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Parochieblad 
 

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 11 juni t/m 15 juli 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 (9 weken, 16 juli t/m 9 sept) 
inleveren t/m woensdag 29 juni 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  
7 juli voor u klaar. 
 

Parochiegegevens 
 

E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl  
Website: www.rkkerkaalsmeer  
E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com   
 

Bereikbaarheid van het pastoresteam: 
Wim Ernst   woensdagmorgen  0297-345683 
Darek/Marco   parochie Uithoorn 0297-564638 
 

 
Opgave van misintenties kunt u doen bij het parochiesecretariaat, via de 
mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk dezelfde datum als de 
kopij-inleverdatum van het Kontakt. 
Het secretariaat is bemand op donderdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 
12.00 uur 
Parochietelefoon : Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer 
0297-341231. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in 
en er wordt teruggebeld. 
 

Kerkledenadministratie: 
Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, 
geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit 
door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkarmelkerk@gmail.com 
 

Bankrelatie:  
ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40 
ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)  

mailto:redaktiekontakt@hotmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
http://www.rkkerkaalsmeer/
mailto:karmeldenktank@gmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
mailto:ledenadmkarmelkerk@gmail.com
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EVEN NADENKEN OVER… 
 
Beste parochianen,  
 
In mijn laatste artikel heb ik jullie over de heiligverklaring van Titus 
Brandsma verteld. Dat is inmiddels op 15 mei te Rome gebeurd. Ik wil 
nog even bij de grootheid van deze mens stil staan. Hij is veelzijdig 
geweest: karmeliet, docent, journalist, hoogleraar, rector, priester. De 
schrijver Godfried Bomans – alumnus van de Radboud universiteit 
waar Titus lesgaf – beschreef hem als “een mysticus met een 
treinabonnement”. Hiermee bedoelde hij dat Titus tegelijkertijd 
spiritueel hoogbegaafd was en ook in staat om eenvoudig met zijn 
medemens om te gaan. Zijn gezondheid was altijd zwak, en dat 
maakt het nog wonderbaarlijk hoe hij al zijn activiteiten heeft kunnen 
verrichten. Misschien de mooiste manier om hem te herinneren is het 
gedicht dat hij in de gevangenis van Scheveningen schreef: 
 

"Gij, o Jezus, zijt bij mij 
Ik was U nimmer zo nabii. 
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet.  
Uw bijzijn maakt mij alles goed". 
 

Hier blijkt dat het belangrijkste voor Titus de nabijheid met Jezus was. 
Titus en Jezus waren één. Het is steunend op de kracht van de Heer 
dat Titus al zijn activiteiten heeft kunnen verrichten. Titus ergerde zich 
ook aan de goddeloosheid van zijn tijd, die hij met een sterke 
bewoording “neopaganisme” noemde (d.b. een nieuwe vorm van 
heidendom). Hij had hierin een vooruitziende blik: hij zag hoe de 
wereld om hem heen zich steeds meer van God verwijderde. Toch 
was zijn houding nooit negatief, integendeel! In een bekende 
overweging van 1936 bij gelegenheid van het feest van Sint 
Willibrord, wees hij de “kuur” voor de goddeloosheid van zijn tijd aan 
– een “kuur” die ook voor onze tijd van toepassing is: “ondanks het 
nieuwe heidendom de liefde lijkt te weigeren, de geschiedenis leert 
ons dat wij met de liefde ook deze nieuwe vorm van heidendom 
zullen overwinnen”. Hiermee bedoelde hij dat de liefde de enige 
kracht is die in staat is om de boze krachten van het kwaad te 
overwinnen.  
 
Vandaag leven wij in een gepolariseerde wereld: iedereen moet voor 
een “partij” kiezen, en eenheid wordt door het gevoel van een 
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“gemeenschappelijke vijand” gecreëerd. Titus geloofde integendeel – 
samen met de gehele katholieke kerk – dat de echte eenheid niet 
door een “gemeenschappelijke vijand” komt, maar door een 
“gemeenschappelijke Vader”. 
 
De geest van liefde is een geest van eenheid. Ten tijde dat ik dit 
schrijf, zullen wij binnenkort Pinksteren vieren, het feest van de 
Geest. Soms lijkt de Geest ongrijpbaar te zijn, en heel moeilijk om 
erover iets te zeggen. Toch is de Geest een andere naam voor de 
Liefde, die God is. Titus geloofde dat de wereld die ver van God 
verwijderd is, ooit door de aantrekkingskracht van de liefde terug naar 
God zal keren.  “Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet. Uw bijzijn maakt mij 
alles goed". Jezus zal ons de weg van de liefde leren, de weg die 
naar de Vader leidt. Laten wij met Pinksteren de geest van liefde 
vragen, die al onze onenigheden en strijden zal overwinnen.  
 
