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Parochieblad 
 

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 3 juli t/m 3 september 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 (4 weken, 4 september t/m  
8 oktober) inleveren t/m woensdag 18 augustus via E-mail; 
redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van de parochie, 
Stommeerweg 13. 
 

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

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf donderdag  
26 augustus voor u klaar. 
 

Parochiegegevens 
 

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

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

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

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

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

mailto:redaktiekontakt@hotmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
http://www.rkkerkaalsmeer/
mailto:karmeldenktank@gmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
mailto:ledenadmkarmelkerk@gmail.com
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EVEN NADENKEN OVER… 
 
Ga met Gods zegen! 
Reizen… We hebben er met z’n allen naar 
uitgekeken. En het lijkt erop dat het echt weer kan 
komende zomer. Dus de vraag die je steeds vaker hoort: “Waar ga jij 
naar toe deze zomer?” Blijven we dichtbij huis of zoeken we het 
verderop? Of blijf je lekker thuis? Heel veel plezier alvast, geniet 
ervan! Tot rust komen, tijd voor elkaar hebben en alles even lekker de 
boel laten. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over vakantie? Nou, helemaal 
niets dus! Vakantie “bestond” toentertijd nog niet.  
 
De Bijbel zegt wel iets over reizen en rust houden. In de Bijbel vinden 
we talloze verhalen van mensen die onderweg zijn. Denk maar aan 
de geschiedenis van het Joodse volk dat na de uittocht uit Egypte 40 
jaar lang door de woestijn zwierf. Of het verhaal van Daniël: Hij trok 
van Kanaän naar de grote stad Babel. En Jezus reisde met zijn 
discipelen te voet het land Israël door. De bekendste reiziger uit de 
Bijbel is misschien wel de apostel Paulus. Hij maakte niet zomaar een 
tocht: hij bracht de blijde boodschap van het evangelie aan mensen in 
verre landen. Hij reisde door Turkije, Griekenland, Italië en wilde zelfs 
naar Spanje! Wanneer we een schatting maken van de afstand die 
Paulus heeft afgelegd, komen we op een aantal van meer dan 16.000 
kilometer. En dat in een tijd dat er geen auto of vliegtuig bestond! 
 
Naast reizen hoort rust ook bij vakantie. Ook daarvan vinden we vele 
sporen in de bijbel. De twaalf leerlingen kwamen weer bij Jezus terug. 
Ze vertelden Hem alles wat ze hadden gedaan en gezegd. Hij zei 
tegen hen: ‘Kom met Mij mee naar een eenzame plek en rust een 
beetje uit’. Jezus en de discipelen zijn druk geweest met preken, 
onderwijzen en werken. Er is nog genoeg werk te doen, maar Jezus 
vertelt hen: ‘Rust een beetje uit’. Hij neemt ze mee naar een rustige 
plek om even tot rust te komen en nieuwe kracht op te doen.  
Of je nu thuisblijft of lekker weggaat: Ga met God. Rust uit en geniet. 
Word een rijker mens, zoals onderstaand gedicht mooi weergeeft. 
Ga met Gods zegen! 
Als je gaat, ga met God. 
Heb eerbied voor de grond waar je komt, 
en eer de mensen om waar ze wonen en wie ze zijn; 
Neem vooral je zachte krachten mee 
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en pak ze daar uit: hartelijkheid en vrede; 
liefde en vriendschap. 
Ook neem je de goede woorden mee 
en je zaait ze ginder uit met gulle gebaren. 
Als je gaat, ga dan als een kwetsbaar mens 
met goede en minder goede kanten, 
en zie de mensen vanuit een milde blik:  
Zij zijn net als jij! Kinderen van God. 
Als je gaat, ga dan als iemand die wil genieten 
van wat je hoort en ziet, van wat je ruikt en proeft. 
Als je gaat, ga dan met God 
die je rijker terug wil zien dan toen je ging. 
Ga! Zijn zegen heb je! 
 
De vakantie: het vliegt zo weer voorbij. Hoe ga jij echt tot rust komen 
in je vakantie? En hoe ga jij ervan genieten? Maak eens een lijstje 
met dingen waar je echt naar uitkijkt en van gaat genieten en een 
lijstje met dingen waar je van gaat uitrusten. Misschien is dit wel 
hetzelfde lijstje. Zo haal je nog meer uit je vakantie: rust en genot, 
precies datgene wat God ook jou gunt! 
 
