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Parochieblad 
 

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 18 december 2021 t/m 21 januari 2022 
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 (6 weken, 22 januari t/m 4 maart) 
inleveren t/m woensdag 5 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  
13 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… 
 
MIJN ""DRIE V's"" KERSTWENS 
  

Vanwege de stringente kopijdata van de 
verschillende parochiebladen schrijf ik dit kerstartikel 
al medio november. Terwijl ik schrijf lopen de Corona- besmettingen 
in een razend tempo op. Het is de vraag of alles “bijna-normaal” zal 
blijven, of dat wij weer een kerst in lockdown zullen beleven.  
In welke stemming zal ik dit artikel over een maand teruglezen? 
Hoewel de toekomst moeilijk te voorzien is, wil ik toch hoopvol zijn en 
vanuit de grond van mijn hart een kerstwens voor onze parochies 
uitspreken.  
Ik wil het in de vorm van een verlanglijstje opstellen, hopende dat er 
zegen op rust. Voor onze parochies verlang ik de volgende DRIE V’s. 
 

Verbondenheid.  
Dat wij elkaar steeds meer mogen vertrouwen en ons daardoor 
verbonden voelen als een grote familie van vijf parochies, die een 
hele mooie streek omvat die van de Amstel tot de Westeinderplassen 
gaat. Als ik van de ene naar de andere kerkgemeenschap ga, mag ik 
alle mensen die ik tegenkom “vrienden” noemen. Wij leven in een 
maatschappij waar polarisaties en conflicten escaleren: moge het 
onder ons niet zo zijn. De verbondenheid die het geloof ons geeft, 
zal onze kracht zijn. 
 

Verdieping.  
Dat wij ons schatrijk geloof steeds mogen gaan verdiepen. 
Maatschappelijk gezien lijkt onze kerk een kleine (onbeduidende?) 
minderheid geworden die weinig te zeggen heeft. Maar dit is niet 
waar! Wij zijn de dragers van een kostbare schat: de kracht van de 
blijde boodschap van het Evangelie; de schoonheid en de kunst van 
de gebouwen; de boodschap van onze Paus Franciscus, die 
wereldwijd de mensen weet te inspireren; de naastenliefde waar onze 
gemeenschappen vol van zijn. Al deze mooie dingen zijn bij ons te 
vinden. Laten wij er trots op zijn en de schatten van ons geloof 
steeds meer gaan waarderen. 
 

Vernieuwing. Paus Franciscus roept ons op tot vernieuwing. 
Hiervoor heeft hij de hele kerk tot een Synode bijeengeroepen. Het 
woord ‘synode’ is afgeleid van het Griekse ‘syn’ (= samen) en ‘hodos’ 
(= weg). Het betekent letterlijk ‘samen onderweg’. Paus Franciscus 
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wil dat alle gelovigen zich verantwoordelijk weten voor de Kerk als 
‘Gods volk onderweg’. Het proces moet volgens Paus Franciscus niet 
resulteren in “een andere Kerk” maar in een Kerk “die anders is”. Wij 
zijn geroepen om ons te vernieuwen, om de eeuwige boodschap van 
de liefde van Jezus Christus aan de mensen van deze generatie 
kenbaar te maken.  Laten wij daarbij betrokken zijn en blijven. 
 
Met deze kerstwens in mijn hart, wil ik deze kersttijd aan de Heilige 
Maagd Maria toevertrouwen: dat zij alle gelovigen van onze streek 
moge beschermen, en ons verbondenheid, verdieping en vernieuwing 
schenken.  
 

Zalig Kerstmis 
Pastoor Marco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zalig Kerstmis en 
een voorspoedig en gezond Nieuwjaar. 

 

 
Kerstmis 2021 

Vrede, verdraagzaamheid een zalig kerstfeest 
komen niet aangewaaid. 

Kerstmis vraagt menselijkheid en solidariteit. 
We moeten het ook zelf waarmaken. 

 

Een zalige kersttijd en Gods zegen over 2022. 
Dat het je echt “goed “mag gaan en allen die je dierbaar zijn. 

 

Fijne en sfeervolle feestdagen 
Br. Wim Ernst o.carm. 
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HET PAROCHIETEAM INFORMEERT…. 
 

