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Parochieblad 
 

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 9 april t/m 6 mei 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, 7 mei t/m 10 juni) 
inleveren t/m woensdag 20 april 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  
28 april 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… 
 
 
De heilige Titus: hoop in onstuimige tijden 
 
Bijna al onze kerken zijn aan een “heilige” toevertrouwd. In onze regio 
zijn er twee “Sint Jan’s geboorte”, “Onze lieve vrouw van de berg 
Karmel”, "de Heilige Urbanus" en de leerlingen van "Emmaüs". 
Waarom worden kerkgebouwen naar heiligen vernoemd? 
In de katholieke traditie zijn de heiligen beschermers, maar ook 
voorbeelden: niet in de zin van “supermensen, maar integendeel. Het 
zijn gewone mensen die het voorbeeld van Jezus hebben nagevolgd. 
Het woord “heilig” is niet meer zo veel in gebruik. Tijdens de 
voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie gebruiken wij dit 
woord soms en we zien dan dat de kinderen het niet snappen. Zij 
leven in een wereld waar heel weinig over “heiligen” wordt gesproken. 
Toch is er dit jaar een kans om een heilige van dichterbij te leren 
kennen. Op 15 mei zal immers een Nederlander (een Fries, om exact 
te zijn) heilig worden verklaard.  
Zijn naam is Titus Brandsma; hij is in 1881 geboren. Hij was 
karmeliet, priester, hoogleraar en een baanbrekende journalist. Maar 
de grootste draai aan zijn leven kwam als gevolg van zijn mondig 
protest tegen het opkomende Nationaalsocialisme. Op 19 januari 
1942 werd hij door de Gestapo gearresteerd en beschuldigd van 
sabotage activiteiten, en na zijn veroordeling werd hij naar het 
concentratiekamp Dachau gezonden waar hij op 26 juli 1942 stierf.  
Wat maakt Titus tot een “heilige”?   Zoals ik al schreef, “heiligen” zijn 
gewone mensen die hebben geprobeerd Jezus na te volgen. Hoe kan 
men Jezus volgen? Titus werd geconfronteerd met de afschuw van 
het Nazisme en daar was hij diep ontsteld over. Hij wist dat de 
ideologie van macht en geweld in strijd is met het mooie 
gemeenschapsleven dat hij in zijn familie, in zijn kerk en in zijn 

karmelietenorde had ervaren. Hij 
begreep dat de liefde en de vrede van 
zijn land op het spel stonden. Hij 
luisterde naar een innerlijke stem, een 
stem die hem vanuit het diepste van 
zijn hart zei “wees niet bang, spreek 
de waarheid maar uit, ik zal altijd met 
je zijn”. Het was de stem van Jezus. 
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Titus geloofde dat het Jezus was, die tot hem sprak en hem de weg 
wees.  
Soms moeten heiligen tegen de stroom in gaan. Titus is zeker met 
grootmoedigheid tegen alle machtigen van zijn tijd ingegaan. Zijn 
leven helpt ons herontdekken wat het betekent een christen te zijn. 
Hij gaf zijn leven, omdat hij wist dat degene die hem riep de Schepper 
van alle leven was, en hem een Eeuwig Leven zou geven.  
Vandaag de dag wordt soms gezegd dat de katholieken met de tijd 
mee moeten gaan, dat de kerk is achterhaald en dat men moet 
“moderniseren”. Titus is juist niet met de geest van zijn tijd 
meegegaan, maar heeft gekozen de Heilige Geest te volgen, die alle 
tijden en mensen overstijgt. Mensen zoals Titus helpen ons ook om 
Pasen te begrijpen. Pasen is het mysterie van het overgaan van de 
dood naar het eeuwig leven: met de verrijzenis van Jezus werd de 
dood overwonnen. De dood, die in het Nazi-tijdperk het laatste woord 
leek te hebben, is overwonnen. In onze dagen lijken de 
verschrikkingen van de tweede wereldoorlog weer opnieuw te worden 
uitgevoerd. Het leven van Titus, het voorbeeld van zijn “heiligheid” is 
voor ons een hoop. De hoop dat de stem van Jezus mensen blijft 
inspireren die tegen de stroom ingaan, en op God alleen gaan 
vertrouwen. De liefde van God zal altijd het laatste woord hebben! 
Laten wij dit Pasen, naar het voorbeeld van de heilige Titus 
Brandsma, vol hoop beleven.  
Want: hoop doet leven!  
 
