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Parochieblad 
 

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 5 juni t/m 2 juli 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 (9 weken, 3 juli t/m 3 september) 
inleveren t/m woensdag 16 juni via E-mail; redaktiekontakt@hotmail.com of 
in de brievenbus van de parochie, Stommeerweg 13. 
 

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de 
Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321)) 
 

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf donderdag  
24 juni voor u klaar. 
 

Parochiegegevens 
 

E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl  
Website: www.rkkerkaalsmeer  
E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com   
 

Bereikbaarheid van het pastoresteam: 
Wim Ernst   woensdagmorgen  0297-345683 
Darek/Marco   parochie Uithoorn 0297-564638 
 

 
Opgave van misintenties kunt u doen bij het parochiesecretariaat, via de 
mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk dezelfde datum als de 
kopij-inleverdatum van het Kontakt. 
Het secretariaat is bemand op donderdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 
12.00 uur 
Parochietelefoon : Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer 
0297-341231. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in 
en er wordt teruggebeld. 
 

Kerkledenadministratie: 
Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, 
geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit 
door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkarmelkerk@gmail.com 
 

Bankrelatie:  
ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40 
ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)  

mailto:redaktiekontakt@hotmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
http://www.rkkerkaalsmeer/
mailto:karmeldenktank@gmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
mailto:ledenadmkarmelkerk@gmail.com
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EVEN NADENKEN OVER… 
 
Beste parochianen,  
 
We hebben net Pinksteren gevierd, het feest van de 
komst van de heilige Geest. Wij vinden het vaak moeilijk om enige 
grip te hebben op de heilige Geest. Vaak roepen wij Hem aan, zonder 
erbij na te denken, bij het maken van een kruisteken. 
Maar bij de vraag wie is nu de heilige Geest is, wordt het voor velen 
van ons lastig om antwoord te geven. De heilige Geest lijkt zo 
ongrijpbaar. Je kunt er niet meteen een plaatje bij hem voorstellen. 
En ja de heilige Geest is ook bijzonder veelzijdig.  
Na de verrijzenis toont Christus zich aan de apostelen en ademt Hij 
over hen en zegt: “Ontvang de Heilige Geest” Nadat de apostelen zelf 
de heilige Geest hadden ontvangen lezen we dat zij op hun beurt een 
gebed uitspraken over de inwoners van Samaria, zodat zij de Heilige 
Geest zouden ontvangen. We lezen: “Zij legden hun dus de handen 
op en ze ontvingen de Heilige Geest.”  
Ook nu nog dienen de bisschoppen elk jaar aan vele jongeren het 
Vormsel toe. Op 6 juni a.s. zullen enkele tieners uit de regio 
Westeinder – Amstel het H. Vormsel ontvangen. 
Ze mogen dan de zeven gaven van de Geest ontvangen als cadeau 
en steun voor hun verdere leven. 
 
En wat nu met de heilige Geest voor ons die al gevormd zijn? Zoals 
er in de voorbereiding aan de vormelingen wordt verteld: na je 
vormsel begint het pas!  
Met de ontvangen gaven kun je in je dagelijks leven aan de slag. Niet 
iedereen heeft dezelfde opdracht in zijn leven, lezen we in de eerste 
brief van de Korintiërs. Maar iedereen die geïnspireerd door de Geest 
draagt door zijn inzet een steentje bij aan het geheel, die geeft het rijk 
van God handen en voeten. 
 
