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Parochieblad 
 

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 7 mei t/m 10 juni 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, 11 juni t/m 15 juli) 

inleveren t/m woensdag 25 mei 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  
2 juni 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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HET PAROCHIETEAM INFORMEERT…. 
 
Dit jaar was het voor het eerst in twee jaar, na het 
recent afschaffen van de coronamaatregelen, dat we 

weer een volledige Goede Week konden vieren op 
normale wijze. Wat mooi om, van Palmzondag tot en 
met de wederopstanding in de Goede Week, zoveel 

mensen te mogen ontmoeten bij de vieringen en activiteiten.  
  

Op Witte Donderdag is er traditioneel de voedselinzameling. Als 
onderdeel van verdergaande samenwerking binnen de Raad van 

Kerken hebben we dit jaar de inzameling gedaan samen met de 
Doopgezinde Gemeente. Twee autokofferbakken vol met voedsel en 
andere houdbare producten is er ingezameld. Behalve de 
voedselbank, was er dit jaar extra aandacht voor Oekraïense 

vluchtelingen op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Het grootste 
gedeelte van de spullen is gebracht naar de stichting Help 
Oekraïne! Dit is een lokale stichting opgericht door ondernemers in 

de bloemenexport. De logistieke ervaring van de exporteurs wordt 
ingezet om de hulpgoederen op de juiste plaats te krijgen, zowel bij 
de opvangcentra in Polen als aan het front in de Oekraïne. Er wordt 

nauw samengewerkt met het Poolse Rode Kruis. In voorgaande jaren 
was een gedeelte bestemd voor de daklozen die Br Wim Ernst 
bezoekt. Hij heeft aangegeven dat de mensen in de Oekraïne het 
harder nodig hebben dan de daklozen. Een mooi gebaar en iedereen 

hartelijk dank voor uw bijdrage. Veel mensen zijn u dankbaar!  
  

Ingegeven door de oorlog in de Oekraïne was er op Stille Zaterdag 
(op initiatief van de Raad van Kerken) een vredestocht tegen oorlog 

en voor vrede die bij onze kerk startte. Met onbeschreven vellen 
papier hebben ruim 50 mensen door het centrum van Aalsmeer 
gelopen. Het houden van een vredesoptocht is een vrijheid die wij in 

Nederland hebben en waar we blij mee mogen zijn. In veel landen, 
waaronder Rusland, is er onderdrukking en is het niet mogelijk om je 
mening te tonen zonder dat je gearresteerd wordt.   
  

Een grote opkomst ook bij het 60-jarig professiefeest van Br. Wim 
Ernst. Een mooie viering in de kerk met meerdere voorgangers 
waaronder hoofdcelebrant Prior Provinciaal Huub Welzen. Daarna 

was er een druk bezochte receptie in het Parochiehuis waar Lous 
Zandvliet namens de parochie Wim toesprak, inging op het vele 
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goede werk dat Wim in alle jaren gedaan heeft en nog steeds doet en 
hem van harte feliciteerde met dit bijzonder mooie jubileum. 
  

Bij schrijven dit artikel moest de parochieavond nog gehouden 
worden, waarin u hebt meegepraat over de toekomst van onze 

parochie. Meer informatie komt in het volgende Kontakt.  
  

Op zondag 15 mei is de heiligverklaring van Titus Brandsma. In de 
viering in onze kerk wordt Titus dan letterlijk en figuurlijk in het licht 

geplaatst. Aansluitend is er de mogelijkheid om gezamenlijk de 
uitzending van de heiligverklaring in het Parochiehuis te bekijken. Zie 
hieronder voor verdere informatie.  
  

Noteert u ook alvast zondag 10 juli in uw agenda. Dan vieren we uit 
het (uitgestelde) 90+2-jarig jubileum van onze parochie met diverse 
activiteiten. Meer informatie ook daarover in het volgende Kontakt.  
  

Namens het Parochieteam 

Otto Zandvliet 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ZONDAG 15 MEI –  
HEILIGVERKLARING TITUS BRANDSMA 
 

Zondagmorgen 15 mei zal Titus Brandsma tijdens een feestelijke 

Eucharistieviering in de Karmelkerk in het licht staan. 
Titus was een karmeliet en dat maakt dat de meeste van ons, hem 
ook zonder de aandacht van de heiligverklaring al goed kenden.  
Hij heeft zijn leven toevertrouwd aan God en gegeven voor de vrijheid 

waar we ons juist nu extra bewust van zijn. 
De heiligverklaring in Rome wordt rechtstreeks uitgezonden op tv.  
Na de viering bent u van harte welkom in het parochiehuis om dit op 

een groot scherm met elkaar mee te beleven.  
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LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE 
 