Zalig Pasen 
Pastoor Marco  
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HET PAROCHIETEAM INFORMEERT…. 
 
Het voorjaar is weer begonnen; bomen en planten 
bloeien, het is mooi weer buiten en mensen worden 
weer vrolijk. Daar zijn we wel aan toe na een lange tijd 
van beperkingen waaraan eind februari een einde 
kwam. Voor ons betekende dat we in de kerk weer terug naar 
"normaal" konden. Omdat we elkaar lang niet hadden gezien, was er 
na de viering op zondag 13 maart koffiedrinken in het Parochiehuis. 
Dat er behoefte was om elkaar weer te ontmoeten, bleek wel uit de 
opkomst. Het Parochiehuis zat helemaal vol en er moesten stoelen 
bijgeplaatst worden! Het koffiedrinken na de viering op de eerste 
zondag van de maand achterin de kerk willen we weer oppakken en 
ook andere activiteiten kunnen we weer inplannen. Op 24 april is het 
60-jarig kloosterlingjubileum van Br. Wim Ernst en de dag erna op 
maandag 25 april is de parochieavond waarin u mee kunt praten over 
de toekomst van onze parochie in regioverband. Meer informatie 
vindt u verderop in dit Kontakt. Verder staan in de planning op 
donderdag 26 mei dauwvaren, In juni willen we alsnog het 90+2-jarig 
bestaan van de parochie vieren. En met de heiligverklaring (15 mei) 
van Titus Brandsma organiseert de Denktank in september 
theatervoorstellingen. Maar eerst hebben we nog de Goede Week die 
we dit jaar weer op normale wijze kunnen vieren in de kerk, en is op 
woensdag 13 april de laatste halte van de Passieronde in de Samen-
op-weggemeente in Kudelstaart van 19.15 tot 19.45 uur.  
 

Nu de Coronacrisis (voorlopig) zijn einde nadert, is er een nieuwe 
crisis: de oorlog in de Oekraïne. Veel burgers moeten vluchten voor 
het oorlogsgeweld. Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers en 
vluchtelingen. Verwacht wordt dat veel vluchtelingen naar Nederland 
zullen komen. Het Parochieteam is in contact met het bisdom of de 
leegstaande kamers in het Klooster aan vluchtelingen beschikbaar 
gesteld kunnen worden. Met de voedselinzameling op Witte 
Donderdag willen we dit jaar, waar nodig, ook een bijdrage leveren 
aan de vluchtelingen uit de Oekraïne. Zie het bericht in dit Kontakt.  
  

Zo langzaamaan krijgen we met alle activiteiten en initiatieven het 
"Samen Kerk-gevoel" weer terug.  
  

Namens de leden van het Parochieteam wens ik u een zalig Pasen! 
Otto Zandvliet  
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60 JARIG KLOOSTERFEEST 
 
Zondag 24 april is het zestig jaar geleden, dat ik 
mijn professie deed, de kloostergeloften. 
Ik werd medebroeder in de orde van de 
karmelieten. 
 
In dankbaarheid wil ik erbij stilstaan met wie ik 

mooie en moeilijke dagen heb mogen delen. 
Door de jaren heen was het vooral op het terrein van de diaconie en 
ouderenzorg. 
Ik denk aan mijn periode in zorgcentrum 'Kloosterhof'. Sinds de 
pastorale opdracht en zending voor de diaconie van het Bisdom in 
2005, ben ik nog altijd actief betrokken in de parochie Aalsmeer. Ik 
doe mee met het drugspastoraat, contact met daklozen in 
Amsterdam. Met Raakpunt 55+ organiseren we boeiende thema-
ochtenden. Bij mij thuis is iedere maand een oecumenische Taizé-
viering. 
Dit alles in nauwe verbondenheid met de Karmel Gemeenschap. 
Redenen genoeg om het jubileum te vieren. 
 
Ik wil u hierbij laten weten, dat deze dag begint met de 
eucharistieviering in onze parochiekerk 'Onze Lieve Vrouw van de 
Berg Karmel' in Aalsmeer. 
Aanvang 10.30 uur. Hoofd-concelebrant is onze Prior Provinciaal 
Huub Welzen. 
Aansluitend is er tot ongeveer 13.00 uur gelegenheid elkaar te 
ontmoeten in het Parochiehuis achter de kerk. 
 