En hoe weet ik nu wat er precies van mij verwacht wordt?  
Dat is een kwestie van je eigen innerlijke zender goed afstemmen. In 
een goede vriendschappelijke relatie stem je goed op elkaar af. Zo 
ook met onze vriendschap met God. God heeft zijn zender al aan 
staan, we noemen Hem de heilige Geest. Nu aan ons om onze 
ontvangst te regelen. Te beginnen met stoorzenders uit te zetten. In 
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de stilte kunnen Gods stem beter verstaan. En wat zeggen we dan? 
Jezus leert ons bij deze vraag het onze Vader… te bidden. 
Het is niet erg stil te zijn en te wachten. Vertrouw op God dan laat Hij 
zich kennen. Je mag hem alles voorleggen wat je bezighoudt. Je mag 
Hem danken voor alles wat je ontvangen hebt. Je mag hem vragen 
wat je wil. Hij antwoordt altijd, soms niet meteen, soms niet zoals je 
had verwacht of gehoopt, maar altijd met datgeen wat werkelijk goed 
voor is. God’s Geest is super creatief. 
“De wind blaast waarheen hij wil; gij hoort wel zijn gesuis, maar weet 
niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met ieder 
die geboren is uit de Geest”. 
 
Pastoor Marco Cavagnaro 
 
 
 
 
 

HET PAROCHIETEAM INFORMEERT…. 
 
Beste Parochianen, 
  

Tijdens de recente parochieteamvergadering kwam ter 
sprake dat er sinds Pasen veel gebeurd is. Niet alleen 
hebben we meerdere feestdagen achter de rug, maar 
in het dagelijkse leven zijn er ook allerlei dingen gebeurd.  
Met Koningsdag hebben de medeparochieteamleden Jo van Aert en 
Lous Zandvliet een koninklijke onderscheiding gekregen voor het vele 
vrijwilligerswerk dat ze voor de parochie en de samenleving 
verrichten. Ook Annie Mariën heeft een lintje ontvangen voor haar 
inzet voor de parochie, de Zonnebloem en 't Kloosterhof. In onze 
parochie en ook daarbuiten zijn vrijwilligers onmisbaar en een 
koninklijke onderscheiding is dan ook een mooie blijk van waardering! 
  
Over vrijwilligers gesproken; helaas zijn er in de afgelopen tijd ons 
twee vrijwilligers ontvallen die van betekenis zijn geweest voor onze 
Parochie: Jaap Breugem en Cor Bekker. Jaap heeft jarenlang diverse 
klussen verricht in en om de kerk, zoals elektriciteits- en 
schilderwerkzaameden. Een voorbeeld van één van de vele 
vrijwilligers die op de achtergrond werken wat voor de meesten niet 
altijd zichtbaar is. Cor Bekker zorgde o.a. voor de automatisering van 
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de ledenadministratie en hij is lange tijd lid geweest van de 
Parochieraad. Van zijn hand is de organisatiestructuur die heeft 
geleid tot de samenvoeging van de Parochieraad en het Kerkbestuur 
tot Parochieteam. De indeling in werkgroepen (zoals liturgie, 
diaconie) wordt nog steeds toegepast. Toevallig vond ik bij mij thuis 
onlangs een kettinggesprek uit het Witte Weekblad van ca. 20 jaar 
geleden waarin Cor geïnterviewd werd. Hij noemde in het interview 
dat de leeftijd van de gemiddelde kerkganger ongeveer 40+ was en 
dat het lastig was om jongeren te interesseren voor het geloof en de 
kerk.  
  
Nu zo'n 20 jaar later is het onderwerp jongeren nog steeds actueel en 
zien we dat de gemiddelde kerkganger nog weer een stukje ouder 
geworden is. Dit zijn punten die ook bij het Parochieteam op de 
agenda staan en de aandacht hebben van het regiobestuur hoe we 
de kerk in de toekomst in regioverband vorm willen geven.  
  
Als dit Kontakt uitkomt, zijn we alweer in de maand juni. In de 
"normale" tijd zouden we deze maand de parochiedag met barbecue 
organiseren. Helaas moet dit nog even wachten en gaan we 
voorlopig ook nog door met vieringen met maximaal 30 personen. 
Positief is dat de livestream goed bezocht wordt en dat er ook veel 
achteraf gekeken wordt.  
 