IN MEMORIAM  

 

Nelly Steggerda-Tijssen 
* 5 oktober 1936   † 10 april 2022 

 

Nelly groeide op aan de Ringvaart. 
Tijdens haar schooltijd en tijdens allerlei banen daarna maakte Nelly 

vriendschappen die tijdens haar verdere leven zeer waardevol 
bleven.  
Na een jaar gewerkt te hebben in Canada leerde ze Ruud kennen en 

zij gingen samen ook aan de Ringvaart wonen. Ze was heel blij toen 
er kinderen kwamen en vervulde het moederschap met grote 
zorgzaamheid. Een hoogtepunt in het jaar waren altijd de 
kampeervakanties en toen de kinderen uit huis waren genoten Ruud 

en Nelly samen van allerlei reisjes.  
Ze had een grote interesse in spiritualiteit en zocht dit op in de yoga 
en in het geloof en hield enorm van lezen. Ze vroeg zich altijd af of 

het zo goed was wat ze deed of dat het misschien nog beter kon en 
stimuleerde deze houding ook bij haar kinderen. Zij kregen de ruimte 
van alles te kunnen doen.  

Als oma was ze steeds trots op haar kleinkinderen en vol 
belangstelling waar zij mee bezig waren. 
Ze zorgde voor haar ouders en voor haar zus. De laatste jaren had ze 
zelf zorg nodig. Die kreeg ze van Ruud en hij heeft dat met liefde 

gedaan. Ook in Rozenholm werd ze de laatste maanden 
toegewijd en liefdevol verzorgd. 
Wij mochten dicht bij elkaar zijn tot het laatste moment. 

Ze heeft nu haar rust gevonden. 
 
Wij danken eenieder voor de belangstelling bij het afscheid van Nelly 

in de kerk en de vele kaarten die wij van jullie mochten ontvangen. 
Ook danken wij de koorleden voor hun zang tijdens de viering en Cor 
Hermanns en Nico van Staveren voor hun mooie en bemoedigende 
woorden.  

 
Ruud, Brenda en Mila Steggerda  
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PINKSTERACTIE WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS (WNM)  
 
‘Geloven in de ander. Samen één missie’, 
Tijdens de Pinksteractie zetten wij onze Nederlandse missionarissen 

en missionair werkers in de schijnwerpers. Dat verdienen ze, want 
deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen zetten zich iedere 
dag in voor hun kwetsbare medemens. 

Pater Dick Zwarthoed geeft mensen kracht om door te gaan.  
Nadat hij zelf in het ziekenhuis van de Congolese stad Lubumbashi 
kwam met malaria en last van zijn benen, hadden ze niet de 
apparatuur om hem te helpen. Zij vroegen of hij snel naar Europa kon 

voor verdere behandeling. In mei kwam pater Dick, met financiële 
steun van de Week Nederlandse Missionaris, naar Nederland om aan 
te sterken. Inmiddels is hij weer terug in de Democratische Republiek 

Congo waar hij zich inzet voor straatjongeren en jongeren die in de 
gevangenis zaten en laat ze een vak leren. Hij bezoekt de mensen in 
de dorpen en draagt op zondag de mis op en hoort dan wat de 

problemen zijn die er spelen. 
Alleen samen kunnen we deze harde werkers steunen tijdens de 
Pinksteractie. We houden een deurcollecte of een bijdrage op 
rekening IBAN NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. WNM te den Haag 

Hartelijk dank, mede namens WNM 
 
Het Missiecomité, Joke, Ria en Bep. 

 
 
 

 
 
 
 

 

De opbrengst van Vastenactie is € 558,70. 
Hartelijk dank. 
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FILMCAFÉ  
 
Op Vrijdag 27 mei om 19.30 uur in de 
Ontmoetingskerk te Rijsenhout. 

WOMAN IN GOLD 
Het indrukwekkende ‘Woman in gold’ is gebaseerd op het 
waargebeurde verhaal van Maria Altman (Helen Mirren), een 

holocaust overlevende die al jaren in gevecht is met de Oostenrijkse 
overheid om een iconisch schilderij van Gustav Klimt. 
 

Info: tel: 06-51535056 

 
 
 
VOORBEREIDINGEN EERSTE HEILIGE 

COMMUNIE  
 
In februari dit jaar zijn we gestart! Onder begeleiding 

van pastoor Marco zijn er 6 kinderen die zich met 
hun ouders gaan voorbereiden op de Eerste Heilige 
Communie. 
 