U bent van harte welkom. 
 
Br. Wim Ernst o.carm 
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VASTENACTIE 2022 
Je land is je leven is het thema van de Vastenactie dit jaar. 
  
De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd van 2 maart -17 
april staat in het teken van landrechten. 
De wereldwijde vraag naar voedsel en grondstoffen eist veel ruimte 
op en richt vaak grote milieuschade aan. Daarbij wegen meestal de 
economische belangen van overheden en grote bedrijven zwaarder 
dan de rechten van de lokale gemeenschappen: die worden niet 
zelden met geweld beroofd van hun huizen en hun land. De meeste 
mensen in de betrokken gebieden konden zich voorheen goed 
redden: ze hadden grond om te bewerken, water bij de hand en 
konden de oogst die ze zelf niet nodig hadden, verkopen op de markt. 
Nu worden ze beroofd van hun land en belanden ze noodgedwongen 
als slecht betaalde dagloner op de plantages en in mijnen of trekken 
naar de stad, in de hoop daar werk te vinden. 
Wie opstaat tegen de overmacht van overheden en multinationals om 
zijn eigendom te beschermen, loopt de kans om vermoord te worden. 
In 2020 werden minstens 331 mensen vermoord die opkwamen voor 
hun rechten 
Vastenactie wil deze mensen steunen bij hun strijd voor landrechten. 
Tijdens de komende Vastentijd – van 2 maart -17 april- kunt U 
Uw giften bij het verlaten van de kerk deponeren in onze 
overbekende MELKBUS  
Mocht u liever overmaken dan kan dat op rekening van Vastenactie: 
NL21 INGB 000 000 5850. 
Alvast hartelijk dank voor uw belangstelling en natuurlijk voor uw 
bijdrage.  
 
Namens het Missiecomité, 
Ria, Joke en Bep 
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VOEDSELINZAMELING WITTE DONDERDAG 14 APRIL  
  
Op Witte Donderdag is het ondertussen een traditie om voedsel in te 
zamelen. Na twee jaar inzameling op de parkeerplaats voor de kerk, 
wordt het voedsel nu weer tijdens de offerande aangeboden tijdens 
de viering op Witte Donderdag om 18.00. Met deze actie tonen we 
ons solidair met hen die het minder hebben en een extraatje goed 
kunnen gebruiken. Zoals elk jaar wordt het ingezamelde voedsel 
verdeeld over de Voedselbank Aalsmeer en de daklozen in 
Amsterdam die Br. Wim Ernst regelmatig bezoekt. Met de 
aanhoudende stroom vluchtelingen uit de Oekraïne willen we dit 
jaar deze groep vooral ook niet vergeten. Veel mensen zijn u 
dankbaar uw gulle bijdrage!  
  

Namens de Diaconie  
Otto Zandvliet  
 
 
GOEDE VRIJDAG VIERING 15 APRIL  
 

Op vrijdagavond 15 april om 19.30 uur is de Goede Vrijdagviering in 
de Open Hofkerk in de Ophelialaan. 
Vanuit de Doopsgezinde kerk, Open Hofkerk en de Karmelkerk gaan 
er mensen hierbij voor. 
Jan Raadgever is hierbij de organist/pianist. 
Wij gedenken het lijden en sterven van Jezus.  
Wij nodigen u hierbij uit om dit met ons mee te beleven. 
 
 
 
VOP GROEP INFORMEERT 
 
Eerste Paasdag, zondag 17 april, mogen we met elkaar een viering 
samenstellen om te vieren dat Jezus is opgestaan. 
In deze donkere tijd is het hoopvol om open te staan voor de 
boodschap van Jezus, die te vinden is bij de levenden. 
Door ons open te stellen en te geloven kan die boodschap ons inzicht 
geven in wat werkelijk belangrijk is. 
Het thema van de viering is: Verder gaan. 
De voorgangers zijn: Ans de Kruijf en Cor Hermanns 
Muzikale medewerking: Het Karmelkoor  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8wOKnk-TKAhVFvA8KHQqaCCgQjRwIBw&url=http://www.voedselbankaalsmeer.nl/wp/archief/&bvm=bv.113370389,d.ZWU&psig=AFQjCNGZfP7X-LB1-zMNJT_PegSSpT6mnA&ust=1454882901461829
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DODENHERDENKING OP 4 MEI 2022 
 

In de Doopsgezinde Kerk , Zijdstraat 55 is er op 4 mei om 
19.00 uur de herdenkingsviering. Het Thema is “Vrijheid in 
verbondenheid”. 
In deze zorgelijke tijd met de oorlogen elders willen we stil 

staan bij het leed wat er onder de mensen gebeurt. 
Met de oecumenische liturgiegroep van Beraad van kerken en 
voorganger Cor Hermanns is deze viering voorbereid. 
De organist is Ruud Kooning.  
Na deze viering is er nog gelegenheid om naar het Raadhuisplein te 
gaan om daar de kranslegging en stilte mee te maken. 
 