Om verder thuis tot gebed te komen heeft uitgeverij Adveniat het 
boekje Bidden thuis, je geloof beleven in huiselijke kring uitgegeven. 
Het boekje bevat ook gebeden tot de 
Karmeliet Titus Brandsma. Wij bestellen 
het boekje voor parochianen die er prijs 
op stellen. Via een intekenlijst in de kerk 
of via het secretariaat kunt u aangeven 
of u een boekje van ons (gratis) wilt 
ontvangen. De besteltermijn sluit op 
zondag 20 juni. Wij wensen u alvast 
veel leesplezier! 
 
Namens het Parochieteam  
Otto Zandvliet 
  



- 6 - 

LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE 
 
IN MEMORIAM  
 

 
Cor Bekker  
geboren op 28-11-1934.  

Een laatste ”Welterusten!” wensten wij hem op 17 april 2021. 
Cor overleed na een ziekbed van 6 dagen aan het Guillain-Barré 
Syndroom. 
In zijn uitvaartviering wisten Cor Hermanns en Nico van Staveren 
onze dankbaarheid voor Cor’s lange en liefdevolle leven met ons over 
te brengen. 
Een bemoediging die ons ook nu helpt om door te gaan.  
Cor droeg de Karmel-gemeenschap een warm hart toe en heeft dat 
ook uitgedragen. 
Lof en dank aan allen die dat nu nog doen! 
 
Ria  
 
 

 
Jacobus J.E. van der Zon  
Sjaak was de vierde zoon in een gezin van tien kinderen, 

waarvan twee broertjes jong zijn overleden.  
Zijn oudste broer is op 56 jarige leeftijd aan een hartstilstand 
overleden en zijn één jaar jongere broer is op 21 april jl. overleden. 
Sjaak is op 11 april na een kort ziekbed aan de gevolgen van 
alvleesklier kanker overleden. 
 
Sjaak is opgegroeid in Lisse, waar hij al jong ging bollenpellen en op 
het land ging werken.  
Omdat hij buiten werken niet fijn vond, is hij na de tuinbouw- en 
avondschool in Aalsmeer gaan werken. Op de brommer heen en 
weer en later in de kost in Aalsmeer.  
Wij hebben elkaar in Leiden ontmoet, zijn getrouwd in 1971 en in 
Lisse gaan wonen, waar onze dochter geboren is.  
In 1972 een kwekerij in Rijsenhout gekocht, waar we in 1974 bij zijn 
gaan wonen. Daar zijn onze 3 zoons geboren. Die zaten later op 
voetballen waar Sjaak leider van werd. 
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Hij was graag bezig met de kinderen. In de zomer zwemmen en in de 
winter schaatsen op de Poel en andere toertochten maken. 
Toen de kwekerij niet meer goed ging en verkocht moest worden, is 
hij op de tuinbouwschool gaan werken. Eerst in Amsterdam-noord en 
later in Aalsmeer.  
Toen hij dat, vanwege zijn gezondheid, niet meer kon, is hij eerder 
gestopt met werken. We hebben nog veel kunnen genieten. 
Zeker met de kleinkinderen genoot hij. Samen tekenen en knutselen 
of een spelletje doen.  
We hadden dat graag langer willen doen.  
 
Joke van der Zon-van Rooijen, kinderen en kleinkinderen. 
 
 
 
 
 
 

UITVAART 
 
Contactpersoon voor het regelen van een uitvaart vanuit onze 
parochiegemeenschap is Cor Hermanns. (tel. 06-51277513 ) 
 

Hij, of een van de andere leden van de werkgroep, kan de 
mogelijkheden van uitvaart binnen onze parochiegemeenschap 
bespreken: 

• De uitvaart met een Heilige Mis waarbij een van onze pastores zal 
voorgaan. 

• Een woord- en gebedsviering waar twee leden van de werkgroep 
uitvaart zullen voorgaan 

• Ondersteuning bij een afscheidsviering in een uitvaartcentrum of 
crematorium. 

