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Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
3 oktober t/m 6 november 2020
Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer
Jacqueline van Es
0297-345263
Mirjam Stokman
0297-347757
Distributie
: Aard Bakker
0297-321321
U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (6 weken, 7 november t/m 18
december) inleveren t/m woensdag 21 oktober 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
29 oktober 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
Darek/Marco
parochie Uithoorn

0297-345683
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)
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EVEN NADENKEN OVER…

Beste parochianen,
Ik schrijf dit artikel na een mooie zomertijd waarin ik na zes maanden
mijn ouders eindelijk weer heb kunnen bezoeken. Jarenlang heb ik
geleefd in een moderne maatschappij waarin ik als vanzelfsprekend
heb gedacht dat ik – bijvoorbeeld in geval van nood –op elk moment
in een vliegtuig kon stappen om naar mijn ouders toe te gaan. Vanaf
afgelopen maart was het ineens ondenkbaar geworden. Ik moest in
deze maanden denken aan de migranten, die op de kust van Afrika
naar Europa verlangen – terwijl de reis niet vanzelfsprekend is. Zo
was voor mij Italië geworden: een ver land waar ik niet naartoe kon.
Met grote dankbaarheid ben ik er nu toch weer naar toe kunnen
gegaan en heb een mooie zomertijd met mijn ouders doorgebracht.
De dankbaarheid groeit naarmate wij beseffen dat wat ons gegund
wordt niet altijd vanzelfsprekend is. Hoewel de periode van de
lockdown lastig is geweest, vind ik de verandering van perspectief die
het mij gebracht heeft positief.
Ik ben met de auto gegaan en op de terugreis ben ik even bij
vrienden in Noord-Italië langs geweest om een paar dagen in de
bergen door te brengen. Na zovele jaren Nederlands platteland was
ik er even niet meer aan gewend om met de auto in de bergen te
rijden! Het zicht op de Dolomieten zou ik ook als een “verandering
van perspectief” beschrijven. Tegenover de reusachtige bergtoppen
lijkt ons leven klein. En dat is het ook. Maar tegelijkertijd is het ook
van oneindig belang omdat het – net als die mooie bergen – door
God geschapen is.
Nu ik terug ben staan wij nog steeds voor een onzekere tijd. Aan de
ene kant hopen wij dat het een beetje “normaal” blijft; aan de andere
kant moeten wij in alles nog rekening houden met het virus.
Tegenover deze onzekerheid wil ik mij aan de “verandering van
perspectief” die ik in de laatste maanden heb meegemaakt,
vastklampen. Met andere woorden: dankbaar voor ons leven zijn, met
het besef dat dit leven van God komt en dat zijn liefde groter is, groter
dan de onzekerheden en groter dan het virus.
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Het tegengif dat ons van de onzekerheid redt, is het vertrouwen.
Jezus zei tegen Petrus: “wees niet bang, ik ben het” en Petrus volgde
Hem. Petrus volgde Jezus en liep op het water, niet omdat hij
plotseling een waterdichte zekerheid had verworven dat hij op het
water kon lopen... maar omdat hij begon te vertrouwen. Laten ook
wij de komende maanden zo tegemoetzien. Vertrouwend op Jezus.
Pastoor Marco

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; rkkerkaalsmeer.nl of via het
secretariaat (tel. 0297 314112)
Hartelijk dank voor alle medewerking!
Het Parochieteam.
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HET PAROCHIETEAM INFORMEERT….

