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Parochieblad 
 

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 19 december 2020 t/m 22 januari 2021 
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, 23 januari t/m  
26 februari} inleveren t/m woensdag 6 januari 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  
14 januari 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… 
 
Kerstmis in coronatijd 
Kerstmis zal anders zijn dit jaar dan andere jaren. 
De veemde tijd waarin we leven, maakt dat veel 
gewoon niet kan: Met de hele familie om tafel of met z’n allen 
schouder aan schouder in de kerk. Hoe het straks ook zal gaan, de 
woorden ‘anderhalve meter’ en ‘mondkapje’ zullen een rol spelen. En 
ja, dat is jammer. Vooral omdat kerst een moment is om niemand 
achter te laten, niemand eenzaam, niemand alleen. Dat kan nog 
altijd, maar het voelt toch minder spontaan en warm met alle 
beperkingen die we onszelf noodgedwongen moeten opleggen. 
Kerst zal anders zijn dan we gewend zijn en we zullen onszelf 
moeten aanpassen aan de nieuwe situatie. We mogen ons realiseren 
dat dit niet alleen voor ons geldt. Zo gaat het verhaal over twee 
geliefden die, aan het eind van een zwangerschap, noodgedwongen 
een hachelijke reis moesten maken, op last van de overheid. Iets met 
een volkstelling. Eenmaal aangekomen op de plaats des onheils 
bleek er geen plek meer te zijn om fatsoenlijk te overnachten. Het 
was op straat schuilen of toevlucht nemen tot een plekje tussen de 
dieren. Tot overmaat van ramp dient de kleine zich ook nog eens 
precies op deze nacht aan… Het zal u duidelijk zijn, deze twee 
mensen hadden zich de laatste dagen van december ook heel anders 
voorgesteld: Fijn en veilig thuis met familie om je heen bevallen van 
je eerstgeborene!  
Als het niet gaat zoals je graag wilt, als de omstandigheden je 
dwingen je aan te passen, vinden wij mensen dan best moeilijk en 
lastig. Het maakt ons soms zelfs neerslachtig. Eigenlijk is dat vreemd, 
want als we er goed over nadenken, verandert alles voortdurend. We 
hebben alleen maar het idee dat alles hetzelfde blijft en dat dit de 
norm is, maar verandering is eigenlijk de normaalste zaak. De grote 
vraag in ons leven is: Hoe ga je om met verandering? Met de 
uitdaging dat het niet gaat zoals je denkt, hoopt en wilt. 
Hoop is dan het sleutelwoord, samen met vertrouwen. Hoop dat door 
alle veranderingen heen het goede zal groeien en sterker zal worden. 
En het vertrouwen dat jij, een door God geliefd kind, door hem 
gedragen zult worden als de duisternis van de verandering je 
overmant. Is dat niet de boodschap van kerstmis: Immanuel, God met 
ons. De geboorte van Jezus is onze bron van hoop, licht in onze 
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duisternis. En bron van de liefde van God voor ons, een liefde die wij 
mogen doorgeven.  
De liefde doorgeven klinkt moeilijker dan het is. Kijk om je heen en 
merk de ander op. Dat is ook al een blijk van liefde. Zeker in deze 
wereld waarin we allemaal zo met onszelf bezig zijn en nu op afstand 
en met een mondkapje voor. Of wat dacht je van een begroeting: Een 
kerstkaart door de brievenbus van de buren? Een praatje maken met 
een ander, ook dat kan nog, zelfs op anderhalve meter. Merk de 
ander op, zodat diegene weet dat hij of zij niet onzichtbaar is. 
Misschien mag jij dan wel voor diegene het sprankje hoop zijn, 
waaruit de liefde kan gaan groeien. Zo breng jij zelf de verandering 
die hoop en liefde bouwt in onze wereld. 
Moge het zo een waardevol en op een gepaste manier een heel 
warm kerst worden voor onszelf en de mensen die wachten om door 
ons gezien te worden!  
Breng jij kerstmis naar het hart van de ander? 
 
Diaken Jeroen Hoekstra 
 
 
 
 
HET PAROCHIETEAM INFORMEERT…. 
 