Een hele fijne vakantie gewenst! 
Diaken Jeroen Hoekstra 
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HET PAROCHIETEAM INFORMEERT…. 
 
Beste Parochianen,  
  
De inzenddatum voor kopij voor Kontakt nadert alweer, 
dat terwijl ik de indruk heb dat het vorige Kontakt pas 
bezorgd is. In ieder geval is het weer tijd is om op een stukje te 
schrijven vanuit het Parochieteam.   
 

Ondertussen gaat het dagelijkse leven steeds meer richting "normaal" 
met de versoepelingen. Er mogen sinds kort 50 mensen tijdens de 
viering aanwezig zijn waarbij de voorwaarden, zoals verplicht 
aanmelden, nog steeds gelden. Als er vanuit de overheid verdere 
versoepelingen volgen, dan past het parochieteam de maatregelen 
daarop aan.  Het duurt wellicht nog wel even voordat we elkaar de 
vrede mogen wensen met handen schudden in plaats van dat we met 
het hoofd knikken. Wij gaan ook door met de livestream, hoewel er in 
de afgelopen weken een paar keer, door een technische storing, de 
viering niet gevolgd kon worden.  
  

In het vorige Kontakt schreef ik dat de gemiddelde leeftijd van de 
parochianen en de vrijwilligers in de afgelopen 20 jaar een stuk hoger 
is geworden. Hoewel we het werk van de vrijwilligers enorm 
waarderen, geeft het zorgen bij de continuïteit van de parochie. Dat 
dat zo is en dat het ook kwetsbaar is, hebben we in de afgelopen 
weken gemerkt. Sjuul Meijer, die zeer betrokken is bij het 
secretariaat, brak zijn knieschijf en moest met zijn been in het gips. 
Lous Zandvliet nam de Sjuul's positie over op de donderdag en ook 
was de vrijdagkracht Agaath van Deursen bereid zich extra in te 
zetten. Maar Lous voelde zich op enig moment niet lekker en moest 
opgenomen worden in het ziekenhuis vanwege een maagbloeding. 
Gelukkig werd Ria Pieterse bereid gevonden om op het secretariaat 
te helpen. Ons medeparochieteamlid Nico van Staveren zou op 
vakantie gaan, maar kreeg een oproep voor een rugoperatie. Zijn 
vakantie is nu uitgesteld tot september. Wij wensen de mensen in de 
ziekenboeg veel sterkte en beterschap!  
  

Dit brengt ons tot een punt en tot een oproep die we al meerdere 
keren gedaan hebben, namelijk uitbreiding van de vrijwilligers in de 
diverse werkgroepen, het koor, maar ook in ons Parochieteam. Met 
name de hulp van de jongeren, oudere jongeren en jongere ouderen 
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hebben wij dringend nodig. Denk er eens over na. Heb(t) je/u 
belangstelling laat het één van de Parochieteamleden weten.  
 
Het Parochieteam heeft het boekje Bidden thuis, je geloof beleven in 
huiselijke kring in bestelling. Zodra de exemplaren binnen zijn, 
worden ze in de kerk uitgedeeld of thuisbezorgd bij de parochianen 
die een exemplaar besteld hebben.  
  
Het huidige Kontakt, dat u nu leest, is geldig voor 9 weken tijdens de 
zomerperiode. U hebt dan ook genoeg tijd om het uit te lezen en voor 
ons er is genoeg tijd voor het schrijven van een nieuwe bijdrage 
totdat het Kontakt in september weer uitkomt. Tenslotte wens ik 
iedereen namens de medeparochieteamleden een mooie en zonnige 
zomervakantie toe!  
  
Namens het Parochieteam 
Otto Zandvliet 
 
 
 
 
 
 

 
VOORAANKONDIGING VREDESWEEK  
18 T/M 26 SEPTEMBER 2021 
 
De Vredesweek plaats vindt dit jaar plaats van 
zaterdag 18 t/m zondag 26 september. De leden van 

de Vredeswerkgroep hebben onlangs hun eerste vergadering gehad 
voor de organisatie van de week. Het thema van de week is Inclusief 
samenleven. Wij hebben een conceptprogramma opgesteld, dat 
bestaat uit een vredeswandeling, film, maaltijd en een 
jongerenactiviteit. In het Kontakt dat na de zomervakantie uitkomt, 
volgt meer informatie over de Vredesweek.  
 