 

Medewerking van het koor en organist behoort tot 
de mogelijkheden als de viering in de kerk 
plaatsvindt. 
 

De kerk beschikt over livestream waar gebruik van 
gemaakt kan worden. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Beste parochianen en belangstellenden  
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan 
de Amstel en Uithoorn, 
 
Schoorvoetend, zo voelt het, schrijf ik nu weer 

een stukje vanuit het regionale kerkbestuur. Een 
halfjaar lang heeft u via deze weg niets van ons 

vernomen. En om dan die eerste stap weer te zetten…. Dat valt niet 
mee. 
Misschien herkent u dat? Bent u bijvoorbeeld die hele lockdown 
periode niet naar de kerk geweest. En voelt het nu vreemd om toch 
een keer te reserveren om aankomende zondag de viering bij te 
kunnen wonen. Als het reserveren, over een nog onbekende tijd, niet 
meer nodig is, zal het kerkbezoek dan vergelijkbaar zijn met dat in 
2019? Zullen de meeste mensen hun oude ritme en gewoonten weer 
oppakken? 
Dat is één van de zorgen die wij binnen het kerkbestuur al een aantal 
keren hebben benoemd.  
 

Ik wil even kort terugkijken naar de activiteiten van ons bestuur in het 
afgelopen halfjaar. We hebben een beetje in het verborgene gezeten. 
In onze eigen lockdown zouden we kunnen zeggen. Van onze 
voorzitter, pastoor Marco, weten we dat hij zo’n 2 maanden in Italië 
was om zijn ouders bij te staan. Ikzelf ben afgelopen winter een flink 
aantal weken uitgeschakeld geweest en had tijd nodig om ook mijn 
vrijwilligerswerk weer te kunnen oppakken.  
Helaas heeft Henk Vermaas de overweging gemaakt te stoppen als 
kerkbestuurder. Binnen het parochieteam van Uithoorn is hij nog wel 
actief gebleven. Voor ons kerkbestuur is het spijtig een ervaren 
bestuurder te moeten missen en we hopen de vacante 
bestuursfunctie snel te kunnen invullen. Momenteel heeft er niemand 
uit de Emmaus parochie zitting in het bestuur. Wij hebben echter 
besloten dat een bestuurskandidaat ook vanuit een andere parochie 
mag komen. Het liefst vinden we iemand met ervaring en interesse in 
administratief, juridische zaken of in de communicatie. Wij denken 
hier in de komende jaren namelijk veel oog voor te moeten hebben. 
Voor aankomende bestuurders is er desgewenst een uitgebreide 
toerustingscursus beschikbaar. Met vragen kunt u de pastores of 1 
van de bestuursleden benaderen.  
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Waar we behoorlijk wat energie in hebben gestoken, maar wat niet 
van de grond is gekomen afgelopen najaar, is het goed afstemmen 
van de wijze waarop we kerkdiensten online beschikbaar kunnen 
maken. Hierbij speelde de tijdsdruk van de naderende Kerstperiode 
en de onzekerheid betreffende het gebruik in verhouding tot de 
kosten de grootste rol. Beslissen over grote investeringen, in een 
onzekere periode, zou niet moeten onder tijdsdruk. Dat hebben we 
als regionaal bestuur dan ook niet gedaan. De lokale parochies 
hebben wel keuzes gemaakt. Helaas zijn we daarbij niet allemaal op 
hetzelfde platform uitgekomen. Onder dit stukje krijgt u het overzicht 
van welke kerk op welke wijze online is te vinden. 
 

Wat hadden we graag de gezamenlijke website ondertussen kunnen 
presenteren. De personen die zich hiermee zouden bezighouden 
hebben echter moeten afhaken. De huidige leden van het bestuur 
hebben niet de kennis om zelf de website te vullen met teksten, 
illustraties en bijlagen. We ontvangen graag een tip wie we kunnen 
benaderen voor dit projectje. Als er een bruikbare website is, hopen 
we (met een goede training) het actueel houden zelf te kunnen. 
 

