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Parochieblad 
 

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 9 oktober t/m 12 november 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, 13 november t/m 17 
december) inleveren t/m woensdag 27 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  
4 november 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,  
Van de zomer heb ik twee leuke ervaringen gehad. 
Ik bevond me op een typisch Italiaans strand – daar 
waar mijn familie al meer dan 30 jaar de trouw zomer doorbrengt. Op 
het strand is er een strandwacht, een lifeguard die ik ook al meer dan 
30 jaar ken. Hij en zijn vrouw hebben mij gevraagd om, ter 
gelegenheid van het feest van Maria tenhemelopneming, het strand 
te zegenen. Dit feest is voor Italianen van groot belang. 
Zo was ik op zondag 15 augustus om twaalf uur met mijn priesterlijke 
stola op het strand, zie foto.  

Ik heb hardop kort gebeden en 
daarna met behulp van een takje 
en een kom gezegend water het 
strand besprenkeld en gezegend. 
Een grote groep mensen ging 
spontaan in een cirkel om mij heen 
staan om de zegen te ontvangen. 
Ten slotte hebben wij samen het 
Onze Vader gebeden, wat heel 
bijzonder klonk te midden van het 
bomvolle, zomerse strand. Wat 
leuk dat Gods zegen ons mensen 
overal kan raken. 
Later, op mijn terugreis naar 
Nederland, heb ik een paar dagen 
doorgebracht met twee families 
van vrienden die samen op 
vakantie in de bergen waren. Die 
bergen -de Dolomiten- zijn een 
prachtig natuurwonder. Een van 
die vrienden heeft mij gevraagd om 
samen met hen in de openlucht de 

mis te vieren, midden in de natuur. Ik heb altijd een kleine “kit” bij mij 
om dit te doen en ik heb met groot genoegen “ja” gezegd! Zo hebben 
wij de mis opgedragen met als achtergrond de hoge bergen, die ons 
aan de “hoogte” van God lieten denken. 
De kinderen van deze families waren er ook bij -, die waren blij te 
ontdekken dat de mis niet alleen in de kerk moet gevierd worden en 
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dat het groots geschenk van God – de communie – overal ontvangen 
kan worden. 
Deze twee ervaringen hebben mij doen denken aan het verzoek van 
Paus Franciscus, dat de kerk naar buiten toe moet gaan. De kerk 
moet niet een “kunsthistorisch museum” worden, een plek waar men 
bijeenkomt om een oud ritueel te vieren. De kerk moet naar buiten 
toe treden om de vreugde van het Evangelie aan alle mensen te laten 
kennen. 
Deze ervaringen heb ik meegemaakt terwijl wij de trieste berichten uit 
Afghanistan ontvingen. In de laatste decennia heeft in de wereld een 
escalatie aan geweld plaatsgevonden. De machthebbers bevechten 
elkaar in een wereldoorlog die geen einde lijkt te kennen. Wie zal de 
escalatie aan geweld stoppen? De Paus – de man in “wit” gekleed, 
teken van vrede – probeert het op allerlei manieren, maar er wordt 
niet naar hem geluisterd. Het is aan ons, om de hoop niet op te 
geven, en om tekens van liefde en verzoening – hoe klein dan ook – 
naar elkaar toe te bewijzen. De liefde is sterker dan de haat. Laten 
wij, met deze vreugdevolle boodschap, de wereld in dit nieuwe 
werkjaar tegemoet gaan! 
 
Pastoor Marco Cavagnaro 
 
 
 
 
 
HET PAROCHIETEAM INFORMEERT…. 
 
 
We zijn blij dat wij in onze kerk ook versoepelingen 
kunnen doorvoeren en minder Corona maatregelen 
hoeven te nemen. De Bisschoppen hebben op 
dinsdag 21 september besluiten genomen over 
deze versoepelingen. 
Voor onze parochie betekent dit het volgende: 

• Het is NIET langer nodig om vooraf te reserveren voor een 
viering 

• De 1,5 meter afstand is niet langer verplicht en dus kunnen 
meer bezoekers naar de kerk komen 
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• Vorig jaar hebben wij een aantal kerkbanken uit de kerk 
gehaald om het afstand houden mogelijk te maken. We zullen 
deze in de loop van de tijd weer terug gaan plaatsen.  