Namens de werkgroep Oecumenische Ambassade van Vrede 
Aalsmeer 
Otto Zandvliet  
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MIVA-DEURCOLLECTE ZONDAG 29 AUGUSTUS 
 
Aan het eind van de zomervakantie vindt normaal gesproken altijd 
weer de jaarlijkse MIVA-collecte in de katholieke kerken plaats. Of dat 
dit jaar mogelijk zal zijn, is nog niet duidelijk. 
 
Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Kenia 
 
Auto onmisbaar 
Dit jaar steunen we met de MIVA collecte het werk van pionier 
Duncan in Kenia. Hij zet zich in voor kinderen en jongeren met een 
handicap, zodat zij betere kansen krijgen in de maatschappij en erbij 
kunnen horen. Hij wil de capaciteit van de kliniek en het 
gezondheidscentrum de komende twee jaar verdubbelen, zodat we 
nog meer mensen kunnen helpen. Een auto is daarbij onmisbaar. 
Mede met uw bijdrage aan de collecte hoopt MIVA dit plan te kunnen 
verwezenlijk 
 
Na de dienst van zondag 29 augustus a.s. zullen wij een 
deurcollecte houden.  
Uw gift wordt weer zeer op prijs gesteld. 
 
Mocht u liever overmaken dan kan dat: 
NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v MIVA, Den Bosch 
 
Hartelijk dank alvast namens 
MOV groep (missiecomité) 
Joke, Ria en Bep 
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LANCERING WEBSITE KERKPLEINAALSMEER 
Nieuw informatieplatform voor activiteiten 
 
De Raad van Kerken Aalsmeer is een open overleg- en 
communicatieplatform van christelijke kerken in Aalsmeer. Met 
respect voor elkaars eigenheid en geloofstradities geven de 
aangesloten kerken en gastleden vorm aan de oecumenische 
gemeenschap. De Raad zoekt zoveel mogelijk verbinding met alle 
christelijke kerken in Aalsmeer. Eén van de initiatieven hiertoe is de 
lancering van een nieuw internet informatieplatform 
www.kerkpleinaalsmeer.nl 
 
Op dit platform kunnen bijzondere bijeenkomsten rondom geloof & 
zingeving en inspirerende gezamenlijke vieringen geplaatst worden. 
Het gaat om activiteiten, van de kerken en haar werkgroepen, waarbij 
de leden van de verschillende Aalsmeerse kerken elkaar kunnen 
ontmoeten en/of in gesprek kunnen gaan over zaken die ons allemaal 
bezighouden. De website Kerkpleinaalsmeer.nl biedt de mogelijkheid 
om aan deze activiteiten grotere bekendheid onder parochianen, 
gemeenteleden en andere belangstellenden te geven. Op de website 
staan links naar de verschillende websites van de kerken, lokale 
gezamenlijke kerkelijke initiatieven en sociale voorzieningen 
vermeld. Via de website kunt u eenvoudig een bericht (laten) 
plaatsen. Als u geen activiteit of bericht heeft om te plaatsen, kunt u 
altijd de site raadplegen of er nog interessante activiteiten 
georganiseerd worden.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 
info@kerkpleinaalsmeer.nl. 
 
Namens de Raad van Kerken Aalsmeer 
Otto Zandvliet 
Voorzitter  
 
 
  

http://www.kerkpleinaalsmeer.nl/
mailto:info@kerkpleinaalsmeer.nl
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DANK 
 

Tjonge jonge, ik vlieg de laatste maanden wel tussen lief 
(lintje, jarig) en leed (ziekenhuisopname na een 
maagbloeding) in. 
Maar wat er ook gebeurt, vanuit de parochie ervaar ik steeds 

mee(be)leven en ben ik blij en dankbaar voor de warmte die dat 
uitstraalt. 
Hartelijk dank voor alle appjes, mailtjes, kaarten met als toetje het 
altaarbloemetje. 
 
Liefs van Lous Zandvliet 
 
 
 

 
Bij deze wil ik de parochie bedanken voor het altaar 
bloemetje, dat bezorgd werd toen ik nog in het ziekenhuis 
verbleef na mijn hartstilstand. Na verblijf in het ziekenhuis en 

revalidatie ben ik nu weer thuis en werk aan mijn herstel. Tevens wil 
ik iedereen bedanken voor de kaarten met goede wensen en de vele 
bloemen welke wij mochten ontvangen. 
Nogmaals heel hartelijk bedankt. 
 