Namens de Liturgiegroep, Lia Pieterse 
 
 
 
 
DAUW-VAREN 
 

Beste Parochianen, 
De denktank gaat op donderdag 26 mei dauwvaren! 
Deze ochtend verzamelen we om 7 uur op het kerkplein. 
Vanaf daar gaan we gezamenlijk naar de Kolenhaven om aan boord 
te stappen van 2 solide boten met schipper. 
We gaan genieten van de ruimte en rust op de poel, om daarna aan 
te leggen bij een mooi eiland voor een lekker ontbijt.  
Waarna we een korte dienst houden met een aantal liederen in de 
open lucht!  
Voor deze ochtend vragen wij een vrijwillige bijdrage.   
Opgeven is wel verplicht, dat kan vanaf 1 mei via de intekenlijst of via 
karmeldenktank@gmail.nl  
 

  

mailto:karmeldenktank@gmail.nl
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VOORSTELLING:  
PETER VERMAAT MET ‘TITUS, HELD OF HEILIGE?’ 
 

Naar aanleiding van de heiligverklaring op 15 mei a.s. 
van Titus Brandsma organiseert de Denktank van de 

Karmelparochie bovengenoemde voorstelling.   
Op vrijdag 23 september en zaterdag 24 september 2022 zal Peter 
Vermaat, dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker, zijn 
voorstelling spelen: Titus, held of heilige? Een theatrale en poëtische 
vertelling over het leven van Titus Brandsma gevisualiseerd door 
karakteristieke poppen en objecten.  
 

Het gebeurt niet elke dag, dat een Friese boerenzoon heilig wordt 
verklaard. Het is de eerste keer na 2000 jaar! Niet iedereen zal 
weten, wat Titus Brandsma heeft bezield en hoe hij heeft geleefd. In 
een avondvullende theatervoorstelling met levensgrote poppen en 
muziek vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van Titus Brandsma. 
In 1881 geboren op een boerderij in Ugoklooster (bij Bolsward), werd 
hij in 1942 te Dachau met een injectie om het leven gebracht. Het is 
het verhaal van een kwetsbaar mens die overeind bleef te midden 
van het oorlogsgeweld. De geschiedenis van een praktisch ingestelde 
mysticus die oog had voor mensen in crisissituaties. De kroniek van 
een geleerde die journalisten motiveerde niet te buigen voor de 
naziterreur. Deze houding leidde tot zijn dood, maar is inspirerend tot 
op de dag van vandaag.  
 

Titus werd in 1881 als Anno Sjoerd geboren. Als elfjarige jongen ging 
hij naar het kleinseminarie van de franciscanen om zich vervolgens 
aan te sluiten bij de karmelieten. Daar nam hij de kloosternaam Titus 
aan. Na zijn priesterwijding studeerde hij in Rome, promoveerde in de 
wijsbegeerte en werd uiteindelijk hoogleraar in Nijmegen. Toen 
Nederland werd bezet door de Duitsers, kwam Titus Brandsma met 
hen in conflict. De directe aanleiding tot zijn arrestatie was zijn actie 
om de dagbladen te bewegen geen artikelen en advertenties van de 
N.S.B. op te nemen. Acht weken zat hij in een cel in Scheveningen 
om na wat omzwervingen uiteindelijk in 1942 te sterven in Dachau. In 
een voorstelling van ruim anderhalf uur vertelt Peter Vermaat het 
levensverhaal van deze religieus bewogen man. 
Waar: Karmelparochie 
Wanneer: Vrijdag 23 september en zaterdag 24 september 2022 
om 20.00 uur.  
Prijs: € 10,00      
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Kaarten kunt U als volgt bestellen: 
o.v.v. de datum en ook uw naam het bedrag van de kaartjes 
overmaken naar NL03 INGB 0000937083   
tnv RK Kerkbest vd Par. OLV vd Berg Carmel 
Vanaf 19 juni a.s. tevens verkoop van de 
kaartjes achter in de kerk.  
 