• We vragen u bij bezoek aan de kerk wel houden zoveel 
mogelijk de bekende “Corona looproutes”  

• De voorschriften rondom handhygiëne, schoonmaak en 
ventilatie blijven gehandhaafd 

• Koren krijgen ook weer meer mogelijkheden en daarover zijn 
we in gesprek met het koor en onze dirigent 

• Meezingen door parochianen is ook weer mogelijk 
• We blijven de vieringen uitzenden via de livestream, deze blijft 

benaderbaar via de website zoals u gewend bent 
• U heeft geen Corona toegangsbewijs nodig voor een bezoek 

aan de kerk 
• Uiteraard blijven basismaatregelen van kracht (bij klachten 

blijft u thuis) 
Meer details over de versoepelingen in de RK Kerken kunt u vinden 
op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam via de volgende 
link: https://www.bisdomhaarlem-
amsterdam.nl/?p=news&id=4789&t=Einde+anderhalve+meter-
regel+per+25+september 
  
Als Parochieteam zullen we de komende weken vast nog meer 
dingen kunnen gaan aanpassen; u kunt ervan uitgaan dat we ons 
best doen om alles zo goed mogelijk te organiseren. 
De afgelopen 1,5 jaar waren voor ons allemaal heel bijzonder en we 
zijn dan ook heel erg blij dat er weer meer mogelijkheden zijn. We 
zien u dan ook heel graag weer (terug) in de kerk.  
 
Gezonde en hartelijke groeten van het Parochieteam. 
 
 
 
 
 
Om alvast te noteren: 
 
KERST SING INN op vrijdag 10 december. 
In het volgende Kontakt meer hierover. 
  

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4789&t=Einde+anderhalve+meter-regel+per+25+september
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4789&t=Einde+anderhalve+meter-regel+per+25+september
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4789&t=Einde+anderhalve+meter-regel+per+25+september
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DOORDENKEN OVER…….  
 
Allerheiligen en Allerzielen, 
Het gaat om mensen 
die God binnenlaten in hun leven 
en zonder het zelf te weten 
iets van God, die liefde is, uitstralen. 
Het zijn die vele eenvoudige, goede mensen, 
die geen formidabele dingen hebben gedaan, 
maar die dag na dag in spontane liefde hebben gebouwd 
aan het geluk van hun gezin. 
De ontelbare vaders en moeders 
die het beste van zichzelf hebben gegeven 
in de opvoeding van hun kinderen 
en die door hun zorg voor anderen 
de naam van God vertaald hebben in "Ik ben er voor u". 
Het is een broer, een zus, een buur, een vriend 
wiens naam niet gegrift staat op stadsmonumenten 
maar wel in het hart van mensen 
die sterk met hen verbonden leefden. 
Wij hebben ervaren 
dat het mensen waren 
die wat licht brachten in ons bestaan. 
"Het waren lichtmensen". 
En het licht wordt nooit meer gedoofd. 
Ook niet door de dood. 
In God wordt het zelfs volle licht, 
zoals de glasramen alleen maar mooier worden 
als het licht van de zon er door schijnt. 
Nu zij er niet meer zijn, 
gaan wij henzelf en hun leven anders bekijken.  
Een mensenleven wordt immers voorwaarts geleefd 
maar dient achterwaarts begrepen te worden.  
Ja, nu wij deze dagen aan hen terugdenken, 
lijken ze veel mooier. 
Onze lieve doden zijn heiligen geworden. 
 
Br. Wim Ernst 
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WERELD MISSIE MAAND   
oktober 2021  GEEF VOOR GUINEE 
 

De Republiek van Guinee, zoals de officiële naam van het West-
Afrikaanse land luidt, ligt aan de Atlantische Oceaan tussen Guinee-
Bissau en Sierra Leone en heeft ongeveer 12 miljoen inwoners. 
De Guineeërs leven voornamelijk van de landbouw, veeteelt, 
ambachtswerk of kleine bedrijfjes. Aan de kust is de visserij 
belangrijk. 
7 Procent van de bevolking is christen en dankzij priesters en goed 
opgeleide leken zorgen zij voor het reilen en zeilen in de parochie. Ze 
zijn actief in het pastorale team, in het koor, in de catechese, op 
financieel gebied en in charitatieve werken. De kerk richt zich onder 
meer op onderwijs, heeft een nationale en diocesane caritas 
opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg. 
MISSIO steunt in de Wereldmissiemaand in het bijzonder de zusters 
van de congregatie Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère. 
Om deze mensen te ondersteunen vragen wij uw bijdrage op 
Missiezondag 24 OKTOBER in de collecte of stort uw bijdrage op 
NL65 INGB0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemand, Den 
Haag. 
 
Hartelijk dank, Missiegroep 
 
 
 
 
 

FILM FILMCAFÉ  
 
De Apostel in de Ontmoetingskerk in Rijsenhout op 
29 oktober a.s. om 19.30 uur. 
De Apostel vertelt het waargebeurde verhaal van 

Akim, een jonge moslim in Frankrijk die samen met zijn broer wordt 
opgeleid tot imam. 
Maar dan breekt Akim met de religie van zijn familie en sluit hij zich 
aan bij een kerk. 
Zijn broer zint op wraak…… 
Aanmelden is niet meer nodig.  Info: tel; 06-51 53 50 56 
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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. 
 