Zoals bijna iedereen in 2020 heeft leren beeldbellen, moesten wij ook 
online vergaderen. En hoewel het niet voor iedereen makkelijk was, 
kon uiteindelijk zelf onze notuliste online aansluiten via Teams. En als 
ik teruglees in die notulen staat er veel, heel veel, geschreven over 
toekomst-visies. Enerzijds proberen we op “zakelijk” gebied in te 
schatten wat de toekomst ons zal brengen en hoe we onze regio over 
circa 10 jaar moeten zien. Dan gaat het om het inschatten van de 
financiële gezondheid van onze parochies én om het gebruik van 
onze gebouwen. Naast deze zakelijke kant is er vervolgens de 
pastorale visie en beleid. Deze moeten op elkaar afgestemd zijn en 
dienen goed naast elkaar te liggen. De 1 kan niet zonder de ander. 
We willen niet dat alleen de pastorale overwegingen de toekomst van 
onze gebouwen bepaalt. En andersom kunnen de puur zakelijke 
afwegingen niet de pastorale richting bepalen.  
De allerbelangrijkste en meest genoemde “partijen” hierbij zijn de 
parochiegemeenschappen en de vrijwilligers. Want hieruit bestaan 
onze kerken en hierop draaien onze kerken. En daarom willen we zo 
graag met de betrokken groepen, met jullie dus, in gesprek. De 
uitnodiging om hiervoor “live” bij elkaar te komen moet nog even op 
zich laten wachten. Dan geeft ons de kans om met nog concretere 
voorstellen te komen. Voorstellen, scenario’s, die we vervolgens 
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graag met u bespreken. Want 1 ding daar zijn we het over eens: we 
zijn met elkaar kerk, met elkaar willen we de toekomst tegemoet 
treden, met elkaar zijn we er voor elkaar. 
 

Ik kijk graag naar de zon, die geeft in deze tijd steeds meer warmte 
en energie. Daar knap ik van op, krijg ik ook weer energie van. 
Vandaar dat het Pinksterfeest ook zo goed past in mei. De energie, 
de moed en het vertrouwen om naar buiten te treden en aan het werk 
te gaan ervaar ik heel sterk. Ik hoop u ook. 
 

Dus neem de stap maar, ook na een lange periode van rust, om weer 
eens naar de kerk te komen;  
om de familie of vrienden te bellen die je lang niet kon bezoeken of 
die je niet zag omdat een clubje niet door kon gaan; 
om je hulp aan te bieden, zodat anderen er niet alleen voor staan; 
om creatief en optimistisch naar de toekomst te kijken. 
 

Tot ziens, Ik hoop u binnenkort graag te ontmoeten. 
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 

 
 
Online de kerkdiensten volgen? Dat kan op de volgende manieren: 
Aalsmeer YouTube, via de link in de kalender op  

www.rkkerkaalsmeer.nl  
De Kwakel KerkOmroep.nl, [zoek op “Kwakel”], online of via app 
Kudelstaart YouTube, ontvang de link in uw email via 

stjangeboortesecretariaat@live.nl  
 

  

mailto:secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com
http://www.rkkerkaalsmeer.nl/
mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl
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ZONNEBLOEMEN VOOR KINDEREN  
 

Het coronavirus heeft ook het leven van de 
jongste generatie, de kinderen, het afgelopen 
jaar behoorlijk veranderd.  
Zo was het spelen met vriendjes en 
vriendinnetjes niet meer 
vanzelfsprekend, verschillende keren is de 
school gesloten geweest waardoor ze thuis hun 
schoolwerk moesten doen, gingen de 
voetbaltrainingen en turnlessen niet meer 

door…en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Gelukkig zijn de 
scholen nu weer open, maar ook nu nog zijn er beperkingen en bij 
een besmetting in de klas moet er getest worden en volgt weer 
thuisonderwijs.  
Dit heeft ook weer zijn weerslag op het hele gezin, de ouders moeten 
hun werkzaamheden dan weer gaan aanpassen en is het 
improviseren.  
Omdat het niet altijd gemakkelijk was en is met alle coronaregels en 
veranderingen wilden de PCI’s van de parochies van de regio 
Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart en Nes a/d Amstel de kinderen 
van de katholieke scholen en de gezinnen in het zonnetje zetten.  
 

