaar Mevr. R. Kruisman Roerdomplaan 48  
5-sep 84 jaar Mevr. W.J. Markman - de Rijk Aalsmeerderweg 150 
5-sep 89 jaar Mevr. W.M. v/der Vaart-Wagenaar Johan Frisostraat 6  
6-sep 79 jaar De heer K.W.A. Nieuwendijk Clematisstraat 16 K111 
7-sep 88 jaar Mevr. M.R. van Diemen - Stokkel Molenpad 77 
8-sep 75 jaar De heer J.M. de Bruijn Otweg 19 
9-sep 81 jaar De heer J.J. Agtersloot Nassaustraat 19  
10-sep 81 jaar Mevr. J.A. Zandvliet - v der Laan Drie Kolommenplein  35 
12-sep 81 jaar Mevr. V.M. Driessen Julianalaan 134 
13-sep 78 jaar Mevr. A.M. Boomhouwer-de Vr. Aalsmeerderweg 183 
13-sep 80 jaar Mevr. J.P.Hoogenboom–v/der Laan Molenpad 4  
14-sep 97 jaar Mevr. C.M. van den Hoek - Lek Clematisstraat 16 K118 
16-sep 85 jaar De heer T.W. van Beek Julianalaan 122 
17-sep 79 jaar Mevr. G.G. de Boer - van Soest Zwarteweg 45  
18-sep 95 jaar Mevr. E.C. Spitse - de Freitas Primulastraat 64  
19-sep 90 jaar Mevr. M.G. Buskermolen - Burgers Clematisstraat 22  
20-sep 76 jaar De heer C.C. Zeldenthuis Rietgorsstraat 7  
21-sep 76 jaar Mevr. M.J. Stokman-v/den Oudenrijn  Molenpad 99  
23-sep 89 jaar De heer J.H. Volman Margrietstraat 19  
24-sep 84 jaar Mevr. H.C. Kok - van Horn Julianalaan 20  
24-sep 86 jaar Mevr. N.T. Burgers - Teuns Molenpad 2 -151 
25-sep 78 jaar De heer N.G.W. Vink Waterhoenstraat 7  
25-sep 87 jaar Mevr. I.J.M. van Rooij - Prins Ringvaartzijde 1 
29-sep 91 jaar Mevr. B.M. Peereboom-v Leeuwen Otweg 16  
2-okt 81 jaar Mevr. A.J.T. van Deursen Dreef, 38  
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DANK 
 

 
Lieve/Beste Karmelgemeenschapslotgenoten, 
 

Middels dit berichtje, wil ik graag de hele 
Karmelgemeenschap bedanken voor hun belangstelling en het mooie 
boeketje die beslist bijgedragen hebben aan mijn vrij spoedig herstel 
van een infarct. 
Lichamelijk en geestelijk lijkt alles weer in orde. 
Op naar een algeheel herstel en een spoedig weerzien in onze kerk. 
 
Peter Stokman 
 
 

 
Beste medeparochianen, 
 
Hartelijk dank voor de mooie kaarten en telefoontjes die ik 

kreeg voor mijn 90ste verjaardag. 
 

Met vriendelijke groet, 
Jan Overwater 
 
 
 
 

VIERINGEN 
 
 

22
e
 Zondag door het jaar  

zo 30-08 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering, mmv Karmelkoor 
   Intenties Antoon van Rijn en zoon Ton 

Leo Ton 
Jan Verlaan 

zo 30-08 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Andrzej 
wo 02-09 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering 
za 05-09 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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23
e
 Zondag door het jaar 

zo 06-09 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering; 
mmv diverse koorleden 
Opening van het werkjaar  

   Intenties Peter Albers 
Bert Pieterse en 
Overleden ouders Pieterse-Hijdra 
Leo Ton 
Gerda van den Hoek 

zo 06-09 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Andrzej  
za 12-09 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering 

vg B. Dullens 
 
 

24
e
 Zondag door het jaar 

zo 13-09 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv Karmelkoor 
   Intenties Antoon van Rijn en zoon Ton 
zo 13-09 14.00 Karmelkerk Poolse viering vg  Andrzej 
za 19-09 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering, 

vg B. Dullens 
 
 

25
e
 Zondag door het jaar 

zo 20-09 09.30 Karmelkerk Woord- en Gebedsviering olv 
Parochianen mmv Karmelkoor 

   Intenties Truus Harting-Enthoven 
Cornelia Anna Loogman-Blauwhoff 
Jaargetijde: 
Joannes Maria (Jan) van der Jagt 
Alida Maria (Alie) Verlaan-Beukman  

zo 20-09 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Andrzej 
za 26-09 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering, 

vg B. Dullens 
 
 
26

e
 Zondag door het jaar 

zo 27-09 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv Cantor 
   Intenties Piet Stokman 

Jaargetijde: 
Joseph Mari (Joop) Braat 

zo 27-09 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Andrzej 
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VIERINGEN IN DE REGIO 

 

 
Kudelstaart   

zo 30-08 11.00 Woord- en Gebedsviering Parochianen 
zo 06-09 11.00 Eucharistieviering 

Opening van het werkjaar 
 

zo  13-09 11.00 Eucharistieviering  
zo 20-09 11.00 Eucharistieviering 

Eerste Communie 
 

zo 27-09 11.00 Woord- en Gebedsviering Parochianen 
 
Uithoorn 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo 30-08 11..00 Eucharistieviering   
zo 06-09 11.00 Eucharistieviering  
zo 13-09 11.00 Eucharistieviering  
zo 20-09 11.00 Eucharistieviering  
zo 27-09 11.00 Eucharistieviering 

Opening van het werkjaar 
 

 
De Kwakel  

zo 30-08 09.30 Woord- en Communieviering Jeroen Hoekstra 
zo 06-09 09.30 Eucharistieviering  
zo 13-09 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
zo 20-09 09.30 Eucharistieviering  
zo 27-09 09.30 Woord- en Communieviering 

Opening van het werkjaar 
Jeroen Hoekstra 

     
Nes a/d Amstel 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v.Parochianen 
zo 30-08 09.30 Eucharistieviering  
zo 06-09 09.30 Woord- en Communieviering 

Opening van het werkjaar 
Elly v Rooden 

zo 13-09 09.30 Eucharistieviering  
zo 20-09 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
zo 27-09 09.30 Eucharistieviering  
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Zijdstraat 23  

1431 EA Aalsmeer  

T. 0297 324541 
info@goemansslaapcomfort.nl  

 
 
 