 
 
 

HEILIG VERKLARING 
 
 

Op zondag 15 mei zal paus Franciscus tijdens een plechtigheid op 
het Sint-Pietersplein Titus Brandsma heilig verklaren. Ons bisdom 
(Haarlem-Amsterdam) organiseert een speciale bedevaart (van 13 
t/m 17 mei) om deze plechtigheid in Rome bij te wonen. Wilt u mee, 
kijk op de website van het bisdom (of kijk op onze parochiewebsite). 
Er zijn slechts vijftig plekken beschikbaar.  
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ONZE FINANCIËN 
 
Met enige regelmaat informeren wij u over de financiële situatie van 
de parochie, o.a. via de stand van de actie Kerkbalans. Graag geven 
wij ook wat meer inzicht over hoe wij er nu voorstaan. 
 

Het is voor ons ook belangrijk dat wij in financiële zin ‘onze eigen 
broek kunnen ophouden’ en dat we ook zorgvuldig omgaan met de 
gelden van de parochie. Dat heeft de afgelopen dan ook veel 
aandacht gekregen van het parochieteam en ook binnen het 
kerkbestuur van de regio. Goed om te weten dat op dit moment de 5 
parochies in de regio in financiële zin nog steeds zelfstandig zijn. 
Over de laatste jaren heeft dit ertoe geleid dat we elk jaar met een 
(bescheiden) positief resultaat hebben kunnen afronden. Ook de 
‘Corona jaren’ 2020 en 2021 hebben we beiden met een plusje 
kunnen afsluiten.  

  

Wij vragen vaak uw aandacht voor de actie 
Kerkbalans en dat is niet zonder reden. In 2021 
waren uw bijdragen in de kerkbalans goed voor 70% 
van alle inkomsten van de parochie. Andere 

belangrijke inkomsten komen uit collectegelden, verhuur kerk aan de 
Poolse parochie en uitvaarten. Met uw hulp slagen we er in om deze 
inkomsten op peil te houden en dat is een teken van vitaliteit. 
Anderzijds zien we ook dat de groep die actief bijdraagt aan de 
kerkbalans kleiner wordt en ook vergrijsd. Dat is naar de verdere 
toekomst toe uiteraard een zorgpunt. 
 

Grote kostenposten zijn de personeelskosten van onze pastores en 
verplichte bijdragen aan het bisdom Haarlem Amsterdam. Dat zijn in 
principe vaststaande kosten en door ons niet eenvoudig te 
beïnvloeden. Daarnaast zijn de kosten voor onderhoud, verwarming 
en elektriciteit ook fors. En dat zal zeker niet minder worden met 
stijgende energieprijzen en het einde van kerksluitingen ivm Corona.  
  

Met de beschikbare geldmiddelen zijn wij op dit moment nog goed in 
staat om aan al onze verplichtingen te voldoen en houden we deze 
middelen ook goed op peil.  
 

Mocht u specifieke vragen hierover hebben dan kunt u mij uiteraard 
altijd benaderen. 
 

Carlo Renne  
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FILMCAFÉ  
 

Op vrijdag 29 april om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk 
Rijsenhout. Film: ADAM 

Samia is jong, zwanger en alleenstaand. Ze zoekt werk en vooral een 
plek om te slapen, zodat ze de zwangerschap voor haar ouders 
verborgen kan houden. Het kind wil ze afstaan zodra het geboren is. 
Ze komt terecht bij Abla en haar jonge dochter, waar ze de dagen tot 
aan de bevalling doorbrengt. Met haar debuutfilm Adam zet 
regisseuse Marym Touzani een verstilde karakterstudie neer van 
twee Marokkaanse vrouwen. 
Info : tel: 06 51 53 50 56 
 

 
HULDE 
 

In het vorige Kontakt schreven wij dat de riolering van de kerk en de 
scouting moest worden vervangen en vroegen wij u om een extra 
bijdrage om de hoge kosten te dekken. De kosten voor onze parochie 
zijn inderdaad aanzienlijk omdat er minder collecte geld binnenkomt 
o.a. vanwege de mindere opkomst tijdens de H missen op zondag. 
Wat wij echter willen benadrukken is dat de kosten heel erg gedrukt 
zijn door het vrijwilligerswerk van één man speciaal. Aad Baas heeft 
zich dagenlang ingezet om de gehele riolering aan te leggen en de  
bestrating weer op orde te brengen  Volgens zijn zeggen een 
“peulenschil” omdat hij dit, beroepsmatig, zijn leven lang heeft 
gedaan, maar ik geef het u te doen op 78 jarige leeftijd tot je knieën in 
de bagger. Hulde voor deze vrijwilliger!!! 
 