Beste Parochianen, 
Midden in de Advent en op weg naar Kerstmis zijn we 
in het Parochieteam vooral bezig met ‘regelzaken’. 
Hoe kunnen we zoveel mogelijk parochianen een 
plaats bieden tijdens de Kerstvieringen, de roosters invullen met 
voorgangers, kosters, lectoren, zangers en alle andere nodige 
vrijwilligers. Want, met de regelgeving van nu, is het een uitdaging 
om alles rond te krijgen voor Kerst.  
We hebben in ieder geval besloten om ook op Tweede Kerstdag een 
viering te plannen om 9.30 uur. Met de pastores hebben we 
afgesproken dat de kerstsfeer op zondag 27 december ook 
meegenomen wordt. 
We gaan proberen zo veel mogelijk u een plaats te bieden in één van 
onze kerstvieringen. Als u de laatste weken gereserveerd hebt voor 
een viering zullen wij u benaderen met de vraag waar uw voorkeur 
naar uitgaat.  



- 5 - 

Ook een regelzaak is de zorg om de financiën. Op de rekening van 
de parochie komen gelukkig nog wel steeds bedragen binnen; zowel 
van Kerkbalans als van wat parochianen verstaan onder gemiste 
collecte; hartelijk dank daarvoor. Toch krijgen we de begroting voor 
het komend jaar niet sluitend; na de afgelopen coronatijd is dat ook 
niet vreemd maar wel zorgelijk. Eind januari gaat de actie Kerkbalans 
2021 van start en we hopen op een goed resultaat daarvan. 
De afgelopen maanden hebben we op zaterdagavond ook een viering 
gehouden; fijn dat er zo meer parochianen de kerk binnen konden en 
mochten komen. Of we dat in januari voortzetten weten we niet; dat is 
ook afhankelijk van hoe het verder gaat met de maatregelen rondom 
Covid-19. 
Hetzelfde geldt voor onze gebruikelijke start van het jaar op het feest 
van Driekoningen; zoals het er nu naar uitziet zal `koffie met 
oliebollen in het Parochiehuis` niet gaan plaatsvinden. 
Voor deze zaken is het goed om de website van de kerk; 
www.rkkerkaalsmeer.nl in de gaten te houden. Goed om ook even op 
te merken dat velen de weg naar het reserveringssysteem inmiddels 
hebben gevonden en er goed gebruik van maken. 
Bij de Kerststal, de kersster, het licht van Christus, al onze 
inspanningen mogen we zeker terugkijken op een 
jaar waar Samen Kerk de boventoon heeft gevoerd. 
Wij wensen u van harte een Zalig Kerstfeest en een 
Gelukkig en Gezond Nieuw Jaar toe. 
 
Namens het Parochieteam,  
Lous Zandvliet   

http://www.rkkerkaalsmeer.nl/
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SAMEN KOMEN WE ERDOOR! 
 
Het is voor veel mensen een teleurstelling: de stijgende corona-cijfers 
verplichten weer tot beperkingen in het kerkelijk leven. 
We leven in een pandemie en we staan samen voor een grote en 
moeilijke opgave die van ons allen offers vraagt. We moeten in ieder 
geval doen wat het einde van deze situatie bespoedigt en de 
veiligheid en gezondheid van mensen garandeert. 
. 

Gebed vanwege het coronavirus. 
Goede God 

wat moeten we ervan denken 
nu het coronavirus zo dichtbij is gekomen 

en er al zoveel mensen in ons land besmet zijn? 
We willen vertrouwen dat het goed komt. 

We willen onszelf en anderen niet bang maken. 
We willen realistisch blijven, en verstandig zijn met hygiëne. 

Maar we voelen ook onze kwetsbaarheid. 
We voelen de ongrijpbaarheid 

en de grilligheid van het virus dat om zich heen grijpt. 
Sommigen noemen het een hype 

en het lijkt ineens over niks anders te gaan. 
God geef ons open ogen om al het nodige te doen, 
en de durf om te doen wat we niet hoeven te laten. 

Geef wijsheid aan onze artsen en verpleegkundigen, 
onze bestuurders en wetenschappers. 

Geef vertrouwen in hun kunde. 
 

Geef geloof in een goede afloop. 
Geef verbondenheid met wie het aller kwetsbaarst zijn, 

en met hen die door andere ziekten zich kwetsbaar voelen. 
Ons leven is uit en in uw hand. 

Behoed ons en bewaar ons. 
 

Br. Wim Ernst 
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LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE 
 
IN MEMORIAM  

 
Miny Zandvliet-Daggers  
Miny was de oudste dochter uit een gezin van zes kinderen. 