Zij worden ondersteund door de Werkgroep Eerste Communie die dit 

jaar bestaat uit Danielle van Kessel, Lia Pieterse en Renate 
Slingerland. Zij worden daarbij geholpen door Lous Zandvliet, Serena 
Palermo en Fleur Slingerland.  
 

Op zondag 3 april hebben de communicanten zich in een reguliere 

viering voorgesteld aan de parochie. Met pastoor Marco op zijn gitaar 

zongen en rapten zij “De Bijbel is een boek”. En bij de vredeswens 

zongen zij “Geef mij je hand”.   
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Filip, Jayden, Jesse, Leandra, Lisa en Leonardo hebben in het kader 
van het thema “welkom aan boord” boten geknutseld waarop u kunt 
zien wie ze zijn en waar ze van houden. De boten hangen momenteel 
goed zichtbaar naast de kerkbanken 
 

In de komende maand zullen de kinderen meer leren over geloven, 

bidden en alles wat erbij hoort. De eerste communie ontvangen zij op 
zondag 26 juni 2022. Zien we u dan?  
 

 

 
 

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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KRUISWEG 
 
Op Goede Vrijdag 15 april is in onze kerk de 
kruisweg gelopen door de 1ste communicanten.  De 

communicanten hingen eerst een zelfgemaakt kruis 
aan het houten kruis voor het altaar waarna de rondgang door de 
kerk startte om 15:00 uur, het tijdstip dat Jezus stierf aan het 

kruis.  Bij elk van de veertien staties werd er uitgelegd wat de 
afbeelding betekent.  Dit werd verteld door de beide voorgangers Ans 
en Wim waarna, om en om, de communicanten een klaargezet 
kaarsje mochten aansteken.  Na elke uitleg 

werd er door de aanwezigen een gebed 
gebeden dat werd afgesloten met een 
gezongen regel: “Heer, wees hen nabij 

mensen met een kruis als Gij dat er licht zal 
dagen”. Dat is natuurlijk een wens voor allen 
en zeker de inwoners van oost Europa. Het 

was fijn dat er na de moeilijke periode 
voorafgaand wij weer deze kruisweg mochten 
doen. 
 

NvS.  
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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.  
 
 
  

7-mei 79 jaar Mevr. M.A.S.den Blanken-v Geest Mendelstraat 52 
8-mei 87 jaar Mevr. P. v/der Hoorn - v Heese Hortensialaan 90 
9-mei 78 jaar De heer C. Koning Beethovenlaan 72 
10-mei 76 jaar Mevr. H.M.A.M. Braat-Munsterman Aalsmeerderdijk 592 
14-mei 83 jaar Mevr. M.H.A. Stokman - Bakker Zijdstraat 40 a 
16-mei 76 jaar De heer C.J. van Weerdenburg Kruisweg 283 
16-mei 89 jaar Mevr. C.C. Buskermolen - Verlaan Drie Kolommenplein 39 
17-mei 81 jaar De heer C.J. Konst Saturnusstraat 31 
19-mei 78 jaar De heer A.J.L. van der Drift Oosteinderweg 230 
20-mei 78 jaar Mevr. P.J.M. van Eijk - Clemens Mozartlaan 54 
22-mei 85 jaar Mevr. M.B.G. Bekker - ten Thy Drie Kolommenplein 33 
23-mei 80 jaar Mevr. J.M.P. Zethof - Streng Chrysantenstraat 2 
25-mei 88 jaar Mevr. G.M.E. Boer - Reynders Kanaalstraat 5 
26-mei 90 jaar Mevr. G.B. Blauwhoff-v/der Laan Aalsmeerderweg 223 
29-mei 86 jaar Mevr. E.D. Kool - Croese Gerberastraat 67 
5-jun 92 jaar De heer J.W. Overwater Kas 27 
8-jun 82 jaar Mevr. A.J.M. Lissenburg - Hijdra Händelstraat 59 
9-jun 80 jaar De heer J. Smit Roerdomplaan 48 
 
 
 
 
 
 
 

  

PAROCHIEAGENDA 
7 mei tot 10 juni 2022 
Aanvangstijden  
repetities van: 

Karmelkoor donderdags 19:30 uur 

27 mei 20.30 Zwarteweg 36 Taizéviering 
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VIERINGEN 

 
4e zondag van Pasen 

za 07 mei 17.00 Kloosterhof Woord en communieviering 
Vg. B. Dullens 

zo 08 mei 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering,  Mmv. Klein koor 
   Intenties Richard van der Linden, 