Pastoor Marco Cavagnaro 
 

 
 
 
 
DE PAROCHIEBIJEENKOMST 
 

De parochiebijeenkomst, waar we u allen voor hadden uitgenodigd 
via een extra brief in KONTAKT, is door veel parochianen bezocht. 
Duidelijk voor ons als parochieteam dan ook dat de toekomst van 
onze parochie velen bezighoudt: dat voelde voor ons als warm, 
betrokken en bijzonder goed.  
Dat samen met een terugblik op het prachtige professiefeest van Wim 
Ernst van de dag daarvoor, was de start van de avond enthousiast en 
plezierig; ons parochiegemeenschapsgevoel spatte ervan af. 
Maar we waren niet voor niets bij elkaar gekomen, want zorgen zijn 
er ook zoals de vergrijzing met als gevolg een dalend aantal 
parochianen, zorgen rondom de vrijwilligers, de financiën, het aantal 
pastores, steeds minder jongere parochianen. 
Dit is merkbaar in alle 5 parochies van onze regio van Amstel tot 
Westeinder met de parochies uit Kudelstaart, Uithoorn, de Kwakel en 
Nes aan de Amstel. In ieder van deze parochies wordt ook zo’n 
avond gehouden als deze.  
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Met een ondersteunende PowerPointpresentatie blikten we terug 
naar onze historie van een kerk onder leiding van de orde van de 
Karmelieten en de overgang in 2014 naar de kerk onder leiding van 
het Bisdom Haarlem- Amsterdam, ons gedachtengoed, de realiteit 
van vandaag zowel in onze parochie, regio als in de hele wereldkerk, 
inventariseerden we waar we aan dachten als we het over de 
toekomst van de parochie hebben.  
Veel input kwam er van uw kant. Ook na het gesprek in groepjes naar 
aanleiding van de vraag; heeft onze regio over 5 jaar nog 5 kerken. 
Ik heb het een ander proberen samen te vatten wat er allemaal naar 
voren kwam; De grote waarde van onze parochiegemeenschap, ons 
mooie kerkgebouw, kerkvieringen houden in een andere ruimte, het 
nog niet zien zitten om vieringen in een andere kerk bij te wonen, 
kerken in Nederland die noodgedwongen moeten sluiten, de jeugd, 
jonge gezinnen, de liturgie, het pastoresteam, het kerkgebouw meer 
multifunctioneel in te richten, je niet verzetten tegen zaken die niet 
anders zijn in de realiteit van vandaag, richting kerkbalans en 
collecte; ideeën om daar meer opbrengst uit te halen het opvolgen 
van vrijwilligers die al jarenlang hun functie vervullen; wie gaat dat 
doen als zij daarmee stoppen. 
 

Het bleek wel dat er heel veel leeft binnen de parochie als het gaat 
om de toekomst van de kerk. 
Het doel van de avond om daarover in gesprek te komen met elkaar 
en dat is ruimschoots gelukt.  
 

Een vervolg op deze avond gaat zeker 
plaatsvinden. En wie weet geeft dat 
uiteindelijk wat antwoorden op alle 
vragen die we ons en elkaar stellen. 
 

Dank voor al uw inzet en laten we elkaar 
blijven inspireren. 
 

Namens het Parochieteam, 
Lous Zandvliet, secretaris
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FINANCIËLE SITUATIE PAROCHIE AALSMEER 
 