Het zijn weer de donkere dagen voor kerst. Met kou weer 
buiten, guur en grijs, maken we ons in deze adventstijd 
op voor de kerst. De bloemengroep heeft in de kerk weer 
een mooie bloemversiering gemaakt voor het thema in 
deze kerstperiode. Bij de Kerststal, de kerstster en in het licht van 
Christus kijken we terug op een jaar vol hoop en vrees. Hoop omdat 
we dachten dat het bekende virus al bijna verdwenen was. Spanning 
om wat ons te wachten staat.  
 

Zo meldden wij in het vorige Kontakt dat de anderhalve meter 
maatregel was komen te vervallen. Inmiddels weten we wel beter en 
zijn een aantal versoepelingen weer teruggedraaid. Daardoor kunnen 
helaas een aantal activiteiten, zoals het nieuwjaar wensen begin 
januari, niet doorgaan. Tijdens de vieringen wordt de parochianen 
verzocht anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te 
dragen wanneer men zich in de kerk verplaatst en zich aan de 
looproutes te houden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het 
gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Zingen mag 
gelukkig nog, maar ook op 1,5 meter. 
 

Wat betreft de kerstvieringen heeft u vast gehoord dat de 
Kerstnachtvieringen niet doorgaan; een wijs besluit vanuit het 
Bisdom, maar ook weer een uitdaging om zoveel mogelijk 
parochianen een plaats te bieden tijdens één van de vieringen. 
We verwijzen u naar de parochieagenda voor het overzicht. 

Reserveren voor één van de kerstvieringen is 
verplicht. Dat zullen wij net zo aanpakken als vorig 
jaar. Bij de vieringen van 12 en 19 december vragen 

wij u naar welke kerstviering uw voorkeur uitgaat. Vanaf 19 december 
kan online of via of via het secretariaat gereserveerd worden. 
De vieringen zullen ook vanuit huis te volgen zijn via 
www.rkkerkaalsmeer.nl   
 

In het vorige Kontakt deden wij een oproep voor Kerkbalans. Ook zijn 
er herinneringsbrieven verstuurd waarop gereageerd is met een 

bijdrage. Hartelijk dank daarvoor! We zijn nog € 5000,- verwijderd 
van het streefbedrag. Uw (extra) bijdrage is nog van harte welkom, 
zodat we de kerkbalansthermometer in de kerk op het streefbedrag 
kunnen zetten. Als Parochieteam zijn we de Kerkbalans 2022 aan het 
voorbereiden.   

http://www.rkkerkaalsmeer.nl/
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In het volgende Kontakt volgt daarover meer. 
Tenslotte: of er nu hoop of spanning is, doordat we samen-kerk-zijn is 
er altijd hoop en een licht aan de horizon. In dit licht wensen wij u van 
harte een zalig Kerstfeest en een gelukkig en gezond Nieuwjaar! 
 

Namens het Parochieteam,  
Otto Zandvliet 
 
 
 
 

ADVENTSACTIE 2021 Gezonde start voor moeder 
en kind. 
 
Hoe helpt Adventsactie? 
Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten 
op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind 
rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode 
erna. Zo steunen we in Somalië een 

gezondheidscentrum dat aanstaande moeders professionele 
geboortezorg en begeleiding biedt.  
In EL Salvador steunen we een ziekenhuis dat jonge ouders leert hoe 
ze goed voor hun kinderen kunnen zorgen. 
In Gaza steunen we een medisch team dat zwangere vrouwen 
begeleidt voor wie de medische post te ver weg is. 
En in Zimbabwe steunen we een opvanghuis bij een kraamkliniek, 
zodat zwangere vrouwen en hun echtgenoot ruim op tijd voor de 
bevalling naar de kliniek kunnen komen en daar veilig de bevalling 
kunnen afwachten.  
De Adventsactie wil aan dit project bijdragen, en doen weer 
graag een beroep op u: Wilt u hier aan meehelpen?  
Onze bus staat tijdens de Advent weer achterin de kerk voor uw 
gift! 
U kunt natuurlijk ook overmaken. Het IBAN-nummer is  
NL89INGB 0653 1000 00 ten name van Adventsactie, Den Haag. 
Meer informatie kunt u vinden op de website van de Adventsactie: 
www.adventsactie.nl 
  

Hartelijk dank namens het Missiecomité (MOV)  
Joke, Ria en Bep.   
  

http://www.adventsactie.nl/
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OECUMENISCHE DIENST 
Karmelkerk dicht 
 