Annie van den Helder- Kramer, 
Dirk van den Helder, 
Leo Doeswijk, 
Henk Janssen, 
Arie Berk, 
Nelly Steggerda- Tijssen. 
Jaargetij: Richard van der Linden. 

zo 08 mei 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
za 14 mei 17.00 Kloosterhof Woord en communieviering  

vg. B. Dullens 
 
 
5e zondag van Pasen 

zo 15 mei 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering,  Mmv. Karmelkoor 
Heilig verklaring Titus Brandsma 

   Intenties Lenie van Klink- Mollers, 
Truus Harting- Enthoven, 
Gerarda Petronella Maria te Riele-
Meijer, 
Cees van der Laan, 
Arie Berk, 
Nelly Steggerda- Tijssen. 
Jaargetij: Lenie van Klink- Mollers. 

zo 15 mei 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
za 21 mei 17.00 Kloosterhof Woord en communieviering  

vg. B. Dullens 
 
 
6e zondag van Pasen 

zo 22 mei 09.30 Karmelkerk Woord en communieviering 
vg. Rob Mascini 

   Intenties Nelly Steggerda- Tijssen. 
zo 22 mei 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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Hemelvaartsdag 

do 26 mei 07.00 Dauwvaren Gebedsviering op het eiland 
do 26 mei 09.30 De Kwakel Regionale viering 
do 26 mei 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
za 28 mei 17.00 Kloosterhof Woord en communieviering  

vg. B. Dullens 
 
 
7e zondag van Pasen 

zo 29 mei 09.30 Karmelkerk Woord en gebedsviering 
olv.Parochianen 
mmv. Aurora 

   Intenties Miny Zandvliet- Daggers. 
zo 29 mei 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
za 04 juni 17.00 Kloosterhof Woord en communieviering  

vg. B. Dullens 
 
 
 
1e Pinksterdag 

zo 05 juni 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering 
mmv. Karmelkoor 
Na de viering bent U van harte 
uitgenodigd om achterin de kerk 
koffie/thee te drinken 

   Intenties Jaap Breugem, 
Truus Harting- Enthoven, 
Miny Zandvliet- Daggers, 

zo 05 juni 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka  
 
 
 
2e Pinksterdag 

ma 06 juni 11.00 Uithoorn Regionale viering 
ma 06 juni 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka  

wo 08 juni 10.30 Karmelkerk Eucharistieviering, van harte 
aanbevolen. 
Na de viering bent U van harte 
uitgenodigd om achter in de kerk 
koffie/thee te drinken. 
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VIERINGEN IN DE REGIO 

 
Kudelstaart   

zo 08 mei 11.00 Eucharistieviering  
zo 15 mei 11.00 Eucharistieviering  
zo 22 mei 11.00 Eucharistieviering 

152 jaar Sint Jans Geboorte 
 

do 26 mei 09.30 Regionale viering in de Kwakel  
zo 29 mei 11.00 Woord en gebedsviering olv. Parochianen 
Zo 05 juni 11.00 Woord- en communieviering Rob Mascini 
ma 06 juni 11.00 Regionale viering in Uithoorn  
     
Uithoorn 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo 08 mei 11.00 Eucharistieviering;   
zo 15 mei 11.00 Eucharistieviering   
zo 22 mei 11.00 Eucharistieviering Eerste Heilige 

Communie 
do 26 mei 09.30 Regionale viering in de Kwakel  
zo 29 mei 11.00 Eucharistieviering  
zo 05 juni 11.00 Eucharistieviering  
ma 06 juni 11.00 Eucharistieviering  
     
De Kwakel  

zo 08 mei 09.30 Woord- en communieviering Elly van Rooden 
zo 15 mei 09.30 Eucharistieviering  
zo 22 mei 09.30 Woord- en communieviering Elly van Rooden 
do 26 mei 09.30 Regionale viering  
zo 29 mei 09.30 Woord- en communieviering Elly van Rooden 
zo 05 juni 09.30 Eucharistieviering  
ma 06 juni 11.00 Regionale viering in Uithoorn  
     
Nes a/d Amstel 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo 08 mei 09.30 Eucharistieviering  
zo 15 mei 09.30 Woord- en communieviering Elly van Rooden 
zo 22 mei 09.30 Woord- en communieviering Jeroen Hoekstra 
do 26 mei 09.30 Regionale viering in de Kwakel  
zo 29 mei 09.30 Eucharistieviering  
zo 05 juni 09.30 Woord- en communieviering Rob Mascini 
ma 06 juni 11.00 Regionale viering in Uithoorn  
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Als een vuur van binnen, 
is de kracht van de Geest, 
die met vreugde vervult 

maar met liefde het meest. 
 