Beste parochianen, 
In het Paas-Kontakt heb ik een stukje opgenomen 
over de financiën van de parochie. Tijdens de parochie avond op 25 
april kwam de vraag om hier wat meer inzicht in te verschaffen. Daar 
geef ik graag gehoor aan. 
Onze parochie is onderdeel van het regionaal 
samenwerkingsverband “Van Amstel tot Westeinder”, maar in 
financiële zin zijn wij nog een zelfstandige parochie. Dat betekent dat 
wij onze eigen boontjes moeten kunnen doppen, ook rekening 
houdend met de langere termijn. Daarmee zullen we ook ervoor 
moeten zorgen dat we voldoende financiële buffers hebben om 
bijvoorbeeld het (groot) onderhoud van ons kerkgebouw en 
parochiehuis te kunnen betalen. 
Maar het begint ermee dat we jaarlijks voldoende inkomsten hebben 
om de lopende kosten in een jaar te kunnen betalen. En liefst daar 
wat aan overhouden om ons eigen vermogen te versterken en 
reserveringen te kunnen aan onze groot-onderhoud voorziening. 
In het onderstaande staatjes hebben we de kosten en opbrengsten 
van de laatste 3 jaar op een rijtje gezet, waarbij 2020 en 2021 
uiteraard “Corona jaren” waren en daarom behoorlijk anders dan 
vooraf gedacht zijn verlopen. 

Omschrijving opbrengsten 2019 2020 2021 

Kerkbijdragen 55.047 60.539 58.003 
Collecten 13.724 6.357 7.145 
Stipendia  1.488 1.023 985 
Huwelijken 0 0 550 
Uitvaarten 5.675 2.025 7.000 
Doopsel 0 0 105 
Kaarsengeld 3.007 1.783 1.796 
Overige giften 1.850 0 0 
Advertenties Kontakt 460 540 540 
Verhuur Kerk (Poolse parochie met name) 7.960 3.865 5.970 
Incidentele baten 41 1.128 0 
Parochiehuis 4.083 - 3.228 -1.317 
    

Totaal opbrengsten 93.335 74.032 80.777 
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Omschrijving kosten 2019 2020 2021 

Persoonskosten (pastores, dirigent en organist) 37.024 27.951 37.957 
Onderhoud, verzekering en energie 13.314 16.401 11.835 
Bankkosten  560 438 695 
Eredienst 4.829 2.891 3.084 
Pastoraal 7.006 4.863 4.683 
Bijdragen bisdom 14.016 14.016 14.712 
Administratie, kantoorartikelen, kopiëren 5.682 5.196 6.399 
    

Totaal kosten 82.431 71.756 79.365 
 
 

Netto resultaat 2019 2020 2021 

 10.904 2.276 1.412 
 

Dit overzicht laat zien dat we over de afgelopen drie jaren gelukkig 
positieve uitkomsten hebben kunnen laten zien.  
Betekent dat dan ook dat onze financiën ‘gezond’ zijn, ook op de 
eerdergenoemde langere termijn? 
Wij hebben per 31 december 2021 een balans waaruit blijkt dat wij 
een eigen vermogen hebben van ca. 65.000 euro en een reservering 
(“potje”) voor groot onderhoud van 182.500 euro. Dat laatste bedrag 
is een inschatting van groot onderhoud aan onze gebouwen 
(kerkgebouw en parochiehuis) over de langere termijn (10 – 15 jaar 
ongeveer ingeschat). Mocht het noodzakelijk zijn om groot onderhoud 
uit te voeren (denk aan vervanging/reparatie van daken, ramen, 
schilderwerk e.d.) dan hebben we daar uiteraard geld voor nodig om 
dat te betalen. Die geldmiddelen hebben we op dit moment 
beschikbaar en daar teren we ook niet op in gedurende de afgelopen 
3 jaar (door onze positieve resultaten). Maar we bouwen deze 
middelen ook niet verder op, dat lukt ook niet vanuit de huidige 
resultaten en daarmee maakt het ons ook zeker kwetsbaar. Want stel 
dat we geld nodig zouden hebben voor serieus groot onderhoud of 
andere tegenvallers, dan zijn we als parochie beperkt in staat om 
deze middelen weer aan te vullen vanuit de lopende opbrengsten.  
Het is misschien wat ‘technisch’ allemaal, maar ik hoop dat u hiermee 
toch wat meer inzicht hebt verkregen in de financiële situatie van 
onze parochie. Mocht u specifieke vragen hierover hebben dan kunt u 
die uiteraard altijd stellen. 
 