Op zondag 16 januari bent u van harte 
uitgenodigd voor de oecumenische dienst in 
de Open Hof Kerk. Deze begint om 10 uur.  
U kunt de viering ook online meebeleven en ook later terugluisteren 
via de website van de Open Hof kerk: www.pgaalsmeer.nl en 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/534. 
De viering bij de start van de Week van Gebed voor de Eenheid heeft 
als thema:  
Licht in het duister. 
Ds. Paul F. Thimm zal dit keer voorgaan en bereidt de dienst voor 
met de liturgiegroep van de Raad van Kerken Aalsmeer. Hanneke 
Maarse en Eline Koopman zullen de viering muzikaal opluisteren met 
piano en harp.  
Welkom op 16 januari om 10 uur in de Open Hof kerk. 

 
VERANDERING OP HET SECRETARIAAT 
 

Op donderdag - en vrijdagochtend is ons secretariaat van 9.00-12.00 
uur wekelijks bereikbaar. 
Vele parochianen vinden hun weg daar naar toe voor vragen, het 
opgeven van misintenties, overleg, het ophalen van Kontakt etc.. 
Vanaf 1 januari gaat in de bezetting van ons secretariaat veranderen 
want Agaath van Deursen, die de honneurs altijd waarneemt op 
vrijdagochtend heeft laten weten dat ze daar mee wil gaan stoppen 
na bijna 10 jaar trouwe dienst. Erg jammer maar ook alle begrip voor 
haar keus om er een punt achter te zetten. 
We willen Agaath van HARTE bedanken voor al haar werk en inzet. 
Nog een paar weken zal ze de parochietelefoon nog aannemen met:  
“Goedemorgen met Agaath op het secretariaat.” 
Daarna, vanaf vrijdag 7 januari, vindt u Ria Pieterse op het 
secretariaat die, en daar zijn we heel blij mee, het werk van Agaath 
zal overnemen. 

Samen met Sjuul Meijer blijft ons secretariaat zo 
volledig bemand. 
 

Namens het Parochieteam, 
Lous Zandvliet   
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Beste parochianen en belangstellenden  
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan 
de Amstel en Uithoorn, 
 
In oktober heeft u bij het gebruikelijke 
parochieblad een mooi ontworpen kleurrijk 
regioblad ontvangen. Dit is bedoeld om ons eens 