Met het najaar alweer voor de deur blijkt maar weer
eens dat de tijd vliegt. Dat herkennen we allemaal, maar het geldt
toch ook zeker voor het jaar 2020. In een jaar dat wij op een mooie
en diverse manier ons 90-jarig jubileum zouden vieren, maakte
Corona als snel een eind aan al die plannen. Komt in 2021 hopelijk
alsnog allemaal goed.
Op 6 september hebben wij een mooie openingsviering gehad.
Helaas konden we elkaar niet ontmoeten in het parochiehuis, maar
dankzij de creatieve geest van Lous hebben we toch een bijzonder
tintje kunnen geven aan deze dag. Hopelijk heeft de boterkoek u
gesmaakt en hebt u met een aantal mede-parochianen een gezellige
ochtend gehad. Veel meer konden we nu niet organiseren, maar het
blijft gaan om ontmoeten en verbinden en hopelijk is dat toch nog wel
gelukt.
Graag geven wij u een update over de financiële positie van onze
parochie. Kort voor de zomer zijn de jaarcijfers over het boekjaar
2019 onder verantwoordelijkheid van het parochieteam opgemaakt.
Vervolgens heeft er een controle van de kascommissie
plaatsgevonden en is de jaarrekening ook formeel goedgekeurd door
het regio Kerkbestuur.
Na een aantal financieel zeer moeilijke jaren hebben we het boekjaar
2019 met positieve cijfers kunnen afsluiten, dit was overigens ook in
2018 het geval. Inclusief de positieve opbrengsten uit de activiteiten
in het parochiehuis, bedraagt het positieve resultaat over 2019 ca.
11.000 euro. Dit positieve saldo is uiteraard mede gerealiseerd door
de vele bijdragen van u allen en het zuinig omgaan met onze
uitgaven. We zijn als parochieteam uiteraard zeer blij met deze
uitkomst en zien dit ook als een positieve ondersteuning voor de
totale activiteiten in onze parochie.

Onderstaande balans geeft nog wat aanvullend inzicht in de
financiële positie van onze parochie:
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Balans per 31 december
31 december 2019

31 december
2018

ACTIVA
Kerkelijke goederen
vorderingen
Geldmiddelen

2.876
16.726
245.897

2.115
18.231
256.493

265.499

276.839

61.325

50.421

176.171

176.171

3.750

6.000

24.253

44.247

265.499

276.839

PASSIVA
Eigen vermogen
Voorziening
onderhoud
schulden lange
termijn
schulden korte
termijn