Namens het Parochie team,  
Nico van 
Staveren 
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JUBILEUM VIERING IN DE KARMELKERK  
 
Zondag 27 februari was er een jubileumviering in de goed gevulde 
Karmelkerk aan de Stommeerweg in Aalsmeer. Het was al een feest 
op zich dat alle corona beperkingen waren opgeheven, het koor weer 
voltallig mocht zingen en de kerkgangers weer mochten meezingen. 
Wat is het heerlijk dat we ons weer volledig mogen inzetten in de kerk 
waar iedereen weer welkom is. Dat hebben we toch zo’n twee jaren 
moeten missen. Er waren drie jubilarissen op het dames en heren 
kerkkoor. Nel van de Kroon en Loek Pieterse beiden 40 jaar lid 
(gouden speld) en Afra Boersma 50 jaar lid (Gouden+speld). In een 
zeer inspirerende dienst onder voorganger diaken Hr. R. Mascini 
werden de pannen van het dak gezongen voor zover deze al niet 
door de storm waren weggeblazen. Aan het begin van de dienst 
werden de jubilarissen toegesproken door de voorzitter van het 
Parochie Bestuur Carlo Renne en kregen door hem de versierselen 
opgespeld en de oorkondes van de Sint Gregorius Vereniging en 
bloemen aangereikt. Een speciaal voor de feestgangers 
gecomponeerd lied werd toen ingezet. In de mooie overweging van 
diaken Mascini werd stilgestaan bij de dramatische gebeurtenissen in 
Oost-Europa en werd het verzoek van Paus Franciscus voorgelezen 
om de Oekraïners bij te staan. Na afloop van de dienst was er voor 
alle koorleden en familie een gezellig samen zijn met koffie en een 
borrel in het parochiehuis. Het parochiehuis leent zich bij uitstek voor 
dit soort feestelijkheden en is voor en door alle Aalsmeerders te 
reserveren (06-42606872). U bent natuurlijk van harte welkom bij ons 
gezellige koor te komen zingen. Wij wensen de jubilarissen nog vele 
jaren gezondheid en zangplezier.   
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WERKGROEP BLOEMVERSIERING  
 
Op maandag 21 februari had de werkgroep bloemversiering een 
samen-zijn. We waren bijeen om de rode draad voor de 
Veertigdagentijd en Pasen 2022 te bespreken.  
 
Tijdens deze bijeenkomst hebben we afscheid genomen van Renske 
Kruisman.    Renske zat al meer dan 45 jaar bij de werkgroep en ook 
nog vele jaren als contactpersoon van de groep maar had te kennen 
gegeven dat ze ermee wilde stoppen. Renske was de laatste jaren 
wat in de lappenmand geraakt en het ging niet meer zoals ze wilde.  
Heel jammer maar we hebben er alle begrip voor en uiteraard werd 
ze door de bloemengroep in de bloemetjes gezet.  
 
Nico van der Kroon 
 
 
 

KONTAKTBEZORGER  
De Kontaktbezorger Ton Harte is door 
omstandigheden niet meer in staat om de 
Aalsmeerderweg te Aalsmeer de Kontakten te 
bezorgen. Het gaat om 13 Kontakten voor de 
even en oneven huisnummers. Wat zou het fijn 
zijn als een parochiaan opstaat om deze 
Kontakten voor de parochie rond te brengen. 
Bent u geïnteresseerd stuur een mail naar 

ledenadmkarmelkerk@gmail.com of een telefoontje op vrijdagmorgen 
naar het secretariaat 0297- 341231. Namens de bewoners van de 
Aalsmeerderweg hartelijk dank. 
 
Vriendelijke groet, Aard en Ria 
 
  

mailto:ledenadmkarmelkerk@gmail.com
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INKTCARTRIDGES DONEREN AAN DE PAROCHIE 
 
Heeft u een hp of canon printer en u gooit de 
inktcartridges altijd zo in de prullenbak? Doe dat 
niet!! Lever ze in bij onze parochie. Aan de zijkant 
van de kerk hangt een zwarte bak met de tekst 
hier postpakket deponeer ze daarin. De parochie 

levert ze in bij inkt123 die hiervoor weer een kleine   vergoeding voor 
geeft. Elk beetje helpt nietwaar? 
 