Haar vader werkte bij de Douane en daardoor woonden zij steeds in 
plaatsen aan de grens. Na de oorlog kwam het gezin naar Aalsmeer 
omdat haar vader ging werken bij de belastingdienst in Hoofddorp. In 
Aalsmeer leerde Miny haar man Kees kennen en waren zij 62 jaar 
getrouwd. Ze waren echte maatjes en deden veel activiteiten samen 
zoals stijldansen.  
Miny was bescheiden en zette zichzelf op de achtergrond. Kees 
werkte hard en was ‘s avonds vaak op pad naar klanten of naar een 
vergadering van een bestuur. Miny was een zorgzame vrouw die 
zorgde voor het huishouden: Een leven vol toewijding en zorg voor 
haar gezin, zo vermeldde de tekst op de rouwkaart  
Haar grote passie was het zelf maken van kleding, breien, naaien en 
borduren. De mooiste truien kon ze breien voor de vier kinderen en 
de drie kleinkinderen. En ze was erg precies. Als het resultaat niet 
beviel, dan werd het breiwerk weer uitgehaald en begon ze opnieuw. 
Ze begeleidde, als vrijwilliger van de Welfare van het Rode Kruis, 
ouderen met handwerken en ze ging bij hen op bezoek. Ook was ze 
in het verleden lid van "Karmelgaren", een handwerkclubje van de 
kerk, dat niet zo lang bestaan heeft.  
De laatste tien jaar gingen met vallen en opstaan en ging Miny stukje 
bij beetje achteruit. Er werd verhuisd naar een gelijkvloers 
appartement waar ze zich met hulp van de thuiszorg aardig kon 
redden. Meerdere keren werd ze erg ziek, maar ze was sterk en 
steeds kwam ze er weer bovenop. Uiteindelijk ging het thuis niet 
meer. Begin november 2019 moest Kees met pijn in zijn hart Miny 
naar ‘t Kloosterhof brengen om de zorg over te laten nemen. 
Ondanks de heimwee die Miny had om terug naar huis te gaan, 
genoot ze van de mooie en kleine dingen. 
Helaas was er eind oktober 2020 een corona-uitbraak in 't 
Kloosterhof. Miny kreeg klachten en werd positief getest. Het virus 
was nu zo dichtbij gekomen. Ze was een echte vechter, maar helaas 
was ze al te zwak om te overwinnen. Op vrijdag 13 november 2020 is 
zij van ons heengegaan naar onze hemelse vader.  
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Op woensdag 18 november 2020 hebben wij de afscheidsviering 
gehouden in de Karmelkerk, precies zoals zij het wilde hebben; met 
orgel en cantors die het Ave Maria zongen en met Br Wim Ernst en 
Nico van Staveren als voorgangers.  
Dat zij de rust mag vinden en mag leven in Gods licht. 
 

Familie Zandvliet 
 
 
 
 
 
KINDERVIERING OP KERSTAVOND 
 
Donderdag 24 december is er een speciale kinderviering die gemaakt 
is door de gezinsvieringgroep en de VOP. De dienst zal in 
tegenstelling tot voorgaande jaren beginnen om 17:00. Het thema 
van de viering is; “Zie tekens van het wonder”. 
Reserveren (online) verplicht! 
 
De dienst zal muzikaal worden ondersteund door de Mirakels. 
Er zal drie keer worden gerepeteerd. De avonden zijn: donderdag 10 
december, maandag 14 december en maandag 21 december. De 
repetitietijden zijn van 18:45-19:30. Kom je ook gezellig? 
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Zalig Kerstmis en  
een voorspoedig en gezond Nieuwjaar     
 
Kerstmis 2020 
“ Waar menselijkheid 
liefde en aandacht 
geen woorden blijven, 
daar wordt God 
opnieuw geboren.” 
 
Nieuwjaar 2021 
Een hoop bouwstenen 
voor veel gelukkige en mooie 
momenten in goede gezondheid. 
 