nader aan elkaar voor te stellen. Maar ook om u uit te nodigen eens 
een buurtparochie te bezoeken. Uiteraard willen onze deuren altijd 
open hebben staan voor alle bezoekers. En mocht u vanwege corona 
niet naar een kerk kunnen of mogen komen dan is er altijd de 
mogelijkheid om van huis uit online een dienst te volgen. 
En nu staat december voor de deur. Ik zou graag schrijven over een 
mooie voorbereiding op het Kerstfeest. Maar de realiteit is dat 
Nederland weer (ik ben de tel kwijt) in een coronagolf is beland en er 
diverse beperkingen in onze sociale activiteiten noodzakelijk zijn. 
Velen van u zullen “er wel klaar mee zijn” en zich de vraag stellen of 
we het niet eens achter ons kunnen laten. Misschien bent u de 
discussies (of zelfs ruzies) zat over vaccineren, testen en thuisblijven 
bij een snotneus. Ik weet ook dat er vele mensen in onze omgeving 
ziek zijn geworden van het virus en hier soms blijvende schade aan 
over hebben gehouden, dat er mensen zijn overleden en dat er 
mensen door overbelast zijn geraakt. We zouden u allemaal een 
warme knuffel willen geven als steun en troost…… maar dat kan dan 
weer niet vanwege de anderhalve meter afstand die we voor de 
veiligheid moeten hanteren. 
Ik vond het zo een mooi initiatief om een gezamenlijke 
ziekzalvingsdienst te houden waarbij onze pastores op een 
zaterdagmiddag in een eucharistiedienst wilden stilstaan bij de 
kwetsbaarheid van het leven. Ouderen, zieken en zij die dit 
sacrament graag willen ontvangen zouden dan, in bijzijn van familie 
en een steunende parochie de nodige kracht in de zalving kunnen 
ontvangen. Er waren al 50 aanmeldingen.…. maar we hebben de 
dienst moeten afblazen.  
Ook de kleinere activiteiten die weer waren opgestart of opnieuw in 
de planning stonden, zoals het koffie drinken na een dienst, koor-
repetities of grotere vergaderingen zijn maar weer geannuleerd of 
aangepast.   
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En dan de vragen van koren en liturgiegroepen: hoe gaan we de 
Kerst vormgeven? Wat kunnen we voorbereiden? Voor hoeveel 
mensen? Zal het wel door kunnen gaan? Er is wederom veel 
onduidelijk. Voor het tweede jaar op rij. In wat voor tijd zijn we 
beland? 
Maar dan denk ik aan de aanloop naar het eerste “Kerstfeest”: de 
geboorte van Jezus, dat toen eigenlijk helemaal geen feest was. Hoe 
zal Maria zich hebben gevoeld? Onbegrepen; want ze was een 
ongetrouwd jong meisje nog, dat zwanger was geraakt. Misschien 
was ze wel buitengesloten. Daar denken wij niet vaak aan 
tegenwoordig, maar ik vermoed dat zij destijds ook veel vrijheden 
was kwijtgeraakt door de situatie waarin ze verkeerde. En toen, terwijl 
de zwangerschap vorderde, moest ze op reis. Van Nazareth naar 
Bethlehem. Daar is al meer over gezegd en geschreven. En meestal 
met de nadruk op de zwaarte van die reis. Wat een onzekere en 
moeilijke periode moet dat zijn geweest. En toch. Ze deed het. 
Volbracht het. Met het vertrouwen dat het komt zoals het komt en je 
niet alles in de hand kan hebben en hoeft te plannen.  
Voor mij is deze gedachte een mooie voorbereiding op Kerstmis 
2021. 
Het zit ons niet altijd mee. We kunnen niet alles tot in de puntjes 
plannen. We hebben betere jaren gekend. Maar we passen ons een 
beetje aan. Stellen ons flexibel op en hebben vertrouwen. 
Nu ik dit schrijf weet ik nog niet hoe het half december zal zijn. We 
zien het wel en passen ons aan. Gelukkig kunnen we in onze 5 mooie 
parochies vertrouwen op vele flexibele mensen die er, ondanks dit 
onzekere jaar, voor kunnen zorgen dat de geboorte van het Kerstkind 
warm en feestelijk kan worden gevierd. 
Namens het kerkbestuur wens ik u allen een waardevolle reis naar 
Kerstmis toe. 
 
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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NEDERLANDSE PROVINCIE KARMELIETEN 
 

Titus Brandsma zet volgende stap op weg naar 
heiligverklaring 
 

Het persbureau van de Heilige stoel laat vandaag ons het volgende 
weten: 
 

Paus Franciscus heeft de Congregatie voor de Heiligverklaringen 
gemachtigd om een reeks decreten uit te vaardigen, waaronder de 
erkenning van een wonder dat wordt toegeschreven aan de zalige 
Titus Brandsma, die in 1942 ‘uit haat tegen het geloof’ in het 
concentratiekamp Dachau werd vermoord. 
 

Paus Franciscus heeft kardinaal Marcello Semeraro, prefect van de 
Congregatie voor de Heiligverklaringen, toestemming gegeven om 
een reeks berichten bekend te maken over komende aankondigingen 
van de heiligverklaring van een aantal mannen en vrouwen. Als 
eerste van hen is Titus Brandsma genoemd. Het Vaticaanse 
persbureau legt uit dat aan Titus Brandsma een wonder wordt 
toegeschreven: de genezing van pater Driscoll.  
Titus, geboren in 1881, was een Nederlandse theoloog, journalist en 
auteur die zich krachtig verzette en zich uitsprak tegen de anti-
Joodse wetten die de nazi's vóór de Tweede Wereldoorlog in 
Duitsland hadden aangenomen. Hij was een priester in de orde van 
de Karmelieten. Hij werd in 1942 gearresteerd naar aanleiding van 
zijn reis langs de redactie van katholieke dagbladen om hen te 
stimuleren geen nazipropaganda te publiceren. Titus stierf van 
ontberingen en honger in het concentratiekamp Dachau op 26 juli 
1942. Paus Johannes Paulus II verklaarde Titus zalig in 1985 en zei 
dat hij "haat met liefde beantwoordde”. 
 