 
DANK 
 

Afgelopen zondag was het feest in onze kerk. Er waren drie 
jubilarissen op het Karmelkoor, Afra 50, Loek 40 en Nel 40 jaar. 
Het was een mooie dienst, mooie liederen, volle kerk (dat mocht 
weer) met mensen, ook onze familie!! 
We kregen een mooie oorkonde en speldje opgespeld, een bloemetje 
erbij en er was een speciaal lied voor ons gemaakt. 
Bedankt hiervoor, ook voor de vele kaartjes, bloemen, cadeautjes en 
voor het gezellig samenzijn met elkaar in het Parochiehuis, waar voor 
ieder van ons ook nog een woordje werd gesproken door Elly.  
Nu aan het nagenieten en van alle mooie foto’s die zijn gemaakt!! 
Nogmaals iedereen BEDANKT!! 
Afra, Loek, Nel 
 
 

Bedankt voor het altaarbloemetje, wat op zondag door een 
parochiaan werd gebracht. Dat was een verrassing die ik erg 
kan waarderen. 
Super bedankt. 

Hartelijke groet, Leny Klijn 
 
 

 
Met appjes, mailtjes, kaarten, altaarbloemetje en andere 
attenties wordt het revalideren na een heupoperatie bijna 
gezellig! Hartelijk dank allemaal voor alle berichten. 

Lous Zandvliet 
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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.  
  

9-apr 81 jaar Mevr. C.J. Bijlo - Bakker W-Alexanderstraat 58 
14-apr 76 jaar De heer E.A. Boerlage Aalsmeerderweg 164 
16-apr 86 jaar Mevr. A.M. v/der Drift–v/der Meer Lakenhallen 44   H’dorp 
16-apr 76 jaar Mevr. G.J.M. Ammerlaan-Doeswijk Rijshornstraat 84 
20-apr 78 jaar De heer A.P.M. Baas Molenweg 43 
20-apr 96 jaar Mevr. W.E.C. Winters - v Wissen Clematisstraat 16-116 
23-apr 84 jaar Mevr. M.M.T. Hooijman - Melman Aalsmeerderweg 651 
25-apr 84 jaar Mevr. A. Commandeur-de Rooij Vlinderweg 24 
26-apr 75 jaar Mevr. P. v/d Kroon-v Scheppingen Aalsmeerderdijk 71 
29-apr 77 jaar Mevr. M.A.M. Stokman - Rotteveel Koningsstraat54 
22-apr 83 jaar Mevr. J.J.M. Kragtwijk - Koot Kas 31 
1-mei 91 jaar Mevr. J.M.C. de Kruijf - Bus Hadleystraat 41 
3-mei 82 jaar Mevr. T. Checa Ruíz - van Halm Begoniastraat 58 
5-mei 76 jaar Mevr. A.J. Alderden - Zandbergen Baanvak 61 
6-mei 80 jaar Mevr. M. v/d Knaap-Ammerlaan Molenpad 91 
 

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 

 
Palmzaterdag 

za 9 april 17.00 Kloosterhof Woord en communieviering 

Vg. B. Dullens 

 
 
Palmzondag 

zo 10 april 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering, 

mmv.  Mirakels 

   Intenties Wilhelmina Johanna van den Berg- 
Duindam, 
Martinus Maria Bernardus Blauwhoff, 
Frits Zeldenthuis 

zo 10 april 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

wo 13 april 18.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

en kruisweg. 