Fijne en sfeervolle feestdagen. 
Br. Wim Ernst o.carm 
 
 
 
 
 
 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Beste parochianen en belangstellenden  
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan 
de Amstel en Uithoorn, 
 
Wij hopen dat het goed gaat met u allemaal. Nu 

ik dit stukje schrijf is het half november en kijken 
we vol onzekerheid, maar ook met goede hoop, uit 

naar de Kerst. December zelf is de maand van het terugkijken. En 
wat was het een vreemd jaar. Dit had niemand kunnen voorspellen 
en we weten nog niet hoe het verder zal verlopen. 
Een korte terugblik naar begin november zijn de bijzondere 
Allerzielen vieringen geweest. Mogelijk gemaakt met heel veel 
overleg en maatwerk. Bijzonder trots zijn we op de vele vrijwilligers 
die dit hebben weten te organiseren.  
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Het onvoorspellende van dit “corona-jaar” kwam bijvoorbeeld toen 
pastoor Marco op 9 november het bericht kreeg dat zijn vader positief 
op Corona is getest. Marco ging toen snel even naar Italië om zijn 
bejaarde ouders bij te staan. Het werd voor zijn vader echter een 
ziekenhuisopname. Marco en zijn moeder bleven thuis, in 
quarantaine. Na circa anderhalve week stuurde Marco bericht dat zijn 
vader aan de beterende hand was. Hoe het tussen het schrijven van 
deze tekst en het verschijnen van uw parochieblad gaat is natuurlijk 
nog een vraagteken. Wij bidden dat de familie Cavagnaro deze 
moeilijke periode goed doorkomt.  
Voor het pastoresteam betekent dit echter een extra uitdaging. Vooral 
met het invullen van de diensten in onze 5 parochies. Het is voorlopig 
gelukt om een alternatief voorgangersrooster te maken (voor het 
geval de pastoor langere tijd niet beschikbaar is). Zelfs zonder extra 
inzet van vrijwilligers voor diensten door parochianen.  
Elk jaar moet er voor de laatste week van december even extra naar 
het dienstenrooster worden gekeken. We zijn gewend om tijdens de 
Kerstdagen grote hoeveelheden mensen te ontvangen in de diverse 
kerkdiensten. Dit jaar is anders. We willen graag zo veel mogelijk 
kerkgangers de gelegenheid bieden Kerst te vieren in de kerk. Zoals 
we gewend zijn en wat we zouden willen als gastheren in “het huis 
van God”, waar plaats is voor iedereen. Het is voor ons als bestuur, 
voor de pastores, voor de parochieteams en de vrijwilligers/koren die 
graag een mooie invulling willen geven aan de Kerstvieringen heel 
moeilijk. Hoe kun je iets plannen terwijl elke week de 
randvoorwaarden (kunnen) veranderen? Wij zijn al tijden in overleg 
met alle betrokkenen en hebben diverse conceptplannen gemaakt. 
Steeds weer inventariseren en aanpassen. Blijft het aantal 
toegestane kerkgangers 30 mensen per viering? Of zullen we er toch 
100 mogen ontvangen eind december? Mag er eventueel door een 
groepje gezongen worden of zijn het 2 zangers maximaal? Kan de 
luchtverwarming veilig aan en hoe zit het met luchten? Mogen er 
meerdere vieringen op een dagdeel/Kerstavond of geeft dat ook een 
te hoog risico om door het Coronavirus te worden besmet? 
Heel graag zouden we in dit parochieblad al iets duidelijk willen 
maken, maar we weten het simpelweg nog niet. Normaal gesproken 
zouden we nog zeggen dat het de komende weken in de 
mededelingen in de kerk zal worden afgelezen. Maar daar zijn ook 
maar maximaal 30 toehoorders. Graag verwijzen we u in elk geval 
naar de website van uw parochie. 
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Wat wel mooi is dat er toch bijzondere ideeën worden uitgewerkt. En 
de meeste van deze ideeën hebben te maken met het digitaal 
beschikbaar maken van (Kerst) kerkdiensten. Vanuit Uithoorn zal op 
Eerste Kerstdag de eucharistie van 11.00 uur live worden 
uitgezonden via YouTube. En Diaken Jeroen is bezig met het 
“corona-proof” opnemen van een eigentijds Kerstverhaal met en voor 
kinderen. Ook dit zal via YouTube beschikbaar komen. Het handige 
van YouTube is dat u ook op een later tijdstip de uitzendingen kan 
bekijken. 
De juiste linkjes zullen via de websites en nieuwsbrieven kenbaar 
worden gemaakt.  
Wij wensen u in elk geval een fijne decembermaand toe. Alle 
feestdagen zullen iets anders zijn dan anders. Maar de aandacht van 
Sinterklaas zal even liefdevol zijn als anders. De advent doet ons 
wellicht weer iets meer verlangen naar het Licht nu we het 
Kerstshoppen beter kunnen overslaan dit jaar. Het Kerstkind zal 
komen, zoals ieder jaar, voor iedereen. Of we dit nu in een volle kerk 
vieren of thuis. En ik bid dat de Verlosser ons het inzicht geeft om 
Oud en Nieuw te beleven met een dankbare blik op 2020 en een 
hoopvolle kijk naar 2021.  
Alvast fijne Feestdagen! 
 
