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Parochieblad 
 

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 22 januari t/m 4 maart 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 (5 weken, 5 maart t/m 8 april) 
inleveren t/m woensdag 16 februari 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 februari 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… 
 
Nieuwjaar 2022 
 
 
Beste parochianen,  
 

Ondanks de narigheden van de afgelopen jaren, bij het begin van dit 
nieuw jaar verlangen wij dat wat ons te wachten staat, iets beter zou 
zijn. Wij blijven hopen, omdat wij in het leven geloven. We weten 
natuurlijk ook dat in het 2022 niet alles zal veranderen… Vele 
problemen van gisteren zullen er ook morgen zijn. Is onze hoop dan 
tevergeefs? Nee… als wij toch geloven dat onze hoop geen “gewone” 
hoop is, maar een hoop die “van boven” komt. 
 

In de viering van 1 Januari, waarin wij Maria als “Moeder van God” 
herdenken, krijgen wij deze mooie woorden te horen: Moge de Heer 
zijn gelaat naar u keren (uit het boek Numeri). Ook ik wens jullie dit 
toe: dat de Heer zijn gelaat naar u keert en dat jullie hem mogen zien! 
En hoe mogen wij God zien? Het is genoeg om in de kerststal te 
gaan kijken, in de kribbe: daar ligt Jezus! In het kind Jezus zien wij de 
liefde van God die voor ons mens geworden is! 
 

Als wij de liefde van God leren kennen, verandert ons leven 
voorgoed! Want God is een Vader die verliefd is op ons. Hij belooft 
ons echter geen magische veranderingen, Hij heeft geen toverstokje. 
Maar hij is in staat om ons hart te veranderen, met geduld en liefde. 
En waanneer ons hart zachter is geworden, dan kijken wij naar de 
wereld met andere ogen. Alles wordt anders 
 

Moge Maria ons daarbij helpen, de Moeder van God. Alle kerken van 
onze regio hebben een Maria-beeld of een Maria kapel. Hoe vaak zie 
ik mensen die in stilte voor Maria gaan bidden, met een lach of een 
traan. Maria bewaart al onze hopen en zorgen in haar hart.  Maria 
neemt alles van ons over, en spreekt voor ons ten beste voor. Maria 
maakt de knopen van ons leven los, door ze bij God te brengen.  
 

In 2022 zullen vele knopen van ons leven losgemaakt, als wij aan 
Jezus en Maria al onze zorgen toevertrouwen.  
 

Moge God ons in dit nieuw jaar zegenen en beschermen! 
 

Pastoor Marco  
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HET PAROCHIETEAM INFORMEERT…. 
 
We staan weer aan het begin van een nieuw jaar. Op 
2 januari startten we het jaar in de kerk met het feest 
van de Driekoningen. Door de maatregelen was er 
helaas opnieuw geen nieuwjaar wensen in het 
Parochiehuis met koffie en oliebollen. Wel hebben we 
tijdens de viering Agaath van Deursen in het zonnetje gezet. Na bijna 

tien jaar trouwe 
dienst heeft zij 
afscheid genomen 
van het 
secretariaat. Ria 
Pieterse heeft 
haar taak 
overgenomen en 
samen met Jules 
Meijer beheert zij 
nu het 
secretariaat. De 
werkzaamheden 
op het secretariaat 
vinden 
voornamelijk op 
de achtergrond 
plaats maar zijn 
van groot belang 