 
  

PAROCHIEAGENDA 
10 april tot 6 mei 2022 
Aanvangstijden  
repetities van: 

Karmelkoor donderdags 19:30 uur 

     

do 7 april 10.15  Parochiehuis Raakpunt Loek Seeboldt 

vr 29 april 20.30 Zwarteweg 36 Taizéviering 

     

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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Witte Donderdag 

Do 14 april 18.00 Karmelkerk Eucharistieviering, 

mmv. Karmelkoor 

   Intenties Sjaak van der Zon 

    Jaargetij: Sjaak van der Zon 

 
 
 
 
 
Goede Vrijdag 

vr 15 april 14.30 Kloosterhof Kruisweg vg. B. Dullens 

vr 15 april 15.00 Karmelkerk Kruisweg olv. Parochianen 

vr 15 april 19.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

vr 15 april 19.30 Open Hofkerk Oecumenische dienst 

 
 
 
 
 
Paaswake 

za 16 april 16.00 Kloosterhof Paasviering 

Woord en communieviering  

vg. B. Dullens 

za 16 april 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

za 16 april 15.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

za 16 april 21.30 Karmelkerk Euchristieviering mmv. Karmelkoor 

   Intenties Jaap Breugem,  

Cor Bekker, 

Truus Harting- Enthoven, 

Miny Zandvliet- Daggers, 

Theo Zandvliet, 

Annemieke Zandvliet- Egging, 

Gerarda Petronella Maria te Riele- 

Meijer, 

Frits Zeldenthuis, 

Jaargetij: Jaap Breugem, 

Jaargetij: Cor Bekker 
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1e Paasdag 

zo 17 april 7.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

zo 17 april 9.30 Karmelkerk VOP viering mmv. Klein koor 

   Intenties Zie Paaswake. 

zo 17 april 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

 
 
2e Paasdag 

ma 18 april 11.00 Uithoorn Eucharistieviering 

ma 18 april 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

za 23 april 17.00 Kloosterhof Woord en communieviering  

vg. B. Dullens 

 
2e zondag van Pasen 

zo 24 april 10.30 Karmelkerk Karmelviering, mmv. Karmelkoor 

Jubileum Broeder Wim, 

   Intenties Uit dankbaarheid bij gelegenheid 60 jaar 
kloosterfeest, 
Truus Harting- Enthoven, 
Frits Zeldenthuis. 

zo 24 april 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

za 30 april 17.00 Kloosterhof Woord en communieviering  

vg. B. Dullens 

 
3e zondag van Pasen 

zo 1 mei 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering, mmv. klein Koor 

    Na de viering bent u van harte 
uitgenodigd om achterin de kerk 
koffie/thee te drinken. 

zo 1 mei 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

wo 4 mei 10.30 Karmelkerk Eucharistieviering van harte 

aanbevolen. 

Na de viering bent u van harte 

uitgenodigd om achterin de kerk 

koffie/thee te drinken. 
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VIERINGEN IN DE REGIO 

 
 

Kudelstaart   

zo 10 april 11.00 Eucharistieviering Palmzondag 

do 14 april 19.30 Eucharistieviering Witte donderdag 

vr 15 april 19.00 Zingen rond het lijden Goede Vrijdag 

zo 17 april 11.00 Eucharistieviering met kinderkoor Paasviering 

zo 24 april 11.00 Woord en gebedsviering olv. Parochianen 

zo 1 mei 11.00 Eucharistieviering  

Uithoorn 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 

zo 10 april 11.00 Eucharistieviering;   

do 14 april 19.30  Eucharistieviering  Witte donderdag 

vr 15 april 15.00 Kruisweg Goede Vrijdag 

vr 15 april 19.00 Kruisverheffing Goede Vrijdag 

za 16 april 21.30 Eucharistieviering Paaswake 

zo 17 april 11.00 Eucharistieviering 1e Paasdag 

ma 18 april 11.00 Eucharistieviering 2e Paasdag 

zo 24 april 11.00 Eucharistieviering  

zo 1 mei 11.00 Eucharistieviering   

De Kwakel  

zo 10 april 09.30 Woord en communieviering Jeroen Hoekstra 

vr 15 april 15.00 Kruisweg olv. Parochianen Goede Vrijdag 

za 16 april 19.30 Eucharistieviering Paaswake 

zo 17 april 9.30 Woord en communieviering Jeroen Hoekstra 

zo 24 april 9.30 Woord en communieviering Rob Mascini 

zo 1 mei 9.30 Eucharistieviering  

Nes a/d Amstel 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 

zo 10 april 09.30 Woord en communieviering Elly van Roode 

vr 15 april 15.00 Kruisweg    olv. Parochianen Goede Vrijdag 

za 16 april 19.30 Eucharistieviering Paaswake 

zo 17 april 09.30 Eucharistieviering 1e Paasdag 

ma 18 april 10.00 Gezinsviering Elly van Roode 

zo 24 april 9.30 Eucharistieviering  

zo 1 mei 9.30 Woord en communieviering Elly van Roode 
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