Alle kinderen hebben onlangs een kleine attentie in de vorm van een 
kaart met daarbij zonnebloemzaden gekregen, die hopelijk gaan 
uitgroeien tot mooie, grote zonnebloemen. Misschien kunnen de 
kinderen hierbij wat hulp gebruiken van een ouder of grootouder.  
In totaal worden er 2000 kaarten met zonnebloemzaden uitgedeeld. 
Wat zou het mooi zijn om deze bloemen door heel Aalsmeer en 
omgeving te zien bloeien zodat iedereen hiervan kan genieten.  
Ook kunnen er foto’s gedeeld worden op onze openbare 
facebookpagina: “Laat de zonnebloem groeien”.  
Zo kunnen we op weg naar een fijne zomer, waarin er steeds meer 
teruggaan kan worden naar een normaal leven voor jong en oud.  
De tekst op de kaart kan daarbij een steun zijn voor iedereen:  
 

Kijk altijd naar de zonnebloem, die keert zich naar het licht  
En heeft van alle zonnebloemen het zonnigste gezicht  
En als je soms wat somber bent, op een grijze, grauwe dag  
Kijk dan maar naar de zonnebloem, die bezorgt jou weer een lach.  
 

Werkgroep PCI  
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DANK 
 

Ineens had ik een paar weken gedwongen huisarrest. Niks 
voor mij. Niet corona, maar een heftige nierbekkenontsteking 
had mij te grazen. Hoge koorts, tig-keer naar u weet wel, 

krampen, gedoe. Ik durfde geen stap buiten de deur te zetten. 
Kortom, echt ziek en misselijk.  
Wat was ik blij met de goede zorg en ondersteuning van lieve 
mensen om mij heen. Dat deed goed. Wat is een mens zonder een 
ander! 
Bedankt parochieteam voor het mooie boeket. Beste 
medeparochianen, dank voor de vele goede wensen en attenties. 
De gebeden en de kaarsjes voor mij opgestoken hebben vast 
meegeholpen, want ik ben er weer. 
Nog wel gauw moe, maar het herstel gaat goed vooruit. 
  

Hartelijke groet, Br. Wim Ernst 

 
Hiermede bedanken wij de parochie voor het prachtige altaar 
bloemetje, dat wij mochten ontvangen tijdens de viering op 
zondag 2 mei ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk. 

Otto en Wim bedankt voor jullie “onverwachte” inzet om deze dienst 
toch mogelijk te maken. 
Tevens willen we de mede parochianen bedanken voor de 
hartverwarmende gelukswensen. 
Dit alles maakte onze dag zeer speciaal, In deze bijzondere tijd. 
 

Aad en Joke Baas. 

 
Het heeft zijne majesteit behaagd… 
Deze tekst hoorde ik uitspreken op 26 april j.l. door de 
burgemeester. 

Wat een verrassing en wat een bijzondere leuke dag is het geworden.  
Zelfs in coronatijd is er nog wel iets mogelijk. Buiten. Daar stonden 
dan ook o.a. de mensen die dit al zolang voor mij geheim hadden 
gehouden.  
Van onze parochie waren er Carlo en Otto met bloemen. Hartelijk 
dank daarvoor.  
Voor alle felicitaties via kaartjes en berichtjes dank je wel. 
 

Groeten, Jo van Aert  
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Lieve Nienke,  
Ik hoop dat ik jouw naam goed heb. Ik kreeg van jou, via 
broeder Wim, de Palmpaasstok.  
Dat was een grote verwennerij.  