voor de parochie, net als het werk van veel andere vrijwilligers. 
Het nieuwe jaar is ook een mooi moment voor een terugblik op het 
afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het komende jaar. We 
begonnen 2021 met een lockdown waarbij de kerk gesloten was. In 
het voorjaar ging de kerk weer open, maar met een beperking van het 
aantal kerkgangers en koorleden. Wij waren en zijn nog steeds erg 
blij dat we een camera en computer hebben aan kunnen schaffen 
zodat de vieringen ook online thuis gevolgd kunnen worden. In de 
zomerperiode kregen we allemaal weer hoop doordat (bijna) alle 
beperkingen werden opgeheven. Eind november was het draaiboek 
voor vieringen rond de kerstperiode klaar. Maar half december 
dwongen de strenge opéénvolgende maatregelen ons de plannen tot 
twee keer toe te moeten wijzigen. Vieringen na 17.00 waren niet 
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meer mogelijk en de koren werden beperkt tot vier zangers. Daardoor 
moesten we de vieringen op kerstavond annuleren en verzetten. Door 
de actieve inzet van vrijwilligers en werkgroepen is het gelukt om, 
ondanks alle beperkingen, met de kerstdagen een reeks mooie 
vieringen neer te zetten. Dit een compliment waard aan iedereen die 
dit mogelijk heeft gemaakt. 
De steeds weer veranderende maatregelen zijn ook de reden dat dit 
Kontakt een week later is verschenen dan gepland. Als Parochieteam 
hebben wij de persconferentie van het kabinet van 14 januari jl 
afgewacht zodat wij u over de laatste stand van zaken kunnen 
informeren. Het goede nieuws is uiteraard dat er gelukkig weer 
versoepelingen mogelijk zijn. Voor de aanpassing van onze eigen 
Corona maatregelen volgen we in principe de richtlijnen welke door 
de gezamenlijke bisschoppen worden uitgevaardigd. Uiteraard 
stemmen we dat ook met de overige parochies in de regio af. Op het 
moment van schrijven van dit stukje zijn er nog geen aanpassingen 
bekend en zullen we voorlopig de bestaande regels vasthouden. Voor 
de volledigheid, dit betreft:  

- Vooraf reserveren blijft 
vooralsnog verplicht. Zoals 
bekend kan dat online via 
onze website en telefonisch 
bij het secretariaat van de 
parochie. 

- De 1,5 meter afstand blijft verplicht en daarmee kunnen we 
maximaal ca 70 kerkgangers toelaten. 

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

- 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) 

Mocht hier de komende periode verandering in komen dan zullen wij 
u zo spoedig mogelijk hierover informeren via onze website, 
mededelingen in de zondagviering en uiteraard weer in het volgende 
nummer van Kontakt. 
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Als we terugkijken op het afgelopen jaar dan hebben we met de Actie 
Kerkbalans een eindresultaat behaald van € 58.448,-. Ondanks het 
streefbedrag van € 60.000,- is dit toch een mooi resultaat. In de 
maand december zijn er nog (extra) bijdragen binnengekomen. Dank 
aan u allemaal daarvoor. Tijdens de viering van 29 januari sluiten we 
de kerkbalans van 2021 officieel af en starten we de Actie Kerkbalans 
2022. Het thema is weer Geef vandaag voor de kerk morgen. De 
nadruk van de actie dit jaar ligt op generaties parochianen en het 
belang om de activiteiten binnen de kerk niet alleen voor de huidige 
generatie, maar ook voor de toekomstige generaties voort te zeten. 
Bij dit Kontakt ontvangt u een mooie en kleurrijke folder en een brief 
met informatie over de Actie Kerkbalans.  
Tenslotte, laten we hopen dat het dit jaar mogelijk wordt weer meer 
activiteiten te organiseren, zoals het 90 + 2-jarig bestaan van onze 
parochie. Ik wens u, mede namens alle parochieteamleden, een goed 
en zalig nieuwjaar!  
 

Otto Zandvliet   
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LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE 
 
IN MEMORIAM  

 
Theo Zandvliet 
 Theo werd op 10 november 1948 geboren als vijfde kind van 

Dirk Zandvliet en An Bakker. Hij ging naar de Jozefschool en had een 
fijne jeugd met veel vrijheid. Als kind kwam Theo in de Karmelkerk en 
was er misdienaar. Ook later bleef hij actief en betrokken bij de 
parochie. Vrijwel zijn hele werkzame leven werkte hij met veel plezier 
bij Hilverda aan de Mijnsherenweg. In 1978 trouwde hij met 
Annemiek Egging. Ze kregen drie kinderen. Sport was een grote 
hobby. Hij voetbalde, tafeltenniste en liep halve marathons. Tuinieren 
was een andere passie, in de grote achtertuin verbouwde hij groente 
en fruit.  
 