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 
 

 
 
  

mailto:secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com
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ADVENTSACTIE 2020 Delen smaakt naar meer 
 
De armoedeval wordt het ook wel genoemd: de vicieuze 
cirkel van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige 
opleiding en weer armoede. De armoedeval krijgt mensen 

al op jonge leeftijd in haar greep en slechts weinigen weten eraan te 
ontsnappen. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus, 
waarvoor met name vrouwen en kinderen kwetsbaar zijn. 
Adventsactie wil daar iets aan doen. We steunen dit jaar diverse 
projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit 
kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond en 
gevarieerd voedsel. Daarmee willen we de vicieuze cirkel helpen 
doorbreken. 
Onze bus en doos staan tijdens de Advent weer achterin de kerk 
op de tafeltjes voor uw gift! 
U kunt natuurlijk ook overmaken. Het IBAN-nummer is  
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag. 
Meer informatie kunt u vinden op de website van de Adventsactie: 
www.adventsactie.nl of in de bijgevoegde folder. 
  

Hartelijk dank namens het Missiecomité (MOV)  
Joke, Ria en Bep.   
 
Dank u wel, € 104,30 was de opbrengst op Missiezondag. 
 
 
 
 

 
PAROCHIELE CARITAS INSTELLING 
 
De P.C.I. doet ook dit jaar weer beroep op U. 
In voorgaande jaren is er altijd tijdens de 
kerstvieringen een extra Kerstcollecte, welke bestemd 

was voor de PCI.  
Zoals veel dingen dit jaar ‘anders’ zijn, zal er dit jaar geen extra 
collecte zijn. De kerstcollecte is altijd onze enige bron van inkomsten. 
Deze zal er dit jaar niet zijn. Toch hopen wij enorm op een vrijwillige 
bijdrage om de PCI te ondersteunen om de activiteiten te kunnen 
voortzetten.  

http://www.adventsactie.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj067H51KveAhUP_qQKHbQQBpUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.mariasterrederzee-denhelder.nl/bisschoppelijke-adventsactie-help-de-moeder-zorgen-voor-het-kind/&psig=AOvVaw0IB082qqNP0yY0iQubZ2sU&ust=1540902920777063
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Sinds een aantal jaar is er 1 regionaal PCI-bestuur gevormd, 
bestaande uit de 5 samenwerkende parochies. De gelden die in de 
betreffende parochie binnenkomen, worden veelal besteed in de 
eigen parochie. 
Wat doet de PCI eigenlijk? In bijgevoegde folder van dit Kontakt kunt 
u e.e.a. lezen. 
 
De P.C.I. is voor: 

• Mensen in nood.  
Individuele noodhulp. Mensen kunnen soms voor onvoorziene 
uitgave komen te staan. Zij kunnen dan eventueel een beroep doen 
op de P.C.I. voor een financiële ondersteuning.  

• Raakpunt 55+ 
De bijeenkomsten van Raakpunt 55+ ontvangen een geldelijke 
bijdrage voor de kosten hiervan.  
De activiteiten van Raakpunt 55+ kunt U lezen in Kontakt.  

• De eigen Parochie. 
De werkgroep "Zieken en Ouderen" verzorgt jaarlijks aan 
parochianen van 80 jaar en ouder een kerstattentie, die zij van de 
parochie mogen ontvangen.  

• Het bisdom en regionale P.C.I.  
Ook hierbij ondersteunen wij projecten, die om een bijdrage vragen. 
o.a. de pastores van detentiecentrum Schiphol. Met veel kerken uit 
de omgeving worden al jaren bij toerbeurt bloemen verzorgd voor bij 
de kerkelijke vieringen.  
Maar ook een donatie aan de Voedselbank Aalsmeer was een gift in 
het voorgaande jaar.  
 
Dit jaar is i.p.v. de jaarlijkse collecte een gift heel welkom! 
Dit kan direct per bank op rek. NL 06 INGB 0672 2553 08  
tnv. RK. Kerkbest. olv. v.d. Berg Karmel.  
 

Alvast hartelijk dank voor uw gave. 
Wij wensen U een Zalig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar.  
 