Piet en Thea Voorn 
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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.  
  
8 juli 88 jaar Mevr. C.M.T. Overwater - Bakker Kas  27 
8 juli 75 jaar Dhr. P.J.M. Brancart Cath.-Amalialaan 34 
15 juli 82 jaar Mevr. C.C. van Beest - Bergkamp Rozenhof 40 
18 juli 86 jaar Mevr. M. Hooijman - Kläser Drie Kolommenplein 69 
21 juli 86 jaar Dhr. H.J.J. van Wieringen Oosteinderweg 100 
21 juli 82 jaar Dhr. A.J. van Weerdenburg Twijnderlaan 5 
24 juli 82 jaar Mevr. J.M. Hermanns - Woerden Spoorlaan 64 
25 juli 78 jaar Dhr. W.A.G. van Tol IJsvogelstraat 23 
25 juli 77 jaar Mevr. C.E. Heemskerk-Schoenmakers v. Sieboldlaan 29 
26 juli 83 jaar Mevr. J.P. Lenting- Ouwendijk Molenpad  4 
31 juli 85 jaar Dhr. D.M. Schreurs Leimuiderdijk 95 
2 aug. 76 jaar Mevr. M.C.M. Zeldenthuis-v/d Hoort Rietgorsstraat 7 
2 aug. 92 jaar Mevr. C.G. Berk - Bruine de Bruin Gerberastraat 11 
7 aug 84 jaar Dhr. R. Gijzenberg Hogedijk 19 
8 aug 78 jaar Dhr. G.H. Ammerlaan Rijshornstraat 84 
12 aug 77 jaar Dhr. J.A. van Eijk Spoorlaan 58 
15 aug 75 jaar Mevr. M.C.J. Hoekman- v Geijlswijk Corellihof 4 
15 aug 82 jaar Dhr. P. Molia Poldermeesterplein 59 
17 aug 76 jaar Mevr. M.A. van Wees - Doeswijk Molenweg 33 
18 aug 92 jaar Mevr. M.E. Pieksma - Bontenbal Clematisstraat 25 
19 aug 76 jaar Mevr. A.A.M. Hoekman-v Geijlswijk Koningsstraat 23 
20 aug 89 jaar Mevr.  J.G.C. Schouten Hortensialaan 55 
21 aug 83 jaar Mevr. G.P.M. te Riele - Meijer Keizer Karelweg 24C 
23 aug 80 jaar Dhr. P.A.M. Stokman Molenpad 99 
24 aug 76 jaar Dhr. A.O.M. Blommestein Venusstraat  4 
26 aug 91 jaar Dhr. H.P. Markman Aalsmeerderweg 152 
27 aug 80 jaar Mevr. M.G.M.O. Heideman - Cools Gerberastraat 55 
27 aug 84 jaar Dhr. J.A. Verdel Regenboogstraat 4 
29 aug 86 jaar Dhr. J.M. Meijer Gerberastraat 43 
30 aug 75 jaar Dhr. T.C.M. Köhler Drie Kolommenplein  65 
1 sept. 88 jaar Mevr. A.W.M. Volman-v den Hoven Margrietstraat 19 
2 sept. 91 jaar Mevr. A.G. van den Helder-Kramer Clematisstraat 16 
3 sept. 77 jaar Mevr. A.C.J. de Bruijn- v Leeuwen Otweg 19  



- 11 - 

VIERINGEN 
 

Reserveren voor een viering, online of via het secretariaat, blijft verplicht. 
 
14e Zondag door ‘t jaar 

za 03-07 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering 
vg B. Dullens  

zo 04-07 09.30 Karmelkerk Woord- en Gebedsviering 
o.l.v. Parochianen; mmv Cantors    

   Intenties Piet Stokman 
André van der Zon 

zo  04-07 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Andrzej  
wo 07-07 10.30 Karmelkerk Eucharistieviering  ?? 
za 10-07 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering 

vg B.Dullens 

 
15e Zondag door ‘t jaar 

zo 11-07 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv Cantors 
   Intenties Jaargetij: Leo Ton 
zo 11-07 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Andrzej  
za 17-07 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering  

vg B. Dullens 

 
16e Zondag door ‘t jaar 

zo 18-07 09.30 Karmelkerk Woord- en Communieviering  
vg. Rob Mascini mmv Cantors 