In 1994 kreeg Theo de ziekte MS. Daardoor moest hij zijn leven 
anders invullen. Maar hij bleef positief en genoot samen met 
Annemiek van alles dat wél kon. Toen Annemiek acute leukemie 
kreeg, heeft hij vijf jaar lang voor haar gezorgd. Na haar overlijden in 
2016 bleef hij ondernemend en genoot vooral van het samenzijn met 
zijn kinderen en kleinkinderen. Half september 2021 werd er 
alvleesklierkanker geconstateerd. Dat was een grote schok. 17 
december overleed hij, in het huis waar hij is geboren en méér dan 60 
jaar woonde. 
  
We zijn heel dankbaar en trots dat Theo onze vader was. We missen 
zijn betrokkenheid en humor. We hadden hem graag nog veel langer 
om ons heen gehad! 
  
We kijken terug op een mooie afscheidsdienst. Onze dank gaat uit 
naar broeder Wim Ernst, Cor Hermanns en Lous Zandvliet, die ons 
hebben geholpen. Ook dank aan het koor, Nico van Geijlswijk, 
Gerard Meijerink en alle anderen die zich inzetten voor de parochie. 
  
Githa, René, Carla 
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PRATEN OVER JE GELOOF (1): ALADDIN! 
 
Dit is een serie van vier artikelen over praten over je geloof.  
Deel 1: over taal & geloof.  
In de herfstvakantie ging ik met mijn gezin naar de musical Aladdin. 
Ofschoon ik heb genoten van het vakmanschap van de acteurs, de 
prachtige decors en kleding, viel mij het taalgebruik tegen. Deze 
Nederlandstalige musical was volledig letterlijk en zelfs wat plat. Er 
zat geen figuurlijk taalgebruik in en dus geen diepte in de teksten. De 
magie, die hoort bij zo’n prachtig verhaal uit Duizend-en-een-nacht, 
was daardoor volledig afwezig. Dat bracht mij ertoe om te denken: 
Verandert onze taal door de ontkerkelijking? Verliezen we het zicht 
op de diepere betekenis van woorden? Betekenissen waarmee we 
het mysterie van het leven proberen uit te drukken? Woorden die we 
veelal ontlenen aan de verhalen uit de Bijbel? Heeft het feit dat 
steeds minder mensen regelmatig een kerk bezoeken gevolgen voor 
onze taal? 
Ik denk dat hier zeker een correlatie aanwezig is. Het raakt aan onze 
belangrijke opdracht om opnieuw te leren spreken over ons geloof. 
Daarom kijken we nu eerst naar het belang van taal. Taal kleurt 
namelijk ons denken en daarmee ons doen. Taalonderzoekster Lera 
Boroditsky toont dit aan met een mooi voorbeeld. Stel dat ik u vijf 
foto’s geef van een opgroeiend kind en ik vraag u de foto’s op 
volgorde te leggen van jong naar oud. U zult dan de foto’s van links 
naar rechts leggen. Links de vroegste babyfoto en rechts de meest 
recente. Doordat wij gewend zijn van links naar rechts te lezen, heeft 
u zichzelf aangeleerd ook te ordenen van links naar rechts. Leest u 
echter van rechts naar links, zoals mensen met Hebreeuws of 
Arabisch als moedertaal, dan zult u het precies andersom doen. Dan 
legt u rechts de vroegste babyfoto en links de meest recente. Zo kleur 
taal ons denken en ons doen en laten. 
Ik ontleen nog een tweede voorbeeld aan Boroditsky. Stel dat een 
kind een vaas breekt tijdens het spelen. Wij zeggen dan: “Het kind 
brak de vaas!” Wij leggen door onze taalconstructie in het Nederlands 
de nadruk op de veroorzaker van het ongeluk. Wij onthouden al snel 
dat het kind het ongelukje veroorzaakte. In het Spaans zeg je dat 
anders. Je zegt dan: “De vaas brak.” Het feit dat het een ongelukje 
was staat in deze uitspraak centraal, niet de ongelukkige veroorzaker. 
Ik hoop dat u aanvoelt hoe groot dat verschil is in manier van 
taalgebruik en daarmee hoe we naar de dingen en gebeurtenissen in 
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onze wereld kijken. 