Namens de caritaswerkgroep Aalsmeer 
Emiel Bunck  
Jac van Aert 
Mirjam Stokman  
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FILMCAFE IN DE ONTMOETINGSKERK TE RIJSENHOUT 
 

Op vrijdag 18 december om 19.30 uur. 
Kerstfilm “The Christmas Candle”. 
Het verhaal speelt zich af in der 19e eeuw in het 
fictieve magische plaatsje Gladbury. Om de 25 
jaar bezoekt een engel de kaarsenmaker en veroorzaakt een mirakel 
voor diegene die de kerstkaars aansteekt. 
Wanneer er echter in 1890 een nieuwe pastoor komt genaamd David 
Richmond, verdwijnt de kerstkaars. 
  

I.v.m. Corona graag vooraf aanmelden: filmcafe@rijsenhout.nl of tel: 
06-051535056 
 
 
 

RAAKPUNT 55+ “MET NIEUWE OGEN ZIEN” 
. 

Donderdag 28 januari is de volgende bijeenkomst van  
10.00 – 11.30 uur in het parochiehuis. 
Januari de maand waarin elk jaar de oecumene extra aandacht krijgt. 
Van 17 t/m 21 januari: Week van gebed voor de eenheid van de 
christenen. 
Thema: “Blijf in mijn liefde” 
Eén is onze Meester en wij allen zijn zusters en broeders. 
Dat geloof in de ene Meester verbindt christenen van alle kerken. 
 

Thema: Geef ons heden hoop voor morgen. 
Levensverhaal van Ds. Ans Creemer – Alland. 
(Van mannequin tot pastor) 
Oecumene: Samen groeien in geloof, hoop en liefde. 
 

Inleider: Ds. Ans Creemer – Alland, Pastor en kerkelijk werker voor 
de Protestante Gemeente Samen op Weg Kudelstaart. 
 

Als raakpunt 55+ u iets mag wensen voor het komende jaar; 
Laat u raken in het diepst van uw ziel en neem deel aan onze 
bijeenkomsten! 
Soms breekt er door inzicht een nieuwe wereld door! 
 

Br. Wim Ernst 
Mw. Hettie Pecht 
Mw. Annie Mariën  

mailto:filmcafe@rijsenhout.nl


- 15 - 

DE COMMUNIE THUIS ONTVANGEN 
 
Parochianen die niet in staat zijn om naar de kerk te gaan en het op 
prijs stellen om met enige regelmaat of bij de grote feesten o.a. 
Kerstmis de H. Communie thuis te ontvangen, kunnen contact met 
mij opnemen.  
Er wordt dan in overleg met u een afspraak gemaakt. 
Graag kom ik naar u toe. 
Tel. 0297-34.56.83 
e-mailadres: w.ernst@karmel.nl 
 

Br. Wim Ernst  
 
 

 
 
 
 
 
 
VIERINGEN OP DE MAANDAGAVOND IN UITHOORN  
 

Komend jaar 2021 zal er vanuit de charismatische gebedsgroep 
“Emmaus” 6x op de maandagavond een eucharistieviering worden 
georganiseerd. Pastoor Marco en/of kapelaan Darek zullen daarin 
voorgaan. Daarbij is elke parochiaan, ook vanuit de parochies in onze 
regio van harte welkom. Als u wilt kunt uw eigen intenties op papier 
meebrengen. Houdt u de komende data in 2021 vrij: 

- Maandag 4 januari  
- Maandag 1 maart 
- Maandag 3 mei 
- Maandag 5 juli 
- Maandag 6 september 
- Maandag 8 november  

Telkens om 19.30u in de dagkerk/of grote kerk van de Burght. 
Zie verder de poster en flyer met de grote witte duif erop 
die in uw kerk hangt. 
 

Marlies van der Lelij tel. 567848 
  

mailto:karmeaalsmeer@planet.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.   
 