Voor dit jaar waren wij in aanvang uiteraard ook positief gestemd. Het
zal duidelijk zijn dat de Corona crisis ook onze financiën in 2020 hard
gaat raken. Een aantal belangrijkste opbrengsten (gebruik kerk door
Poolse parochie, activiteiten parochiehuis, wekelijkse collecten,
stipendia e.d.) zijn door het sluiten van de kerk nagenoeg volledig
weggevallen. De belangrijkste kosten zijn echter nagenoeg op
hetzelfde niveau doorgegaan.
Dat betekent dat 2020 een zeer uitdagend jaar wordt om onze
financiën op orde te houden. We doen er alles aan om dat voor
elkaar te krijgen, maar kunnen dat uiteraard ook niet zonder uw
steun. Mocht u zich geroepen voelen, dan is een extra bijdrage van
uw kant uiteraard meer dan welkom.
Namens het Parochieteam,
Carlo Renne
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Beste parochianen en belangstellenden
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan
de Amstel en Uithoorn,
We hebben heerlijke warme zomerdagen gehad.
Een paar broodnodige buien tussendoor en
vervolgens zijn we weer opgestart in een nieuw
school- en werkjaar. Zo kunnen we in een gebruikelijk jaar de
activiteiten oppakken na de zomerstop.
Dit jaar kijken we terug op een zomer waarin velen niet op vakantie
konden. Gezellige activiteiten en voorstellingen zijn geannuleerd of
uitgesteld tot een onbekende datum “na de Corona dreiging”.
Het studentenleven begint zonder ontgroeningsfeesten, met je
collega’s praat je online bij, verenigingen willen wel, maar hebben
vaak allerlei maatregelen moeten nemen om het samenkomen veilig
te laten zijn.
Heel vreemd is het voor velen dat september is begonnen zonder
kermis of feestweek. Een gemis aan muziek, bier en verkleedpartijen.
Maar vooral aan gezelligheid, samen komen en genieten.
Toch zijn wij goed in staat om ons aan te passen. “niet klagen, maar
dragen” hoor je wel eens. En ook “er zijn ergere dingen in de wereld”.
Het is goed om maar door te gaan en er het beste van te maken.
Gelukkig zien we nog steeds dat mensen ook oog hebben voor de
situaties waarin het aanpassen bij sommigen minder makkelijk gaat.
Als voorbeeld daarvan zijn de inzamelacties voor de voedselbank te
noemen en extra aandacht voor ouderen en mensen met een
beperking.
Onze kerken waren in juli netjes voorbereid om met grote groepen
vrijwilligers de weekendvieringen weer te kunnen laten plaats vinden
met in acht nemen van alle veiligheidsregels. Dit ging ook nagenoeg
vlekkeloos. Iedereen hield rekening met de anderhalve meter regels.
Niet alleen omdat het regels zijn, maar ook omdat het een uiting is
van zorg voor elkaar. We zijn zuinig op elkaar.
We zijn gestart met het aankondigen van een reserveringssysteem.
Dat kwam soms heel lastig over en wellicht zijn er mensen om die
reden maar thuis gebleven in het begin. Vervolgens konden we
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constateren dat de kerk niet overbevolkt raakt, dus konden we dat
achterwege laten in de meeste parochies. Op die manier zijn er in de
loop van de weken wat dingen aangepast aan de plaatselijke
situaties.
Voor elk parochieteam geldt het continue afwegen van de zorg voor
elkaar en het veilig samenkomen van alle parochianen die dat
wensen. En het aanbieden van mooie vieringen met inspirerende
woorden, rituelen, het Heilige Brood en mooie zang. Maar ook de
wensen en mogelijkheden van medewerkers en vrijwilligers.
Deze factoren leiden tot verschillen in onze parochies. De
zondagsvieringen zien er niet overal hetzelfde uit. Koren hebben
verschillende belangen en inzichten. Bijgebouwen zijn soms (letterlijk)
een huiskamer en daar mag je maar met 6 personen samenkomen
en op andere plekken zijn er zaaltjes beschikbaar.
Maar 1 ding blijft gelijk bij ons allemaal. De parochiegemeenschap
staat voorop!
En we mogen verschillend zijn. Dat is niet erg. Dat is fijn zelfs. Dat
geeft in veel gevallen een vertrouwd gevoel. Ondertussen zijn we wel
al een aantal jaren met elkaar verbonden als 5 parochies. En niet
alleen omdat we hetzelfde pastoresteam delen.
Regelmatig meld ik waar wij ons als kerkbestuur van de regio mee
bezig houden en daarbij is al eerder aangegeven dat we werken aan
een gezamenlijke website. Hierop kan dit bericht uit het bestuur, een
tekst van een pastoor of een grote activiteit worden gepubliceerd.
Ook het rooster van de diensten en algemene informatie zal dan
makkelijker te delen zijn.
Wij zijn zover dat de
website daadwerkelijk “in
de maak is”. De eerste
stappen zijn gezet.
We hebben een
(domein)naam:
www.rkregioAmstelWesteinder.nl
En er is een logo
ontworpen. Dit logo zal in
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de meeste parochiebladen in zwart-grijs zijn afgedrukt. Maar in
principe is het ontworpen in 2 kleuren blauw. De 5 sterpunten
verwijzen naar de 5 parochies. De parochies staan in de buitenring
van het logo vermeld in topografische volgorde. Dus van Aalsmeer en
Kudelstaart aan de Westeinder, via De Kwakel volgen we de Amstel
naar Uithoorn tot aan Nes aan de Amstel. De meeuwen in het logo
komen voor boven de Amstel en de Poel. Verder komt er een
beweging tot uitdrukking omdat de ster “iets gekanteld” is geplaatst.
Wij zijn er heel content mee. En wij hopen u binnenkort via de nieuwe
website te kunnen informeren over hoe we de kerstvieringen dit jaar
gaan organiseren. Want we willen WWW: Warm, Welkom en Wijs!
Hartelijke groet,
Namens het Kerkbestuur,
Miranda van Rijn
secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com
06-50 963 187
Secretaris R.K. Regio Amstel-Westeinder
Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn
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ORGELCONCERT
Het is alweer enkele jaren geleden dat er een orgelconcert
plaatsvond in onze kerk.
Dit jaar komt daar verandering in. Op zaterdag 17 oktober zal de
organist Theo Griekspoor een concert verzorgen op het prachtige
orgel dat onze kerk rijk is.
Op het programma staan namen van beroemde componisten zoals
Bach, Hendrik Andriessen, Albert de Klerk, Eugène Gigout, Joseph
Callaerts en Sigrid Elert.
Het concert begint om 20.00 u. is vrij toegankelijk maar na afloop
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor gemaakte kosten en
onderhoud van het orgel.
De bezoekers moeten wel rekening houden met het feit dat de
coronaregels nageleefd dienen te worden, die eruit bestaan dat ze zal
worden gevraagd bij binnenkomst hun naam en telefoonnummer te
melden, en tevens voldoende afstand te bewaren.
Voor de aanvang van het concert zal Theo Griekspoor een korte
uitleg geven over het programma.
Er is geprobeerd een afwisselend en boeiend programma samen te
stellen, en aan de namen van de componisten te zien moet dat wel
gelukt zijn.
Nico