   Intenties Miny Zandvliet-Daggers 
Joop Teunen 
Jet Snoek –Ruiterman 
Truus Harting-Enthoven 

zo 18-07 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Andrzej 
za 24-07 17.00 Kloosterhof Woord- en Gebedsviering 

o.l.v. Parochianen  

 
17e Zondag door ‘t jaar 

zo 25-07 09.30 Karmelkerk Woord- en Communieviering 
vg Jeroen Hoekstra ;mmv Cantors 

    Intenties Paula Buskermolen-Rekelhof 
Annie de Jong-van den Bosch 

zo 25-07 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Andrzej 
za 31-07 17.00 Kloosterhof Woord- en Gebedsviering 

 o.l.v.Parochianen 

  

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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18e Zondag door ‘t jaar 

zo 01-08 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering  mmv Cantors 
   Intenties Cees v.d .Laan 
zo 01-08 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Andrzej  
za 07-08 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering  

vg B. Dullens 

 
 
19e Zondag door ‘t jaar 

zo 08-08 09.30 Karmelkerk Woord- en Communieviering  
vg. Jeroen Hoekstra; mmv Cantors 

   Intenties Joop Teunen 
Truus Harting-Enthoven 
Piet Stokman 

zo 08-08 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Andrzej 
za 14-08 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering 

vg B. Dullens  

 
 
20e Zondag door ‘t jaar 

zo 15-08 09.30 Karmelkerk Woord- en Communieviering 
vg Rob Mascini; mmv Cantors 

    Intenties Mini Zandvliet-Daggers 
zo 15-08 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Andrzej 
za 21-08 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering 

vg B.Dullens 

 
 
21e Zondag door ‘t jaar 

zo 22-08 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv Cantors 
zo 22-08 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Andrzej 
za 28-08 17.00 Kloosterhof Woord- en Gebedsviering 

o.l.v. Parochianen  

 
 
22e Zondag door ‘t jaar 

zo 29-08 09.30 Karmelkerk Woord- en Gebedsviering 
o.l.v. Parochianen  mmv Cantors 

    Intenties Paula Buskermolen-Rekelhof 
Jet Snoek -Ruiterman 

zo 29-08 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Andrzej 
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VIERINGEN IN DE REGIO 
 
 

Kudelstaart   

zo 04-07 11.00 Eucharistieviering; Afsluiting  
1e H. Communie 

 

zo 11-07 11.00 Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 

zo 18-07 11.00 Woord- en Communieviering Rob Mascini 

zo 25-07 11.00 Woord- en Communieviering Jeroen Hoekstra 

zo 01-08 11.00 Eucharistieviering PaterTimmermans 

zo 08-08 11.00 Woord- en Communieviering Jeroen Hoekstra 

zo 15-08 11.00 Woord- en Communieviering Rob Mascini 

zo 22-08 11.00 Woord- en Communieviering Jeroen Hoekstra 

zo 29-08 11.00 Woord- en Gebedsviering  Parochianen 
 

Uithoorn 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo 04-07 11..00 Eucharistieviering;  

1e H. Communie 
 

zo 11-07 11.00 Eucharistieviering   
t/m  19-08    
 

De Kwakel  

zo 04-07 09.30 Woord- en Communieviering Jeroen Hoekstra 
zo 11-07 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
zo 18-07 09.30 Eucharistieviering;  
zo 25-07 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
zo 01-08 09.30 Eucharistieviering PaterTimmermans 
zo 08-08 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
zo 15-08 09.30 Eucharistieviering  
zo 22-08 09.30 Woord- en Communieviering Jeroen Hoekstra 
zo 29-08 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
 

Nes a/d Amstel 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo 04-07 09.30 Eucharistieviering  
zo 11-07 09.30 Woord- en Communieviering Rob Mascini 
zo 18-07 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
zo 25-07 09.30 Eucharistieviering  
zo 01-08 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
zo 08-08 09.30 Eucharistieviering  
zo 15-08 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
zo 22-08 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
zo 29-08 09.30 Eucharistieviering  
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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. 
 
 
 
 
 

Gerberastraat 6 

1431 SG Aalsmeer 

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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Zijdstraat 23  

1431 EA Aalsmeer  

T. 0297 324541 
info@goemansslaapcomfort.nl  
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