21 dec. 88 jaar De heer H.J.Buskermolen Drie Kolommenplein  39 
24 dec. 98 jaar Mevr. J.W.T.Raadschelders - Kok Clematisstraat 16  
28 dec. 75 jaar Mevr. H.J.M.Rekelhof - Wolswijk Clusiusstraat 16 3 
31 dec. 78 jaar De heer G.J.M.van Leeuwen Gerberastraat 111  
1 jan. 93 jaar Mevr. A. v Leeuwen v Lammeren Molenpad 4  
3 jan. 77 jaar Mevr. P.F.Breugem - Donicie Händelstraat 54 
6 jan. 82 jaar Mevr. G.A.van Leeuwen - Blesgraaf Violenweg 38 
6 jan. 80 jaar Mevr. J.C.G.de Vries - Nagtegaal Anjerlaan 18 
6 jan. 76 jaar Mevr. A.S.M.Daalman - Enthoven Bennebroekerweg 35 
9 jan. 82 jaar De heer G.H.Huiskens Zeilhof 36 
9 jan. 81 jaar Mevr. H.K.M.Klijn - van der Linden Mendelstraat 57 
11 jan. 77 jaar Mevr. M.A.Böcker - Geereking Kanaalstraat 53  
12 jan. 79 jaar Mevr. H.P.M.de Heij - v Wieringen Blauwe Beugelstraat 48 
13 jan. 92 jaar Mevr. J.S.de Jong - van Kessel Clematisstraat 16 K214 
13 jan. 89 jaar De heer W.J.Bogers Weteringplantsoen 17 
14 jan. 90 jaar De heer J.A.M.Melman Dreef 8 
14 jan. 90 jaar De heer M.W.M.Buijs Kanaalstraat 25 
16 jan. 85 jaar Mevr. J.A.Langerhorst - Winters Molenpad 4  
18 jan. 90 jaar Mevr. J.M.Stokkel - van der Meer Kanaalstraat 35 
19 jan. 80 jaar De heer L.J.W.Nulle Molenpad 4  
20 jan. 86 jaar Mevr. W.J.van Es - Commandeur Hortensialaan 17 
21 jan. 85 jaar Mevr. M.E.van der Jagt - Bus Primulastraat 86  
 
 

DANK 
 

Blij verrast was ik toen Lies en Kees Koning namens de 
parochie een prachtig boeket bloemen kwamen bezorgen. Ik 

heb er lang van kunnen genieten. Inmiddels ben ik al weer aardig aan 
de beterende hand. 
Hartelijk dank hiervoor. 
 

Gre Nederstigt  
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Graag bedanken we jullie, parochianen voor het mooie 
altaarbloemetje waarmee Marcia Kóhler ons kwam 
verblijden!  
Zowel Ria als ik maakten een val en de gevolgen 

achtervolgen ons nog steeds, hoewel het steeds beter gaat. 
Zo’n bloemetje doet je beseffen dat ook in de parochie aan je gedacht 
wordt en dat is fijn. 
 

Hartelijke groet en nogmaals dank. 
Cor en Ria Bekker 
 
 
 
 

Bij deze wil ik de Karmelparochie heel hartelijk bedanken 
voor het mooie boeket, dat mijn schoonzusje Bep kwam 
brengen. Ik hoop op een goed herstel! 
Een lieve groet, 

 

Nel Doeswijk 
 
 
 

 
Graag wil ik u allen heel hartelijk bedanken voor de vele 
goede wensen en attenties, bij gelegenheid van mijn 78ste 
verjaardag. 

In deze corona periode was het niet wijs om mijn verjaardag te 
vieren. 
Dinsdag 10 november was het de dag dat ik toevallig een jaartje 
ouder werd en dat ging wel door! 
Ik hoop nog vele en gezonde jaren samen met anderen, in deze 
parochie werkzaam te mogen zijn. 
Wens jullie alle goeds de komende periode in een goede gezondheid. 
 

Hartelijke groet. 
Br. Wim Ernst  
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VIERINGEN 
 

 

 

4e Zondag van de Advent  

za 19-12 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering 
vg B. Dullens 

za 19-12 19.00 Karmelkerk Woord- en Gebedsviering o.l.v. 
Parochianen mmv Lous Zandvliet 

zo 20-12 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv Cantoren 
   Intenties Miny Zandvliet-Daggers 
zo 20-12 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Andrzej  

 
KERSTAVOND 

do 24-12 17.00 Karmelkerk Woord- en Gebedsviering o.l.v. 
Parochianen mmv Mirakels 

   Misintenties Zie bij 19.00 uur 
do 24-12 19.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering 

vg B. Dullens  
do 24-12 19.00 Karmelkerk Eucharistieviering mmv Cantoren 
   Intenties Cornelia Anna Loogman-Blauwhoff 