AANMELDING EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Al jaren is het gebruikelijk dat de kinderen uit groep 4
in de gelegenheid worden gesteld om zich voor te
bereiden op hun Eerste Heilige Communie.
De voorbereiding op de eerste Communie is geen
taak meer van de school, maar wordt verzorgd door
de ‘Werkgroep 1e communie’ van de Karmelparochie
in Aalsmeer samen met Pastoor Marco.
Middels deze brief willen we u informeren over de 1e
communie in Aalsmeer en kunt u uw kind aanmelden. Na aanmelding
nemen wij vanzelfsprekend contact met u op.
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Hoe zal de invulling er ongeveer uit gaan zien?
De kinderen zullen zich vanaf januari op hun eerste communie
voorbereiden in een aantal bijeenkomsten, waarbij een werkmap
centraal staat. We vertellen, tekenen en knutselen rond thema’s:
‘waar kom ik vandaan en waar hoor ik bij?’, ‘bidden’, ‘wij horen bij
God’, ‘in de kerk’ en ‘samen aan tafel’.
Er is een kennismakingsviering voor en door de kinderen, een
speurtocht door de kerk, een palmpaasstok die gemaakt wordt en
een broodmaaltijd met broodjes die we zelfgebakken hadden bij de
bakker. Kortom een leuk project rondom het katholieke geloof.
Het project ronden we af met het doen van de H. communie. Dit feest
zal op medio april / mei 2021 plaatsvinden.

Wilt u uw kind opgeven? Dat kan door onderstaand strookje te mailen
naar: Eerstecommunieaalsmeer@gmail.com of op te sturen naar:
Cyselle Palermo, Anjerhof 3, 1431 RC Aalsmeer. (0297-347558)
Graag aanmelden voor 31 oktober 2020 Als uw kind nog niet is
gedoopt, maar u wilt hem/haar wel aanmelden voor de Eerste
Communie dan kan dat ook. U kunt dan contact opnemen met
bovenstaand telefoonnummer.
Het zou leuk zijn om veel ‘1e communie kinderen’
te kunnen verwelkomen!
Vriendelijke groeten,
Werkgroep Eerste Heilige Communie Karmelparochie Aalsmeer
JA, ik/wij willen ons kind aanmelden voor de Eerste Heilige
Communie:
Voornaam kind:
Achternaam kind:
Geboortedatum:
Adres:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
E-mailadres:
Zit op basisschool:
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RAAKPUNT 55+

“MET NIEUWE OGEN ZIEN”