Ons geloof heeft ook een eigen taal. Het mooie en rijke van de 
geloofstaal is dat het met eenvoudige en gewone woorden grootste 
dingen probeert uit te drukken. Licht en donker, Vader en Zoon, water 
en vuur: We kennen deze woorden uit het alledaagse, maar in de 
context van het geloof gebruiken we deze woorden om wat onszelf 
overstijgt in woorden te vatten. Woorden als delen, woestijn, 
barmhartig en liefdevol krijgen een diepere betekenis. Zo ook 
woorden als wijsheid, Eeuwige, herademd, herboren… en vult u zelf 
maar aan. 
Wij gebruiken alledaagse woorden en geven daar, vanuit ons geloof, 
een diepere betekenis aan. Zo kan ik vertellen over mijn vader of over 
onze Vader en u begrijpt meteen en zonder moeite het verschil in 
betekenis. Is het leven niet veel dieper en rijker als je al wat bijzonder 
en waardevol is kunt uitdrukken met eenvoudige woorden? Het kleurt 
ons kijken naar de wereld door Vrede te zien, de stem van de Ander 
te horen en Liefde te vermoeden. Iemand die geen kennis heeft van 
het christendom, zal het verschil tussen mijn vader en onze Vader 
niet of minder snel oppakken. En heeft meer moeite om het geheim 
van het leven in woorden te vatten. Ik durf haast te stellen dat zonder 
de geloofstaal iemand minder ziet; dat de wereld minder diep en rijk 
is.  Zal door de ontkerkelijking onze gemeenschappelijke geloofstaal 
verdwijnen? 
Voor een deel misschien, maar voor een deel ook niet. Immers, 
ontkerkelijking wil niet zeggen dat de ervaringen van hetgeen ons 
leven overstijgt niet langer opgemerkt worden. In tegendeel, deze 
ervaringen zijn universeel. Ook mensen die niet opgegroeid zijn met 
de christelijke verhalen, kunnen ervaren dat het leven ons gegeven 
is. Of voelen zich geraakt door de Ander, zonder dat ze daar meteen 
woorden voor hebben. Deze ervaringen zijn onze 
gemeenschappelijke grond: de ervaring dat er iets in het leven 
schuilgaat dat groter is dan het individuele. Wie zo’n ervaring heeft, 
gaat op zoek naar woorden om deze ervaring uit te drukken en 
probeert dat door alledaagse woorden een diepere laag te geven. Ze 
vertellen dat ze iets van Liefde hebben mogen ervaren. Of dat ze 
voor even door het Eeuwige zijn aangeraakt. De verbinding met de 
verhalen die wij meedragen in ons hart kennen zij wellicht niet, maar 
we kunnen elkaar best begrijpen als we spreken over wat ons geraakt 
heeft.  
We kunnen immers prima begrijpen wat duisternis is, ook als we elk 
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moment het licht kunnen aandoen. We kennen de diepe angst van de 
duistere stormachtige nacht niet zo intens als mensen van pakweg 
150 jaar geleden, maar we kunnen ons er wel een goede voorstelling 
van maken. Misschien dat iemand zonder kennis van de 
Bijbelverhalen minder associaties heeft bij het woord woestijn. Maar 
als iemand een moeilijke periode in zijn leven uitdrukt als een 
woestijnervaring, begrijpt iedereen wel ongeveer wat hij daarmee wil 
zeggen. De geloofstaal is universeler dan u denkt. Toch zitten hier 
ook grenzen aan en dat bespreken we in deel twee van deze serie 
over praten over je geloof.  

Om terug te gaan naar de musical 
Aladdin: het is dus een gemiste kans 
dat de uitzichtloze ellende van de 
jonge Aladdin niet gebracht werd als 
woestijnervaring. Dat het verlangen 
naar de ware liefde niet ook een ware 
lotsbestemming was en er geen 
eeuwigheidswaarde werd toegekend 

aan het streven naar het goede, het mooie en het schone. Zo werd 
de musical niet meer dan een vluchtig videootje op TikTok in plaats 
van een sprookje waarbij je kunt wegdromen en dat je uitdaagt om de 
diepere lagen te ontdekken.   
 