Carlo Renne,  
Parochieteam  



- 8 - 

LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE 
 
IN MEMORIAM  

 
Franciscus Jozef Blommesteijn 
* 14 november 1927    † 09 mei 2022 

 
Na een lang en welbesteed leven is mijn dierbare man, vader en opa 
FRANS toch nog vrij onverwacht overleden. Een gebroken heup werd 
hem fataal. 
FRANS was de oudste uit een gezin van 11 kinderen en woonden in 
een klein huisje aan de Amstelveenseweg te Amsterdam. 
In zijn jeugd zat het FRANS niet altijd mee. De oorlog brak uit toen hij 
een jaar of 13 was. In de laatste oorlogswinter heeft het gezin, net als 
talloze anderen, honger gekend. Kort na de oorlog overleed zijn 
vader. Omdat er nog geen nabestaandenpensioen bestond, is 
FRANS al vroeg aan het werk gegaan om het gezin te onderhouden.  
In 1956 trouwde hij zijn grote liefde Truus Blommesteijn-Gevers en 
verhuisden beiden in 1959 naar de Hugo de Vriesstraat in Aalsmeer. 
FRANS is zijn loopbaan begonnen bij Fokker. Daarna heeft hij nog 40 
dienstjaren bij de telefooncentrale in 
Aalsmeer gewerkt. Door zijn 
betrokkenheid in zijn werk is FRANS 
onderscheiden met de eremedaille, 
verbonden aan de Orde van Oranje-
Nassau in zilver. De telefooncentrale 
was gevestigd in het gebouw naast de 
kerk, waar tegenwoordig na een 
grondige renovatie mooie 
appartementen zijn gerealiseerd.  
Wij zullen FRANS vreselijk missen. 
 
Wij danken ieder voor de belangstelling 
bij het afscheid van FRANS Blommesteijn in de kerk en de vele 
kaarten die wij mochten ontvangen. Ook danken wij de koorleden 
voor hun zang tijdens de viering en Broeder Wim Ernst en Nico van 
Staveren voor hun mooie en bemoedigende woorden. 
 
Truus Blommesteijn-Gevers, kinderen en kleinkinderen.  
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VIERING 90 JAAR KARMELPAROCHIE AALSMEER 
 
Weet u het nog? Begin 2020 waren we gestart met een programma 
om gedurende dat hele jaar te vieren dat onze parochie 90 jaar 
bestaat. Er waren allerlei plannen en in de kerk hingen het cijfer 90 
groot aan de muur. Maar helaas, door Corona moesten we dat 
allemaal afblazen. 
Ook hebben we in 2020 en 2021 onze jaarlijkse parochiedag (met 
Barbecue…!) niet kunnen organiseren. 
Maar, wat in het vat zit verzuurt niet en we zijn blij om te kunnen 
melden dat we dit jaar toch echt gaan vieren dat onze parochie 90 
jaar geleden is gesticht.  
We gaan dat doen op 10 juli a.s. en uiteraard beginnen we met een 
viering om 9.30 in de kerk. Aan het verdere programma wordt op dit 
moment hard gewerkt, in samenwerking met de denktank. We willen 
deze datum nu alvast kenbaar maken zodat u hiermee rekening kunt 
houden. 
In elk geval zal er op die dag een lunch worden verzorgd en om dat 
goed te laten verlopen willen we u wel vragen om u vooraf aan te 
melden voor deze lunch. Dat kan op 3 manieren: 
1. Telefonisch via het secretariaat van de parochie op 

donderdag – of vrijdagochtend (tel nummer 0297 341231) 
2. Via het e-mailadres van de parochie (Karmelkerk@planet.nl)  
3. Via de intekenlijst welke achter in de kerk komt te liggen. 
Het zou mooi zijn als we dit jubileum met zoveel mogelijk 
parochianen kunnen vieren en iedereen is dan ook van harte 
WELKOM. 
 

Parochieteam 

 
VOORSTELLING:  
PETER VERMAAT MET: TITUS, HELD OF HEILIG? 
 

Wat is het toch heerlijk om als Denktank weer vol enthousiasme 
mooie activiteiten te organiseren voor onze parochie. Want het mag 
en kan weer!! Als parochiaan zien we ook dat u volop meedoet en de 
verbinding met elkaar zoekt, alwaar mooie ontmoetingen weer uit 
voort komen.  
 

In september is één van deze activiteiten een bijzondere voorstelling 
over het leven van Titus Brandsma. Voor onze parochianen was hij 

mailto:Karmelkerk@planet.nl
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als karmeliet zeker geen onbekende. Want het is u vast niet ontgaan: 
afgelopen zondag 15 mei is er in onze kerk bij een feestelijke 
eucharistieviering stilgestaan bij zijn heiligverklaring op deze dag door 
paus Franciscus in Rome.  
 