De zusters en broeders van de Nederlandse Provincie Karmelieten 
zijn zeer verheugd met deze stap. De aankondiging van de 
heiligverklaring komt nu heel dicht bij. Titus Brandsma is voor ons niet 
alleen een martelaar die voor zijn geloof is gestorven. Zijn levensweg 
getuigt ook van een intieme omgang met God. Zijn leven en zijn 
geschriften zijn ook voor de hedendaagse mensen een bron van 
inspiratie en hoop.  
 

Almelo, 25 november 2021 
 

Huub Welzen O.Carm. 
Prior Provinciaal Nederlandse Karmelieten  
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ACHTERGRONDEN 
 
Levensloop Titus  
De zalige Titus Brandsma (1881 – 1942) is een van de 
meest inspirerende karmelieten voor de hedendaagse 
wereld. Naar hem zijn kerken, scholen en straten 
vernoemd. 
Hij werd in 1881 geboren als Anno Sjoerd Brandsma in 

Oegoclooster een gehucht in Friesland nabij Bolsward. Titus, koos hij 
later als kloosternaam. 
De sociaaleconomische achterstandspositie van de Friese 
katholieken heeft op het leven van Titus Brandsma een grote invloed 
gehad. Zijn inzet voor de emancipatie van Nederlandse en Friese 
katholieken, vooral op de gebieden van onderwijs en journalistiek, 
heeft hier zijn oorsprong. 
Op 17-jarige leeftijd koos Titus voor intrede in de Karmelorde. Al in de 
eerste jaren van zijn kloosterleven kwam hij in contact met mystieke 
geschriften. Op het gebied van de studie van mystiek en spiritualiteit 
zouden later zijn grootste verdiensten liggen. 
In 1923 werd Titus Brandsma benoemd tot hoogleraar wijsbegeerte 
en mystiek aan de dan opgerichte Katholieke Universiteit in 
Nijmegen. Hij heeft baanbrekend werk verricht met de verzameling en 
beschrijving van middeleeuwse mystieke geschriften. Zijn interesse 
was echter niet alleen studieus gericht. Hij was zeer bewogen om de 
persoonlijke godsrelatie van mensen, zoals blijkt uit zijn diesrede van 
1932. 
In de jaren ’30 heeft Titus Brandsma bij vele gelegenheden 
gewaarschuwd tegen de gevaren van het opkomend 
Nationaalsocialisme. Tijdens de eerste bezettingsjaren bleef Titus 
zich verzetten, vooral via onderwijs en journalistiek. Op 19 januari 
1942 werd hij door de Gestapo gearresteerd en beschuldigd van 
sabotageactiviteiten. Er volgden enige weken ondervraging op het 
bureau van de Sicherheitsdienst op het Binnenhof in den Haag. In 
deze periode schreef hij o.a. het geschrift Mijn Cel – Dagboek van 
een gevangene. Niet lang daarna begon zijn laatste reis, via 
verschillende gevangenissen, richting het concentratiekamp Dachau. 
Hier stierf hij op 26 juli 1942. 
 

Voor een meer uitgebreide levensloop van Titus Brandsma zie de 
website: 
www.karmel.nl/titus-brandsma/  

https://www.karmel.nl/wp-content/uploads/2018/02/diesredenederlands.pdf
https://www.karmel.nl/wp-content/uploads/2018/02/mijn_cel_-_dagorde_van_een_gevangene.pdf
https://www.karmel.nl/wp-content/uploads/2018/02/mijn_cel_-_dagorde_van_een_gevangene.pdf
http://www.karmel.nl/titus-brandsma/
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“Geduld is in de kalmte accepteren dat de dingen 
in een andere volgorde gebeuren dan je gedacht had.” 

David G.Allen 
 
RAAKPUNT 55+  MET NIEUWE OGEN ZIEN 
Helaas….. Gezien het toenemende aantal besmettingen met covid-19 
en de strengere maatregelen, is het niet verstandig de volgende 
Raakpunt 55+ in januari te laten doorgaan. 
Nu maar hopen dat we in februari weer kunnen starten met de 
Raakpunt bijeenkomsten op de eerste donderdag van de maand. 
Wens jullie alle goeds in de komende periode in een goede 
gezondheid. 
 

Namens de werkgroep 55+ 
Br. Wim Ernst 
 
 
 
 
 
WIE IS MIJN NAASTE?  
 