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 2022 plaatsvinden. 
 
Wilt u uw kind opgeven? Dat kan door onderstaand strookje te mailen 
naar: Eerstecommunieaalsmeer@gmail.com  
 

Graag aanmelden voor 31 oktober 2021 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 
Danielle van Kessel; 06-25535802. 
  

Het zou leuk zijn om veel ‘1e communie kinderen’ te 
kunnen verwelkomen! 
 
Vriendelijke groeten,  
Werkgroep Eerste Heilige Communie Karmelparochie Aalsmeer 
  

mailto:Eerstecommunieaalsmeer@gmail.com
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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: 
 

 
 
 
 
 
 
 
RAAKPUNT 55+ GAAT WEER BEGINNEN 
  
Wij willen heel graag weer beginnen met onze bijeenkomsten op de 
eerste donderdagmorgen van de maand, in november, januari, 
februari, maart en april. De anderhalve meter regel is niet meer en we 
zijn gelukkig allen gevaccineerd. Tijd om weer eens gezellig bij elkaar 
te komen voor een kopje koffie, bespreking van boeiende thema’s 
over kerk en samenleving door een inleider, en vooral ook om elkaar 
weer eens te zien en bij te praten, zomaar op een doordeweekse dag 
in het parochiehuis. Juist in de wintermaanden even wat anders. De 
thema’s worden van tevoren bekend gemaakt en we gaan er alles 
aan doen om u zo nodig, of bij slecht weer op te kunnen halen en 
thuis te brengen.  
De data zijn: 4 november, 6 januari, 3 februari, 3 maart, en 7 april.  
Van 10.15 tot 11.45 uur.  
Welkom: kom er gerust een keertje bij als een thema u aanspreekt.  
 
Namens de werkgroep Raakpunt 55+,  
Hettie Pecht 
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RAAKPUNT 55+    “ MET NIEUWE OGEN ZIEN”  
 
Donderdag 4 november 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 
10.15 Tot 11.45 uur. 
Iedereen is welkom. 
 
Namens werkgroep 55+ 
Br. Wim Ernst 
Hettie Pecht – v.d. Meer 
Annie Marien – v.d. Broek 
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TAIZÉGEBED IN DE KARMEL  
 
De broeders van Taizé in Frankrijk met hun 
vieringen zijn een begrip. 
Zoals ook gebruikelijk in de oecumenische 
broederschap van Taizé, zullen 
eenvoudige liederen, gebed, Bijbeltekst en 
stilte elkaar afwisselen. 

Karmel Aalsmeer, Zwarteweg 36, heeft een kleine kapel in huis. 
Zij stelt deze kapel open om met elkaar een meditatieve viering te 
houden op vrijdag 29 oktober om 20.30 uur. 
Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
Aardig misschien om eens mee te vieren! 
Welkom. 
 

Br. Wim Ernst 
 
 
 
 
DANK 

 
Blij verrast werd ik toen ik zondag 8 augustus het 
Altaarbloemetje bij me werd gebracht. Heel hartelijk bedankt 
daarvoor! Ook dank voor alle lieve kaarten, appjes, 

berichtjes en bezoekjes die ik heb gekregen na mijn knieoperatie. 
Zoveel belangstelling heeft mij heel goed gedaan! 
 

Lieve groet, Anneke Zandvliet 
 

 
Wat was dat een verrassing op zondagmorgen! Ik 
verwachtte de wijkzuster aan de deur voor behandeling maar 
ik kreeg van een bekende heer het uitbundige altaar-

bloemetje. Het was voor mij een spannende tijd.  
Inmiddels heb ik een nieuwe hartklep gekregen. Dat is gelukkig 
allemaal goed gegaan, nu nog een tijdje rustig aan doen en dan mag 
ik gaan revalideren. 
Hartelijk bedankt voor de attentie, steun en alle lieve wensen.  
 

Afra Boersma-Broersen  
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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.. 
Misschien kent u wel een van deze jarigen.  
  

12-okt 84 jaar Mevr. C.K.M. Baars - Zethof Sportlaan 50 
14-okt 84 jaar Mevr. E.M. Baars - Doeswijk Oosteinderweg 11 
16-okt 80 jaar De heer G.J. Meijerink Oosteinderweg 305 
21-okt 75 jaar Mevr. E.G. v den Hoek - v Galen Wissel 11 
23-okt 88 jaar Mevr. H.A.M. Verhaar - Samsom Hortensialaan 71 
24-okt 81 jaar De heer C.J. Hermanns Spoorlaan 64 
28-okt 75 jaar De heer P.M.M. Voorn Gerberastraat 155 
29-okt 77 jaar De heer N.T.F. van der Kroon Aalsmeerderdijk 71 
29-okt 91 jaar Mevr. C.T. Sloot - Commandeur Hellendaalstraat 30 
29-okt 77 jaar Mevr. T.M. van Tol - Kooijman IJsvogelstraat 23 
30-okt 94 jaar Mevr. G.H. Blommesteijn - Gevers Poldermeesterplein 81 
6-nov 76 jaar Mevr. C.J.M. Noordhoek - v Bentem Aalsmeerderweg 163 
6-nov 84 jaar Mevr. M.C. Meijer - van Diemen Gerberastraat 43 
7-nov 81 jaar De heer W. Boomhouwer Aalsmeerderweg 183 
10-nov 79 jaar De heer W.C. Ernst Zwarteweg 36 