Naar aanleiding van dit wel heel bijzondere gegeven organiseren wij 
bovengenoemde voorstelling: 
‘Titus, held of heilige?’ gespeeld door Peter Vermaat. 
Door het hele land is de voorstelling al diverse malen gespeeld, en 
van daaruit hebben ons lovende verhalen bereikt. Dus het is zeker de 
moeite waard om dit bij te wonen.  
Bij deze: van harte uitgenodigd, komt allen!! 
 

Namens de Denktank 
Rene, Ria, Wim en Anne 
 

Datum  - vrijdag 23 september 2022 
- zaterdag 24 september 2022 

Tijd 20:00 uur 

Plaats Karmelparochie 

Toegangsprijs € 10,00 

Kaarten kunt u als volgt bestellen:  

Vanaf zondag 3 juli is er elke zondag verkoop achter in de kerk 

Ook kunt u bestellen door het bedrag over te maken naar: 

Betalen op naam van RK Kerkbest vd Par. OLV vd Berg 
Carmel 

Bankrekening NL03 INGB 0000937083 

o.v.v. de gewenste datum, uw naam en volledig adres 

Of maak gebruik van onderstaande QR code: 

 
voorstelling voor vrijdag 23 september  

 
voorstelling voor zaterdag 24 september  
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VAN U IS DE TOEKOMST 
Dorpsfeestdienst 12 juni 2022, 10.00 uur in het Lichtbaken 
 

Het Rijsenhoutse Dorpsfeest wordt ook dit jaar weer ingeluid met een 
oecumenische dienst, verzorgd door de RK gemeenschap, NGK en 
PKN. Gelukkig is deze Dorpsfeestdienst, nu er geen beperkingen 
meer zijn, weer voor iedereen toegankelijk.   
 

Thema van dit jaar is: “van U is de toekomst”. 
We staan allemaal wel eens stil bij de toekomst. Maar we leven in het 
“hier en nu”, en kijken ook wel eens terug…. in een wereld waarin er 
van alles gebeurt: vreugde, geluk, maar ook verdriet en 
moeilijkheden. De covid-epidemie is nog maar net een beetje 
aflopend, of de oorlog in de Oekraïne is uitgebarsten. Ook in ons 
persoonlijk leven kan het aardig ‘rommelen’. 
Waar houd je je aan vast in het leven? Hoe kijk je vooruit, bezie je het 
verleden en blijf je vol Vuur in het leven in staan? Allemaal vragen 
waar we net na het Pinksterfeest tijdens de dienst mee bezig willen 
zijn als aftrap voor de verdere week. 
Muzikale medewerking wordt verleend door André Keessen, en de 
dorpsband van eigen bodem! De opbrengst van de collecte gaat 
zoals gebruikelijk naar de Stille Armoede in ons dorp.  
 

Wij nodigen jullie van harte uit om gezamenlijk met ons mee te 
denken, te vieren en te zingen.  
Graag tot ziens op 12 juni a.s. in het Lichtbaken.  
 

Het dorpsfeestdienst team van RK, NGK en PKN 
 
 
FILMCAFÉ  
 
Ontmoetingskerk te Rijsenhout. 
Op vrijdag 24 juni 19.30 uur 
Break every chain  
 

Politieagenten, brandweerlieden, paramedici en militairen zien 
allemaal het diepste van onze donkere en gevallen wereld. In Break 
every Chain zie je het intieme perspectief van een ervaren 
politieagent in de strijd die veel van onze helden in hun hart voeren. 
Verdrinkend in de diepten van depressie en verdriet, brandend van 
woede en geketend door alcoholisme, kon Jonathan niet meer doen. 
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Na de dood van zijn vader als jonge jongen, geconfronteerd met 
talloze gruwelijke sterfscènes in de lijn van het recht, en het verlies 
van zijn eerste zoon, wendde Jonathan zich tot de wereld voor 
antwoorden – maar vond enkel duisternis. Geconfronteerd met de 
dreiging zijn baan als politieagent te verliezen, het verlies van 
dierbaren, wendt Jonathan zich tot Jezus, die echt kan redden. Dit 
verbazingwekkende verhaal van genade en de levensveranderende 
kracht van Jezus Christus zal gegarandeerd iedereen bemoedigen. 
 

Een aangrijpend waargebeurd verhaal, gebaseerd op het boek van 
Jonathan Hickory. 
 