Terugblik op de diaconale vieringen in het 
kader van de werelddag voor de armen. 
De werkgroepen Caritas/PCI/Diaconie van 
onze regio hebben dit jaar gezamenlijk de diaconale viering gemaakt. 
Doel van de viering was om de dag van de armoede onder de 
aandacht te brengen en tegelijk het werk van de caritas zichtbaar te 
maken en te promoten. Deze viering is in zes parochies gevierd: in 
alle kerken van onze regio en in de Zaanstreek. 
Het was een groot succes. Het thema “Wie is mijn naaste?” kwam 
goed over het voetlicht. De gebeden en bezinnende teksten, 
grotendeels voor deze viering 
geschreven, paste bij elkaar en zo 
was de viering één geheel. Dankzij 
de muziek kreeg de viering in elke 
parochie toch ook nog een eigen 
geluid. Ik ben trots en dankbaar 
dat we dit met elkaar hebben 
kunnen neerzetten, dankzij goed 
overleg, samenwerking en een 

Klaar staan voor een ander is 

niet moeilijk, lastig of ingewikkeld. 

Het begint met gewoon doen. 

Een klein gebaar kan al zoveel 

verschil maken. Gewoon al het 

idee dat iemand aan je denkt als 

je het moeilijk hebt! 
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gezamenlijke visie. Een nieuwe traditie is geboren!  
In de overweging speelde ik met het thema van de naaste. 
Enerzijds heb ik de mensen meegegeven hoe gewoon het is 
voor mensen om elkaar te helpen. Wie dat doet vanuit een 
diepreligieus besef: prachtig! Veel mensen echter willen gewoon een 
ander helpen. En daar worden we zelf gelukkig van. Een ander 
helpen heeft de Heer als het ware diep in ons mens zijn ingebakken. 
Aan de andere kant zijn we steeds minder gewoon om te praten over 
onze dagelijkse kleine noden, problemen en ons falen. We leven in 
een cultuur waarin we leren vooral het mooie, goede en opgewekte te 
delen. Dat geldt nog meer voor de Instagram en facebookgeneratie, 
waar alleen de perfecte kant van het leven wordt gedeeld. Dat is niet 
hoe het leven is. Het leven is mooi, fijn en gezellig, maar vaak is het 
ook vervelend, naar en vermoeiend. Laten we die kant niet 
wegstoppen voor elkaar, want dan kunnen we elkaar niet helpen.  
Met andere woorden: We worden uitgenodigd om telkens te zoeken 
naar de ander, naar de naaste, voor wie wij iets kunnen betekenen. 
En laat ons ook telkens beseffen dat we zelf soms hulp nodig hebben 
- een luisterend oor of een praktisch gebaar. Dat we ons laten 
vinden… vinden door iemand die op zoek is naar zijn of haar naaste! 
In de viering deelden wij verhalen vanuit de lokale 
caritaswerkgroepen. Veel van wat zij doen blijft verborgen. Omdat ze 
gewoon willen helpen en bescheiden zijn in het delen van die 
verhalen. En uit respect voor degene die hulp nodig hebben. Toch 

vinden we het belangrijk om af en 
toe stil te staan bij deze verhalen. 
Daarom vindt u hieronder, ter 
inspiratie, een aantal van die 
verhalen die we met elkaar hebben 
gedeeld. Veel dank voor iedereen 
die meegewerkt heeft aan deze 
vieringen. We kijken er met trots en 
grote vreugde op terug. En onthoud: 
geluk zit in heel kleine dingen, zoals 
klaar staan voor elkaar! 
 

Diaken Jeroen Hoekstra 
 
 

 
  

Soms kom je in de situatie 

dat je zelf hulp nodig hebt. 

Geloof ons, die dag maken 

we allemaal mee. Niets om je 

voor te schamen! Hulp 

vragen lijkt heel lastig, maar 

je hoeft alleen maar in de 

ogen van de ander te kijken 

en te vertellen waar je mee 

zit. Of neem contact op met 

de caritas van jouw parochie. 

We staan voor je klaar! 
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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.  
Net zoals in 2020, zal er dit jaar door corona geen extra collecte zijn. 
De kerstcollecte is altijd onze enige bron van inkomsten. Deze zal er 
dit jaar dus ook niet zijn. Toch hopen wij enorm op een vrijwillige 
bijdrage om de PCI te ondersteunen om de activiteiten te kunnen 
voortzetten. 
 