Donderdag 29 oktober starten we weer met een
serie bijeenkomsten die ons helpen om anders te
kijken naar zaken in de kerk en samenleving, over
hopen en geloven. Over de wereld van vandaag. We treffen elkaar
over een goed onderwerp.
Thema:
Mensen zoeken naar de zin van hun leven.
Hoe leid je een zinvol en betekenisvol bestaan?
Welke rol speelt ons geloof in zin geven aan het leven?
Inleider: Ko Schuurmans,
Drs. Ko Schuurmans is gepensioneerd pastor. Hij studeerde
sociografie en theologie. Hij werkte in het voortgezet onderwijs en in
het basispastoraat. Hij was stafmedewerker liturgie en directeur van
het diocesaan pastoraal centrum van het Bisdom van Haarlem –
Amsterdam. Veelvuldig gaat hij voor in vieringen.
Een goede verteller. Met kennis en inspiratie, een ochtend nadenken
over de rijke inhoud van dit onderwerp.
Een actueel en boeiend onderwerp waar wij u van harte bij
uitnodigen.
Graag tot ziens in het PAROCHIEHUIS (ingang Gerberastraat) van
10.00 tot 11.30 uur.
Iedereen is welkom.
Namens werkgroep 55+
Br. Wim Ernst
Hettie Pecht – v.d. Meer
Annie Marien – v.d. Broek
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18 Oktober WERELDMISSIEMAAND 2020: WEST-AFRIKA
Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ voert Missio Pauselijke
Missiewerken dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Te
midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de
coronapandemie in West-Afrika wil Missio stemmen van hoop laten
horen.
In Niger is ongeveer 90 procent van de bevolking moslim. In Nigeria
is ongeveer de helft christen en de helft moslim. Ondanks grote
problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve
stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te
staan door islamitische terreurgroepen als Boko Haram.
Nu komt er een extra probleem bij: de coronapandamie. Men maakt
zich misschien nog niet eens zoveel zorgen om de gevaren van het
virus zelf als wel om de ernstige economische gevolgen. Miljoenen
mensen in Afrikaanse landen hebben niets te eten wanneer ze een
dag hun werk niet kunnen doen Sociale zekerheid en een vast salaris
bestaan niet in deze economie.
Zr.Marie Catherine Kingbo in Niger en BisschopStephan Mamza
in Nigeria brengen christenen en moslims samen om heikele thema’s
te bepraten en met microkredieten op eigen benen te staan.
Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de
collecte na de viering op Missiezondag 18 oktober of stort uw
bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio
Wereldmissiemaand, te Den Haag.
(bron: Missio)
Hartelijk bedankt voor uw gift namens Missiecomité
Joke, Ria, Bep

De collecte voor de MIVA vervoermiddelen actie heeft 122,70 euro
opgebracht.
Hartelijk dank daarvoor.
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FILMCAFE IN DE ONTMOETINGSKERK TE
RIJSENHOUT
0p vrijdag 30 oktober om 19.30 uur.
“Sorry we missed you”
Ricky en Abby wonen met hun kinderen Seb (15) en Liza Jane (11) in
New Castle.
Sinds de economische crisis worstelt het gezin om rond te komen.
In een poging hun financiële situatie te verbeteren, besluit Ricky een
franchisedeal te sluiten met een groot postorderbedrijf.
Maar al snel is de werkdruk te hoog en raakt hij verstrikt in regels en
protocollen.
Wat een kans op een betere toekomst had moeten zijn, hangt als een
molensteen om de nek van het gezin.
I.v.m. corona graag tevoren aanmelden via
filmcafe@pknrijsenhout.nl of tel. 06-51535056

BOEK
Lieve allemaal
Wij zijn trotse ouders van een dochter die na een hersenaneurysma
en een moeilijke periode van 2 jaar revalideren een prachtig boek
heeft geschreven met als titel: “GELUK IS JE METGEZEL”
Nicole haar boek gaat over accepteren dat het leven niet altijd
makkelijk is.
Het helpt je te leren zien wat het leven waardevol maakt en de foto’s
ondersteunen en geven energie, alles met veel aandacht door haar
zelf gemaakt en dat willen we graag met u delen. Het is een boek wat
er echt toe doet. Mocht er interesse zijn of vragen dat kan via ons
omdat ze alle promotie niet alleen aan kan, helpen wij waar nodig is
en kan ze op haar eigen tempo de informatie bekijken.
Het boek kost € 19,90 en kan worden overgemaakt op een speciaal
bankrekeningnummer.
Wij als ouders zorgen dat het bezorgd zal worden.
Eventueel vragen kunnen naar: corpijpermontage@quicknet.nl of
0297-328962, 06-22220320 Cor
06-118849742 Lia
Met liefdevolle groet ook namens Nicole
Cor en Lia Pijper
Rijsenhout
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OPENINGSVIERING OP ZONDAG 6 SEPTEMBER
Wat heerlijk om deze viering mee te mogen maken.
Met een divers koor van o.a. leden van het Karmelkoor,
gelegenheidskoor en De Mirakels.
Met als Thema: “Keer ons toe naar elkaar.” In deze corona tijd zo
belangrijk.
Pastoor Marco ging hierbij voor en had een inspirerende overweging,
met herkenbare situaties die je in je leven tegen kan komen.
Een viering met het aantal mensen wat in deze tijd in onze
Karmelkoor is toegestaan.
Omdat er niet in het parochiehuis koffie gedronken werd in deze tijd,
werden er aan het eind van de viering boterkoeken uitgedeeld. Met
de bedoeling om mensen uit te nodigen om bij jou of hun een kopje
koffie te kunnen drinken met elkaar en natuurlijk deze boterkoek erbij.
En er werden over en weer aan elkaar uitnodigingen uitgedeeld en
gevraagd, zo mooi.
Wij waren ook uitgenodigd en wat was dat even ontzettend gezellig
bij deze gastvrije mensen.
Een heel fijn gevoel geeft dit om bij deze Karmelparochie te mogen
horen en dit met elkaar te mogen beleven. Dank aan het
parochieteam voor dit mooie initiatief.
Een parochiaan