 
 
 

 
ONLINE MIDZOMERSESSIES  
 
Midden in de zomer houden we twee leesgroepen: één in juli over 
het boek ‘Vrede kun je leren’ en één in augustus aan de hand van het 
boek ‘Jezelf aanvaarden: durven leven vanuit geloof’. De 
bijeenkomsten zijn online dinsdagavond (juli) of maandagavond 
(augustus) via Zoom, dus je kunt ook meedoen vanaf het 
vakantieadres.  
 

Midzomersessie in de maand juli 
Vrede kun je leren van David van Reybrouck en Thomas 
D'Ansembourg 

Een gelukkig mens pest niet, begaat geen 
aanslagen, radicaliseert niet, krijgt geen burnout 
enzovoort. Een gelukkig mens is in vrede met 
zichzelf en anderen. Om in vrede te zijn is het 
belangrijk om te werken aan je innerlijk: zelfkennis, 
rust, beheersing, mededogen enzovoort.  
David van Reybrouck en Thomas D'Ansembourg 
schreven dit essay over innerlijke vrede om ons te 
leren die weg te gaan: Wie vrede kent, die vrede 
brengt.  

N.b. Dit boek is niet specifiek gericht of geschreven vanuit een 
christelijke levensovertuiging. 
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Wanneer: Online ontmoetingen via Zoom op dinsdag 12, 19 en 26 
juli van 20.00 tot 22.00u. 
 
Midzomersessie in de maand augustus 
Augustus: Jezelf aanvaarden: durven leven vanuit geloof van 

Romano Guardini 
Guardini scheef dit mooie essay vanuit de zorg hoe 
een gelovig mens zijn bestaan kan beleven in de 
wereld van vandaag, die gekenmerkt wordt door 
wetenschap en macht over zowel de dingen als over 
anderen. Hoe te geloven in een wereld waarin de 
mens zichzelf steeds meer centraal stelt?  
Vanuit de existentiële ervaring van het er-zijn bouwt 
Guardini een confronterende theologie die ons 
oproept om de wereld Godwaardig te houden, ook 

omdat dit de enige weg is naar een menswaardige wereld. Een pittig 
essay waarbij je elke zin soms drie keer moet lezen. 
N.b. Dit boek veronderstelt enige inzicht in het christelijke geloof en is 
gericht op medegelovigen. 
Wanneer: Online ontmoetingen via Zoom op maandag 1 en 8 
augustus van 20.00 tot 22.00u. 
 

 
Wat de leesgroep wel is. 
Een aanmoediging om open en vrij te denken en om gedachten en 
twijfels te ordenen aan de hand van onze gezamenlijke en open 
bespreking van de inhoud van het boek. Daarbij spiegelen we ons, 
aan de hand van onze persoonlijke levenservaring, aan wat de 
schrijver ons voorhoudt. We zoeken samen naar hoe het boek 
nieuwe inzichten in ons kan aanboren, wat de inzichten voor ons 
kunnen betekenen en hoe het ons kan inspireren. Zo bouwen we 
samen naar nieuwe wegen van zingeving, verbondenheid, vreugde 
en welzijn.  
 

Wat is de leesgroep niet. 
Het is geen literaire analyse. We proberen elkaar niet te overtuigen 
van onze mening of ‘de’ waarheid. En het is geen therapeutische 
sessie.  
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Voor wie is de leesgroep interessant? 
Voor iedereen die bereid is om het boek te lezen en tijdens twee of 
drie onlinebijeenkomsten open over het boek te praten. De leesgroep 
staat onder leiding van Jeroen Hoekstra. Hij is verantwoordelijk voor 
de organisatie en begeleiding en praat ook als deelnemer mee over 
het boek. 
 

Vaste structuur van de online ontmoetingen 

• Meditatieve opening: Hoe zit ik er nu bij? Even landen en rust 
vinden voor onze ontmoeting. 

• Ronde 1: Inhoud. Bespreken van het gelezen deel van het boek. 
De vraag die centraal staat is: Wat heeft mij geraakt in dit deel van 
het boek? Het gaat om de persoonlijke ervaring, om het delen van 
gedachten. Als iedereen is geweest, reflecteren we op elkaars 
reacties. 

• Ronde 2: Spiegelen aan de hand van onze eigen levenservaring. 
Wat betekent de inhoud in relatie tot mijn eigen ervaringen en 
leven. Zou dit mij kunnen inspireren? Wat zijn de blokkades die mij 
eventueel tegenhouden. 

• Reflectieve afsluiting: Wat neem je mee vanuit deze sessie? 
 