Diaken Jeroen Hoekstra 
 
 
 
 
FILMCAFÉ  
 
Ontmoetingskerk te Rijsenhout. 
Op vrijdag 28 januari 19.30 uur 
Indien niet mogelijk dan op vrijdag 25 februari. 19.30 uur. 
TEL AVIV ON FIRE 
De in Israëlisch-Jeruzalem wonende Palestijn Salam (Kais Nashif) 
moet iedere dag een checkpoint passeren omdat hij een baantje 
heeft gekregen bij een spionagesoap die in Ramallah wordt 
opgenomen. Een lekkere campy serie die een met een Arabier 
getrouwde spionne, een hoge Israëlische militair, moet verleiden. 
Info: 06-52535056  
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DANK 
 

Ik heb een paar weken bloemen ontvangen van de kerk. Onze 
grote dank daarvoor wegens mijn ziekte.  
 
Met vriendelijke groet, 

Bep van de Hoorn-van Veen 
 

 
 
Bedankt voor de mooie plant en de goede wensen die Ineke 
kwam brengen vlak voor de kerstdagen. Dat was een heel 
gezellig bezoek. En de plant is prachtig. 

Wil van Es 
 
 

 
Bij deze willen wij de Karmelparochie bedanken voor de 
felicitaties, kaarten en bloemen die wij ter gelegenheid van 
ons 60-jarig huwelijk mochten ontvangen.  

Ook dank voor het bloemetje dat door Pastoor Marco na de viering in 
de kerk aan ons werd aangeboden.  
Dit alles zorgde voor ons voor een fijne dag. 
 
Met hartelijke groeten, 
Riet en Sjuul Meijer 
 
 
 

Wat een lief gebaar! Frieda bracht ons afgelopen zondag 
het altaarbloemetje in verband met ons 50 jarig huwelijk. Dat 
was echt een verrassing. We willen de kerk hiervoor hartelijk 
bedanken! 

 
Familie van Tol, IJsvogelstraat 
 
 
 
 
  



- 12 - 

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.  
  

Door een foutje in de administratie zijn de onderstaande parochianen niet in 
het Kerstkontakt opgenomen maar we feliciteren ze alsnog met hun 
verjaardag.   
       

14-jan 91 jaar De heer J.A.M. Melman Dreef 8 
18-jan 91 jaar Mevr. J.M. Stokkel- van der Meer Kanaalstraat 35 
20-jan 87 jaar Mevr. W.J. van Es Hortensialaan 17 
21-jan 86 jaar Mevr. M.E. van der Jagt-Bus Primulastraat 86 
21-jan 76 jaar Mevr. G.M.M. Doeswijk-Lambalk Rozenhof 29 
 
25-jan 80 jaar Mevr. W.M. Blom - van Wees Stommeerkade 24 
26-jan 84 jaar Mevr. C.T.Blommestijn-Verbruggen Drie Kolommenplein 51 
27-jan 81 jaar De heer J.P.M. 't Hoen Aalsmeerderdijk 562 
27-jan 83 jaar De heer A.G.J. Konst Gerberastraat 113 
30-jan 84 jaar Mevr. G. Verhoef - Maarsseveen Poldermeesterplein 48 
31-jan 77 jaar De heer A.J.W.M. van Hooff Bramenlaan 2 a4 
2-feb 86 jaar De heer P.M. Stokkel Molenpad 2-114 
2-feb 82 jaar Mevr. M.M. Tönis - Kraakman Hellendaalstraat 15 
2-feb 88 jaar Mevr. K.L. Rijken - Nio Otweg 23 
9-feb 81 jaar Mevr. J.E.M. van Velzen - Schuijt Emmastraat 32 
19-feb 86 jaar Mevr. P.C.M. Ton - Vijverberg Molenpad 75 
20-feb 91 jaar De heer J.J. Volmer Dreef 46 
21-feb 77 jaar De heer G.F.A. Böcker Kanaalstraat 53 
22-feb 80 jaar De heer F.B. Lissenburg Händelstraat 59 
22-feb 76 jaar Mevr. M.J. Köhler - Wilbers Drie Kolommenplein 65 
23-feb 89 jaar Mevr. M.A. Koot - van Engen Clematisstraat 38 
23-feb 82 jaar Mevr. C. Buwalda Ketelhuis 56 
24-feb 82 jaar Mevr. A.M.M. Verdel - de Jong Regenboogstraat 4 
25-feb 86 jaar Mevr. G.F.C. de Groot-Hoogeveen Clematisstraat 23 
26-feb 78 jaar De heer J.A. Touw Saturnusstraat 15 
27-feb 80 jaar Mevr. A.M.J. 't Hoen - Weterings Aalsmeerderdijk 562 
28-feb 80 jaar Mevr. F. van der Laan - Donicie Emmastraat  25 
28-feb 89 jaar De heer G.C.J. van den Berg Oosteinderweg 77 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN 