 
 

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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VIERINGEN 
 

 
29e Zondag door ‘t jaar 

wo 06-10 10.30 Karmelkerk Eucharistieviering 
zo 10-10 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering  

mmv Karmelkoor         
   Intenties Annie van den Helder-Kramer 

Joop Teunen 
Uit dankbaarheid: Afra Boersma 

zo  10-10 14.00 Karmelkerk Poolse viering 
wo 13-10 10.30 

18.00 
Karmelkerk Eucharistieviering 

Rozenkrans gebed; Polen 
za 16-10 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering 

vg B.Dullens 

 
 
 
29e Zondag door ‘t jaar 

zo 17-10 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering  
mmv klein Koor 

   Intenties Miny Zandvliet-Daggers 
Truus Harting- Enthoven 

zo 17-10 14.00 Karmelkerk Poolse viering 
wo 20-10 18.00 Karmelkerk Rozenkrans gebed; Polen 
za 23-10 17.00 Kloosterhof Woord- en Gebedsviering  

o.l.v. Parochianen 

 
 
 
30e Zondag door ‘t jaar 

zo 24-10 09.30 Karmelkerk Woord- en Gebedsviering 
o.l.v. Parochianen mmv Aurora 

   Intenties Cees v.d.Laan 
zo 24-10 14.00 Karmelkerk Poolse viering 
wo 27-10 18.00 Karmelkerk Rozenkrans gebed; Polen 
za 30-10 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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31e Zondag door ’t jaar 

zo 31-10 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv Karmelkoor 
    Intenties Poula Buskermolen-Rekelhof 

Leo Doeswijk en Madieke Doeswijk 
Jaargetij: Ems Volmer 

zo 31-10 14.00 Karmelkerk Poolse viering 
ma 01-11  Karmelkerk GEEN VIERING, in Uithoorn om 11.00 
di 02-11 19.00 Karmelkerk Allerzielen viering 
wo 03-11 10.30 Karmelkerk Eucharistieviering 
za 6-11 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering 

vg B.Dullens 

 
 

32e Zondag door ’t jaar (H. Willibrord) 

zo 07-11 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv Karmelkoor 
   Intenties Jet Snoek-Ruiterman 

Truus Harting-Enthoven 
zo 07-11 14.00 Karmelkerk Poolse viering 

 

 
 
 
 
 

PAROCHIEAGENDA 

   

 
  

Van 4 oktober tot en met 12 november 2021 

Aanvangstijden 
repetities van: 

Karmelkoor donderdags 19.30 uur 

   
vr 29-10 20.30 Taizé viering Zwarteweg 36, Aalsmeer 
do 04-11 10.15 -

11.45 
Raakpunt 55+ Parochiehuis 
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VIERINGEN IN DE REGIO 
 
 

Kudelstaart   

zo 10-10 11.00 Eucharistieviering;   
zo 17-10 11.00 Eucharistieviering  
zo 24-10 11.00 Woord- en Gebedsviering Parochianen 
zo 31-10 11.00 Woord- en Communieviering Rob Mascini 
di 02-11 11.00 Woord- en Gebedsviering Uitvaart groep  
zo 07-11 11.00 Eucharistieviering  
     
Uithoorn 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo 10-10 11.00 Eucharistieviering;   
zo 17-10 11.00 Eucharistieviering   
zo 24-10 11.00 Eucharistieviering  
zo 31-10 11.00 Eucharistieviering  
ma 01-11 11.00 Eucharistieviering  
di 02-11  ?  
zo 07-11 11.00 Eucharistieviering  
     
De Kwakel  

zo 10-10 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
zo 17-10 09.30 Eucharistieviering  
zo 24-10 09.30 Woord- en Communievierring Jeroen Hoekstra 
zo 31-10 09.30 Woord- en Communieviering Rob Mascini 
di 02-11  ?  
zo 07-11 09.30 Eucharistieviering  
     
Nes a/d Amstel 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo 10-10 09.30 Eucharistieviering  
zo 17-10 09.30 Woord- en Communieviering Rob Mascini 
zo 24-10 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
zo 31-10 09.30 Eucharistieviering  
di 02-11  ?  
zo 07-11 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
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