Kosten voor de midzomersessies. 
Vrede kun je leren: 15 euro.  
Jezelf aanvaarden: 10 euro.  
Van uw bijdrage gaat 50% naar Pax Christi, de grootste 
vredesorganisatie van Nederland en de andere 50% naar de RK-
parochies van de samenwerkingsverbanden Amstel-Westeinder en 
de Zaanstreek. 
 

Hoe kun je meedoen? 

• Meld je aan door een mail te sturen naar diakenjeroen@kpnmail.nl  
en geef aan voor welke leesgroep je wilt inschrijven (Vrede kun je 
leren of Jezelf aanvaarden). 

• Na inschrijving krijg je een bevestiging en een betalingsverzoek. 
Na het ontvangen van de betaling is uw aanmelding definitief.  

• Koop of leen het boek op tijd.  

• Drie weken voor de eerste bijeenkomst krijg je per mail een 
leesschema en andere gegevens ter voorbereiding op de online 
ontmoetingen. 

 

Vragen of zelf een boek tippen? 
Mail Jeroen Hoekstra: diakenjeroen@kpnmail.nl    

mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl
mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl
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KLOOSTERWEEKEND IN JANUARI OF APRIL 
 
Zoek de rust. Vind de stilte. Kom tot jezelf en laat je 
inspireren tijdens ons kloosterweekend. 
Tijdens een kloosterweekend verblijf je met andere 
parochianen in een klooster en leven we mee op het 
ritme van de broeders of zusters. Tussen de gebeden 
en maaltijden door verdiepen we ons in een bepaald 
thema. Daarnaast is er tijd om stil te zijn, te wandelen 
en in de omgeving van het klooster inspiratie op te doen. 
Retraites 
Beide retraites zijn een combinatie van groepsontmoeting en 
individuele rust en stilte. Bij de retraite in januari ligt de focus net iets 
meer op de uitwisseling, bij de retraite in april net iets meer op 
individuele momenten van rust en stilte. Voorafgaande aan beide 
retraites is er één bijeenkomst om met elkaar en het thema kennis te 
maken. We bespreken met elkaar of dat fysiek of online is. 
Waar en wanneer 
Het kloosterweekeinde is van vrijdagmiddag (na 15.00u) tot 
zondagmiddag (rond 13.30u). 
Retraite 1: In het weekend van 20, 21 en 22 januari 2023 gaan wij 
naar de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther. 
Retraite 2: In het weekend van 14, 15 en 16 april 2023 gaan wij 
naar Abdij Maria Toevlucht in Zundert. 
De kosten 
De kosten bedragen ongeveer 120-130 euro per persoon. Je betaalt 
voor het verblijf in het klooster inclusief de maaltijden. Kosten voor de 
reis naar het klooster zijn niet inbegrepen. 
Organisatie 
Het kloosterweekend wordt georganiseerd door Jeroen Hoekstra en 
Marlies van der Lelij. Zij nemen ook deel aan de retraite. U kunt via 
onderstaande email contact met ons opnemen. Geïnspireerd en wilt u 
meehelpen? Mail ons. 
Interesse en voorinschrijving 
Heeft u interesse om mee te gaan? Reserveer een plekje door een 
mail te sturen naar diakenjeroen@kpnmail.nl. 
Geef aan welke weekend (20-21-22 jan) of (14-15-16 apr) uw 
voorkeur heeft en vermeldt voornaam, achternaam en woonplaats. Bij 
voldoende deelnemers gaat het weekend door en kunt u definitief 
inschrijven door een aanbetaling te doen.  

https://abdijmariatoevlucht.nl/
mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl
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TITUS BRANDSMA HEILIG VERKLAARD 
 
In onze parochie hebben we dat gevierd door 
op zondag 15 mei Titus in het licht te 
plaatsen. 
Zijn foto was prachtig versierd met bloemen 

en kreeg voor in de kerk een mooie plaats. Vier kaarsen werden voor 
zijn foto aangestoken met alle vier een symbolische betekenis, die op 
Titus van toepassing was. 
Door de bekendheid die er ook landelijk aan deze heiligverklaring 
werd gegeven, hebben wij Titus beter leren kennen. 
Een stukje van zijn eigen tekst en de vier teksten bij de kaarsen, 
willen wij hier nog even vermelden.  
  