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 en Mirjam Stokman  
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KLASSIEK OP DE ZONDAGMIDDAG IN HET PAROCHIEHUIS 
 
Op 21 november heeft Tim Kliphuis, een van ‘s werelds bekendste 
violisten, het klassieke seizoen van KCA (Kunst en Cultuur in 
Aalsmeer) waardig geopend. Het klassieke programma wordt 
vervolgd met maar liefst een drietal concerten op de 
zondagmiddagen 23 januari, 20 februari en 27 maart.  
 

Het wordt een concertreeks met kwalitatief hoogwaardige -en voor 
een breed publiek aantrekkelijke- klassieke concerten, niet te licht en 
niet te zwaar. Met ensembles die hun sporen op internationale podia 
al verdiend hebben en jonge conservatoriumgeschoolde toptalenten. 
 

23 januari opent concertpianiste Ksenia Kouzmenko het nieuwe 
jaar. 
20 februari staan op het programma Piano Trio Wittgenstein 
Project met Folke Nauta piano, Lars Wouters van den Oudenweijer 
klarinet, Elisabeth Smalt altviool. 
27 maart is het de beurt aan Martijn en Stefan Blaak met "Quatre- 
Mains". 
Om jongeren t/m 25 jaar te interesseren voor klassieke muziek is er 
voor hen een sterk gereduceerd tarief. 
Ook is er een voordelig abonnement voor alle drie concerten 
waarmee u tevens verzekerd bent van een zitplaats voor de gehele 
reeks. 
Wanneer: zondagen 23 januari 2022, 20 februari, 27 maart 
Aanvang: 15.00 uur 
Waar: Cultureel Café Bacchus/Parochiehuis 
Entree: € 17,50; jongeren t/m 25 jaar € 10  
Abonnement voor 3 concerten € 42,50; 
Kaartverkoop: uitsluitend in de KCA-Ticketshop. www.skca.nl  
 

Bij deze voorstelling is het tonen 

van een coronatoegangsbewijs 

verplicht voor personen vanaf 13 

jaar! 

 
 
  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkunstencultuuraalsmeer.us17.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D22699c6875934acee3f88fe5e%26id%3D15721a2ac1%26e%3De060892262&data=04%7C01%7C%7C52b53ec9ccca40c3e68108d9b43e3908%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637739001605679165%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pGGWcKTiKXBTw1lNpbQj1DxDe2%2FChg1INYe8B5zuSz8%3D&reserved=0
http://www.skca.nl/
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DANK 
 

Graag wil ik u allen heel hartelijk bedanken voor de vele 
goede wensen en attenties, bij gelegenheid van mijn 79ste 
verjaardag. 

Met veel vertrouwen het nieuwe levensjaar begonnen. 
Ik hoop in goede gezondheid samen met anderen, in de toekomst in 
onze parochie werkzaam te mogen zijn! 
Wens jullie alle goeds in een goede gezondheid in deze bizarre 
coronatijd. 
 
Met vriendelijke groet, Br. Wim Ernst 
 
 
 
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.  
  
18-dec 75 jaar De heer A.S.G. van der Logt Kudelstaartseweg 270 
18-dec 83 jaar Mevr. E. van der Meer - v Munster Mendelstraat 29 
21-dec 89 jaar De heer H.J. Buskermolen Drie Kolommenplein 39 
24-dec 99 jaar Mevr. J.W.T. Raadschelders - Kok Clematisstraat 16 
26-dec 75 jaar Mevr. F.M. Albers - Copini Chrysantenstraat 25 
28-dec 76 jaar Mevr. H.J.M. Rekelhof - Wolswijk Clusiusstraat 16 
31-dec 79 jaar De heer G.J.M. van Leeuwen Gerberastraat 111 
3-jan 77 jaar Mevr. P.F. Breugem - Donicie Händelstraat 54 
5-jan 93 jaar De heer F.J. van Alen Hornweg 245 
6-jan 76 jaar Mevr. A.S.M. Daalman - Enthoven Bennebroekerweg 35 
6-jan 82 jaar Mevr. G.A. v Leeuwen - Blesgraaf Violenweg 38 
6-jan 80 jaar Mevr. J.C.G. de Vries - Nagtegaal Anjerlaan 18 
9-jan 81 jaar Mevr. H.K.M. Klijn - van der Linden Mendelstraat 57 
9-jan 82 jaar De heer G.H. Huiskens Zeilhof 36 
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 
13-jan 89 jaar De heer W.J. Bogers Weteringplantsoen 17 
13-jan 88 jaar De heer G. Slinger Molenpad 4  
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VIERINGEN 
 