Wat een ontzettend leuk initiatief van het parochiebestuur om ons, in
plaats van koffie in het Parochiehuis, te trakteren op een heerlijke
boterkoek na de openingsviering van 6 sept.
Ook wij werden uitgenodigd op de koffie en het werden een paar hele
leuke uurtjes.
Het werd nog gezelliger toen ook de fles op tafel kwam.
Dat is ook Samen Kerk
Parochieteam bedankt!
Een parochiaan
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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.

3-okt
3-okt
4-okt
5-okt
7-okt
9-okt
9-okt
12-okt
14-okt
16-okt
23-okt
24-okt
25-okt
29-okt
29-okt
29-okt
30-okt
6-nov
6-nov

83 jaar
77 jaar
78 jaar
84 jaar
79 jaar
91 jaar
95 jaar
83 jaar
83 jaar
79 jaar
87 jaar
80 jaar
77 jaar
76 jaar
90 jaar
76 jaar
93 jaar
75 jaar
83 jaar

Mevr. C.M.E. Aarsen - van Beest
Mevr. M.C.T. Heemskerk-Stokman
De heer B.A. Heemskerk
Mevr. C.L. Steggerda - Tijssen
Mevr. A.T.M. Boersma - Broersen
Mevr. L.P.M. van Klink - Mollers
Mevr. J.T. Maas - Kok
Mevr. C.K.M. Baars - Zethof
Mevr. E.M. Baars - Doeswijk
De heer G.J. Meijerink
Mevr. H.A.M. Verhaar - Samsom
De heer C.J. Hermanns
De heer N.W. van der Maden
De heer N.T.F. van der Kroon
Mevr. C.T. Sloot - Commandeur
Mevr. T.M. van Tol - Kooijman
Mevr. G.H. Blommesteijn - Gevers
Mevr. C.J.M. Noordhoek-v Bentem
Mevr. M.C. Meijer - van Diemen
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Dorpsstraat 53
Drie Kolommenplein 17
P.F. von Sieboldlaan 29
Aalsmeerderdijk 112
Jupiterstraat 18
Clematisstraat 16
Clematisstraat 16 301
Sportlaan 50
Oosteinderweg 11
Oosteinderweg 305
Hortensialaan 71
Spoorlaan 64
Oranjestraat 10
Aalsmeerderdijk 71
Hellendaalstraat 30
IJsvogelstraat 23
Poldermeesterplein 81
Aalsmeerderweg 163
Gerberastraat 43

VIERINGEN
e

27 Zondag door het jaar
za 03-10 17.00 Kloosterhof
zo

04-10

09.30 Karmelkerk

zo 04-10
wo 07-10
za 10-10

14.00 Karmelkerk
10,30 Karmelkerk
17.00 Kloosterhof

28e Zondag door het jaar
zo 11-10 09.30 Karmelkerk
Intenties

zo
za

11-10
17-10

14.00 Karmelkerk
17.00 Kloosterhof

Woord- en Communieviering
vg B. Dullens
Woord- en Communieviering, vg Jeroen
mmv Karmelkoor
Poolse viering, vg Andrzej
Eucharistieviering
Woord- en Communieviering
vg B. Dullens