 

3e Zondag door het jaar 

zo 23-01 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering Mmv Cantors 
   Intenties Jeanne Verhaar- Schulze 

Johanna Stokkel- van Kempen 
Theo Zandvliet 
Marie Jurka- Engel 

zo 23-01 14.00 Karmelkerk Poolse viering,v Krzysztof Kicka 
za 29-01 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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4e Zondag door het jaar 

zo 30-01 09.30 Karmelkerk Woord- en Communieviering  
Mmv Cantors   Vg. Rob Mascini  

   Intenties Annie van den Helder- Kramer 
Corrie Könst- Jansen, 
Theo Zandvliet 
Jaargetij: Joop Teunen 
Marie Jurka-Engel 

zo 30-01 14.00 Karmelkerk Poolse viering,v Krzysztof Kicka 
wo 02-02 10.30 Karmelkerk Eucharistieviering 
za 05-02 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering 

vg B. Dullens 
 

5e Zondag door het jaar 

zo 06-02 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv klein Koor 
   Intenties Truus Harting- Enthoven 

Marie Jurka- Engel 
zo 06-02 14.00 Karmelkerk Poolse viering,v Krzysztof Kicka 
za 12-02 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering 

vg B. Dullens 
 

6e Zondag door het jaar 

zo 13-02 09.30 Karmelkerk WGV olv. Parochianen Mmv koor Aurora 
   Intenties Bert Pieterse en 

Overleden ouders Pieterse-Hijdra 
Marie Jurka- Engel 

zo 13-02 14.00 Karmelkerk Poolse viering,v Krzysztof Kicka 
za 19-02 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering 

vg B. Dullens 
 

7e Zondag door het jaar 

zo 20-02 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering 
   Intenties Nick Doeswijk 

Marie Jurka-Engel 
zo 20-02 14.00 Karmelkerk Poolse viering,v Krzysztof Kicka 
za 26-02 17.00 Kloosterhof Woord- en Communieviering 

vg B. Dullens 
 

8e Zondag door het jaar 

zo 27-02 09.30 Karmelkerk Woord- en Communieviering  
Vg. Rob Mascini  

   Intenties Henk Janssen 
Annie van den Helder- Kramer 
Wilhelmina Johanna v.d. Berg- Duindam 

zo 27-02 14.00 Karmelkerk Poolse viering,v Krzysztof Kicka 
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VIERINGEN IN DE REGIO 

 
 
 
Kudelstaart   

zo 23-01 11.00 Eucharistieviering;   
zo 30-01 11.00 Woord- en Communieviering Rob Mascini 
zo 06-02 11.00 Schelpenviering  
zo 13-02 11.00 Eucharistieviering  
zo 20-02 11.00 Eucharistieviering  
 27-02 11.00 Woord- en Gebedsviering Parochianen 
     
Uithoorn 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo 23-01 11.00 Eucharistieviering;   
zo 30-01 11.00 Eucharistieviering   
zo 06-02 11.00 Eucharistieviering  
zo 13-02 11.00 Eucharistieviering  
zo 20-02 11.00 Eucharistieviering  
zo 27-02 11.00 Eucharistieviering  
     
De Kwakel  

zo 23-01 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
zo 30-01 09.30 Eucharistieviering  
zo 06-02 09.30 Woord- en Communievierring Elly v Rooden 
zo 13-02 09.30 Eucharistieviering  
zo 20-02 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
zo 27-02 09.30 Eucharistieviering  
     
Nes a/d Amstel 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo 23-01 09.30 Eucharistieviering  
zo 30-01 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
zo 06-02 09.30 Eucharistieviering  
zo 13-02 09.30 Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
zo 20-02 09.30 Eucharistieviering  
zo 27-02 09.30 Woord- en Communieviering Jeroen Hoekstra 
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