Antoon van Rijn en zoon Ton 
Truus Harting –Enthoven 
Wilhelmina Johanna v.d.Berg-Duindam 
Gerda van den Hoek 
Wijnand Spring in’t Veld 
Jan Zandvliet 
Alex Springintveld  
Antonius Rijken 
Tiny van Es            Piet Stokman 
Joop van Beest      Cees v d. Laan 
Wim Bakker            Peter Albers 
Jan de Boer            Leo Doeswijk 

do 24-12 22.00 Karmelkerk Eucharistieviering 
   Intenties Zie bij 19.00 uur 
1e KERSTDAG 
vr 25-12 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv Cantoren 
   Intenties Zie bij Kerstavond 
vr  25-12 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Andrzej  
za 26-12 09.30 Karmelkerk Viering mmv Cantoren 
   Intenties Zie bij Kerstavond 
za 26-12 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Andrzej  

  

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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Feest van de Heilige Familie  

zo 27-12 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering  
   Intenties  
zo 27-12 14.00 Karmelkerk Poolse viering vg  Andrzej 
do 31-12 19.00 Karmelkerk Eucharistieviering vg Darek                

mmv Cantoren 
vr 01-01 14.00 Karmelkerk Poolse viering vg  Andrzej  
za 02-01 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering  

vg B. Dullens 

 
Openbaring des Heren 

zo 03-01 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv Cantoren 
   Intenties Truus Harting-Enthoven 
zo 03-01 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Andrzej 
wo 06-01 10.30 Karmelkerk Eucharistieviering 
za 09-01 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering, 

vg B. Dullens 
 
Doop van de Heer 

zo 10-01 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv Cantoren 
   Intenties Jan de Boer 
zo 10-01 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Andrzej 
za 16-01 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering 

Vg B. Dullens 
 
2e Zondag door het jaar 

zo 17-01  DICHT VIERING ELDERS 
zo 17-01 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Andrzej 

 
 
 
 
 

PAROCHIEAGENDA 
   

  

Van 19 december tot en met 22 januari 2021 

Aanvangstijden 
repetities van: 

Karmelkoor donderdags 19.30 uur 

   
do 28-01 10.00 Raakpunt 55+ Parochiehuis, Gerberastraat  
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VIERINGEN IN DE REGIO 
 

Kudelstaart   

zo 20-12 11.00 Woord- en Gebedsviering Parochianen 
do 24-12 19.00 Eucharistieviering  
do 24-12 21.00 DOP viering  
do 24-12 23.00 DOP viering  
vr 25-12 11.00 Eucharistieviering  
zo 27-12 11.00 Eucharistieviering  
zo 03-01 11.00 Eucharistieviering/Gezinsviering  
zo 10-01 11.00 Eucharistieviering  
zo 17-01 11.00 Woord- en Communieviering Rob Mascini 
 

Uithoorn 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo 20-12 11..00 Eucharistieviering;    
do 24-12 19.00 Eucharistieviering  
do 24-12 22.00 Eucharistieviering  
vr 25-12 11.00 Eucharistieviering  
za 26-12 11.00 Eucharistieviering   
zo 27-12 11.00 Eucharistieviering  
zo 03-01 11.00 Eucharistieviering  
zo 10-01 11.00 Eucharistieviering  
zo 17-01 11.00 Eucharistieviering  
 

De Kwakel  

zo 20-12 09.30 Woord- en Communieviering Rob Mascini 
do 24-12 17.00 Woord- en Communieviering Jeroen Hoekstra 
do 24-12 19.00 Woord- en Communieviering Jeroen Hoekstra 
do 24-12 22.00 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
vr 25-12 09.30 Eucharistieviering  
zo 27-12 09.30 Eucharistieviering  
zo 03-01 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
zo 10-01 09-30 Eucharistieviering  
zo 17-01 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 20-12 09.30 Eucharistieviering  
do 24-12 22.00 Eucharistieviering   
vr 25-12 10.00 Eucharistieviering  
za 26-12 09.30 Woord- en Communieviering Ellly v Rooden 
zo 27-12 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
zo- 03-01 09.30 Eucharistieviering  
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Zijdstraat 23  

1431 EA Aalsmeer  

T. 0297 324541 
info@goemansslaapcomfort.nl  
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Gerberastraat 6 

1431 SG   Aalsmeer 

Tel.  0297-340484 

 
Voor een receptie, verjaardagsfeestje, jubileum  

of andere activiteiten kunt u terecht in het 

parochiehuis. 

 

Voor vergaderingen is het parochiecentrum  

een geschikte ruimte. 

 

 

 

Heeft u interesse neem 

dan gerust contact op met: 

 

Paul Willemse 

tel: 06- 42606872 
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