Eucharistieviering; mmv Cantor
Jan de Boer
Jaargetijde:Cornelia Loogman-Blauwhoff
Jaargetijde: Frans van Wanrooij
Poolse viering, vg Andrzej
Woord- en Communieviering
vg B. Dullens

e

29 Zondag door het jaar
zo 18-10 09.30 Karmelkerk
Intenties

zo
za

18-10
24-10

14.00 Karmelkerk
17.00 Kloosterhof

Eucharistieviering mmv Karmelkoor
Jaargetijde: Bob de Heij
Jaargetijde: Gina v.d.Werf-Smit
Antoon van Rijn en zoon Ton
Cees v.d. Laan
Truus Harting-Enthoven
Poolse viering vg Andrzej
Woord- en Gebedsviering,
vg parochianen
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e

30 Zondag door het jaar
zo 25-10 09.30 Karmelkerk

Woord- en Gebedsviering
olv Parochianen mmv Karmelkoor
Cornelia Anna Loogman-Blauwhoff
Antoon, Sien en Pia Maas
Jaargetijde: Sjaak Bleeker
Poolse viering, vg Andrzej
Woord- en Communieviering,
vg B. Dullens

Intenties

zo
za

25-10
31-10

14.00 Karmelkerk
17.00 Kloosterhof

e

31 Zondag door het jaar
zo 01-11 09.30 Karmelkerk
Intenties

zo 01-11
ma 02-11

Eucharistieviering mmv Cantor
Jaargetijde: Leo Doeswijk
Madieke Doeswijk
Wim Bakker
Peter Albers
Poolse viering, vg Andrzej
Allerzielen olv uitvaartgroep
Peter Lissenburg en overl familie
Leo Doeswijk

14.00 Karmelkerk
19.00 Karmelkerk
Intenties

PAROCHIEAGENDA
Van 3 oktober tot en met 6 november 2020
Aanvangstijden
Karmelkoor
donderdags 19.30 uur
repetities van:
do
vr

29-10 10.00
30-10 20.00

Raakpunt 55+
Taizé viering
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Parochiehuis, Gerberastraat
Zwarteweg 36, Aalsmeer

VIERINGEN IN DE REGIO

Kudelstaart
zo 04-10 11.00
zo 11-10 11.00
zo 18-10 11.00
zo 25-10 11.00
zo 01-11 11.00
ma 02-11 19.00

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Woord- en Communieviering
Woord- en Gebedsviering
Eucharistieviering
Allerzielen

Jeroen Hoekstra
Parochianen
uitvaartgroep

Uithoorn
Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen
zo 04-10 10..00 Eucharistieviering;
e
12.00 uur 1 Communie
zo 11-10 11.00 Eucharistieviering
zo 18-10 11.00 Eucharistieviering
zo 25-10 11.00 Eucharistieviering
zo 01-11 11.00 Eucharistieviering
ma 02-11 19.00 Allerzielen; eucharistieviering
De Kwakel
zo 04-10 09.30
zo 11-10 09.30
zo 18-10 09.30
zo 25-10 09.30
zo 01-11 09.30
ma 02-11 19.00

Woord- en Communieviering
Eucharistieviering
Woord- en Communieviering
Eucharistieviering
Woord- en Communieviering
Allerzielen

Elly v Rooden
Jeroen Hoekstra
Elly v Rooden
uitvaartgroep

Nes a/d Amstel
Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v.Parochianen
zo 04-10 09.30 Eucharistieviering
zo 11-10 09.30 Woord- en Communieviering
Elly v Rooden
zo 18-10 09.30 Woord- en Communieviering
Elly v Rooden
e
zo 25-10 09.30 Eucharistieviering: 1 communie
zo 01-11 09.30 Eucharistieviering
ma 02-11 19.00 Allerzielen
Elly v Rooden
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Zijdstraat 23
1431 EA Aalsmeer
T. 0297 324541
info@goemansslaapcomfort.nl
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