Dank je wel. Ik was er erg blij mee. 
Lieve groetjes van mij. 
 

Mevr. Henny v/d Meer 
 
 
 
 
 
 
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.  
  
5 juni 91 jaar Dhr. J.W. Overwater Kas  27 
8 juni 81 jaar Mevr. A.J.M. Lissenburg - Hijdra Händelstraat 59 
9 juni 79 jaar Dhr. J. Smit Roerdomplaan 48 
10 juni 84 jaar Dhr. M. Klijn Clematisstraat 16 
11 juni 76 jaar Mevr. C.J.M. Noordhoek-v Bentem Aalsmeerderweg 163 
13 juni 79 jaar Dhr. A.G.A. Bakker Grote Poellaan 13 
16 juni 88 jaar Dhr. P.C. Kragtwijk Kas 31 
22 juni 75 jaar Dhr. J.P. Levarth Sweelinckstraat 34 
27 juni 101 jr Mevr. R.D. Kort - Maas Clematisstraat 16 
29 juni 82 jaar Dhr. H.F. Stokkel Dahliastraat 9 
2 juli 82 jaar Mevr. J. Stokkel - van Kempen Molenpad 2 
2 juli 91 jaar Mevr. T.T.M. Pronk - van den Broek Clematisstraat 27 
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VIERINGEN 
 
 

Reserveren voor een viering, online of via het secretariaat, blijft verplicht. 
 
wo 02-06- 10.30 Karmelkerk Eucharistieviering 
za 05-06 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering 

vg B. Dullens  
Feest van het Heilig Sacrament 

zo 06-06 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv Cantors  
   Intenties Wilhelmina Johanna v.d.Berg-Duindam 

Jaap Breugem 
Richard van der Linden 
Leny van Klink 

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

o.l.v. Parochianen 
 
11e Zondag van Pasen 

zo 13-06 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv Cantors 
   Intenties Joop Teunen 

Cees v.d.Laan 
Richard van der Linden 
Leny van Klink 

zo 13-06 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Andrzej  
za 19-06 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering  

vg B. Dullens 
 
12e Zondag van Pasen 

zo 20-06 09.30 Karmelkerk Woord- en Communiedienst  
vg. Rob Mascini mmv Cantors 

   Intenties Miny Zandvliet-Daggers 
Joop Teunen 
Richard van der Linden 
Leny van Klink 
Kees Kok 
Piet Stokman 

zo 20-06 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Andrzej 
za 26-06 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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13e Zondag van Pasen 

zo 27-06 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv Cantors 
    Intenties Paula Buskermolen-Rekelhof 

Jet Snoek –Ruiterman 
Jan Zandvliet 

zo 27-06 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Andrzej 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN IN DE REGIO 

 
 

Kudelstaart   

zo 06-06 11.00 Eucharistieviering  
zo 13-06 11.00 Eucharistieviering; 

Eerste H. Communie 
 

do 20-06 11.00 Woord- en Communieviering Rob Mascini 
zo 27-06 11.00 Woord- en Gebedsviering Parochianen 
     
Uithoorn 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo 06-06 11..00 Eucharistieviering   
zo 13-06 11.00 Eucharistieviering   
do 20-06 11.00 Eucharistieviering  
zo 27-06 11.00 Eucharistieviering  
     
De Kwakel  

zo 06-06 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
zo 13-06 09.30 Eucharistieviering  
do 20-06 09.30 Eucharistieviering; 

Eerste H. Communie 
 

zo 27-06 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 06-06 09.30 Eucharistieviering  
zo 13-06 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
do 20-06 09.30 Eucharistieviering  
zo 27-06 09.30 Eucharistieviering  
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Zijdstraat 23  

1431 EA Aalsmeer  

T. 0297 324541 
info@goemansslaapcomfort.nl  

 
 
 

 

 

 

 