 

4e Zondag van de Advent 

za 18-12 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering 
vg B. Dullens  

zo 19-12 09.30 Karmelkerk Woord- en Communieviering, 
mmv Karmelkoor    vg Rob Mascini  

   Intenties Annie v.d.Helder- Kramer 
Jo Schouten 
Jan Zandvliet 

zo  19-12 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Krzysztof Kicka 

ma 20-12 18.00 Karmelkerk Biechtgelegenheid Krzysztof Kicka 
 
 
KERSTVIERINGEN 

Kerstmiddag 

vr 24-12 15.30 Karmelkerk Woord- en gebedsviering (gezinsviering) 
olv parochianen   mmv de Mirakels 

1e Kerstdag 
za 25-12 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv 

Gelegenheidskoor 
   Intenties Joop Teunen 

Cees v.d. Laan 
Truus Harting-Enthoven 
Piet Stokman 
Jaap Breugem 
Paula Buskermolen-Rekelhof 
Wijnand Springin’tVeld 
Jan van Veen 
Ter nagedachtenis van Annie, Ciprianus 
en Herman Blauwhoff 
Jo Schouten 
Johannes Pieter Boersma 
Emma Broersen-van der Gulik en Simon 
Broersen 
Kees Kok  

za 25-12 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Krzysztof Kicka 

2e Kerstdag 
zo 26-12 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv Karmelkoor 
za 01-01 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Krzysztof Kicka 

 
  

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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Openbaring des Heren 

zo 02-01 09.30 Karmelkerk Woord- en communieviering 
mmv Karmelkoor 
vg Jeroen Hoekstra 

   Intenties Jaap Breugem 
Jo Schouten 

zo 02-01 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Krzysztof Kicka  
wo 05-01 10.30 Karmelkerk Eucharistieviering 
za 08-01 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering 

vg B. Dullens 
 
 
Doop van de Heer 

zo 09-01 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering  
    Intenties Truus Harting – Enthoven 

Jo Schouten 
zo 09-01 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg Krzysztof Kicka 
za 15-01 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering 

vg B. Dullens 
 
 
2e Zondag door het jaar 

zo 16-01 09.30 Karmelkerk   
Open Hof kerk 

KERK DICHT 
Oecumenische viering 

   Intenties Jet Snoek-Ruiterman 
Jaap Breugem 
Henk Janssen 

zo 16-01 14.00 Karmelkerk Poolse viering,v Krzysztof Kicka 
za 22-01 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering 

vg B. Dullens 
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VIERINGEN IN DE REGIO 

 
 

 

Kudelstaart   

zo 19-12 11.00 Woord- en Communieviering  Rob Mascini 
vr 24-12 15.30 Woord- en Gebedsviering  Parochianen 
za 25-12 11.00 Eucharistieviering  
zo 26-12 11.00 Eucharistieviering  
zo 02-01 11.00 Woord- en Gebedsviering  Parochianen 
zo 09-01 11.00 Eucharistieviering  
zo 16-01 11.00 Woord- en Communieviering Rob Mascini 
     
Uithoorn 

zo 19-12 11.00 Eucharistieviering;   
vr 24-12 15.00 Eucharistieviering;   
za 25-12 11.00 Eucharistieviering  
zo 26-12 11.00 Regionale viering  
zo 02-01 11.00 Eucharistieviering  
zo 09-01 11.00 Eucharistieviering  
zo 16-01 11.00 Eucharistieviering  
     
De Kwakel  

zo 19-12 09.30 Eucharistieviering  
vr 24-12  Geen viering  
za 25-12 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
zo 26-12  nnb  
zo 02-01 09.30 Eucharistieviering  
zo 09-01 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
zo 16-01 09.30 Eucharistieviering  
     
Nes a/d Amstel 

zo 19-12 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
vr 24-12  Geen viering  
za 25-12 09.30 Eucharistieviering  
zo 26-12 10.00 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
zo 02-01 09.30 Woord en Communieviering Elly v Rooden 
zo 09-01 09.30 Eucharistieviering  
zo 16-01 09.30 Woord- en Communieviering  Rob Mascini 
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Zijdstraat 23  

1431 EA Aalsmeer  

T. 0297 324541 
info@goemansslaapcomfort.nl  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