 Lichtceremonie bij foto van Pater Titus Brandsma 
 

Pater Titus,  
U leerde ons God zien, die verwacht  
dat wij opkomen voor de vrijheid en de waardigheid 
van elke mens en voor een rechtvaardige samenleving. 
Zo de mensen dienen was voor U eerlijk knielen  
voor de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jacob 
en getuigen van de Vader van Jezus, uw bijzondere vriend. 
Pater Titus, uw onbegrijpelijke God 
hield u staande in uw leed en in de eenzaamheid van uw cel. 
Met God verbonden wandelde u in een licht 
dat u niet bevrijdde van uw angst, 
maar wel, bij alles wat u overkwam, dichter bij God bracht. 
Met uw rust en uitstralende goedheid 
maakte u een weg vrij in het hart van de mensen, 
die zich bedreigd voelden door de wreedheid van de nazi’s 
en door de onverschilligheid van hun medeburgers. 
Mogen wij leven in uw goede Geest,  
dat wij ons door u laten inspireren 
en in iedere mens een glimp van God mogen zien. 
 

Wij ontsteken nu 4 kaarsen.  
1. Door Sjuul Meijer, oudere die de oorlog heeft beleefd: 
Ik steek een kaars aan voor mensen die nog steeds moeten leven in 
een wereld vol oorlogen en moeten lijden van honger dorst, kou en 
hitte. 
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2. Door Karmeliet Wim Ernst: 
Ik wil een kaars opsteken voor mijn medebroeder Titus, die goedheid 
en blijmoedigheid uitstraalde. 
Hij was steeds gericht op zijn medemens. 
3. Door Jacqueline namens de redactie van Kontakt: 
Ik steek een kaars aan voor mensen die de moed hebben om te gaan 
voor een vrije meningsuiting en moedig en eerlijk verslaggeven van 
wat zij gehoord gezien en beleefd hebben.  
4. Wordt aangestoken door een eerste communicant: 
Ik steek een licht aan voor de toekomst. Dat we allemaal in vrede 
verder mogen leven, geïnspireerd door het voorbeeld van Pater Titus. 
 
 
HEILIG VERKLARING PATER TITUS BRANDSMA 
 

In onze kerk is op 15 mei de heiligverklaring van Titus Brandsma  
(O Carm) gevierd met een mooie H. Mis in een goed gevulde kerk. 
Voorin de kerk was het portret van Titus Brandsma geplaatst met een 
bloemversiering en vier kaarsen. Deze kaarsen werden ontstoken 
door vier personen van verschillende generaties. Hr. Sjuul Meijer van 
vóór de oorlog, broeder Wim Ernst als Karmeliet, Jacqueline van Es 
namens de na-oorlogse generatie en Lisa Slingerland als 1ste 
communicant. De overweging door Pastor Marco Cavagnaro was erg 
inspirerend. Hoewel hij geen karmeliet is en geen Nederlander, zoals 
hij zelf verklaarde, had hij zich via een boek ingelezen in het leven 
van Titus Brandsma. Ook de H. Mis 
bevatte weer enige nieuwtjes. Zo was er 
weer een misdienaar, werden weer de 
collecte-schalen rondgegeven en 
mochten wij weer handen schudden bij 
de vredeswens. Dit alles gaf weer een 
“als vanouds gevoel”. Na afloop werd 
iedereen uitgenodigd om in het 
Parochiehuis te komen kijken naar de 
heiligverklaring van Titus Brandsma op 
het sint-Pietersplein in Rome via een 
groot scherm dat beheerder Paul 
Willemse geïnstalleerd had voor deze 
gelegenheid. 
 

NvS  
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VERBINDING MAKEN, VERBONDEN ZIJN! 
Een pastorale visie. 
 

Het pastoresteam van ons samenwerkingsverband, 
bestaande uit de priesters Marco Cavagnaro, Darius 
Karwowski, catechiste Elly van Rooden en diaken 
Jeroen Hoekstra, heeft de taak op zich genomen om 

haar pastorale visie op papier te zetten. Deze visie is in het voorjaar 
besproken tijdens de ontmoeting van de leden van de parochieteams. 
In dit artikel willen we nu ook u als parochiaan hierover bijpraten. 
Waarom een pastoresvisie? 
Het antwoord is eenvoudig: het is goed om met elkaar de gedachten 
te ordenen en aan het papier toe te vertrouwen. Dan ontstaat er 
ruimte om deze ideeën te delen en hierover in dialoog te gaan. Op de 
achtergrond speelt natuurlijk ook de situatie van de kerk mee: Dat er 
minder mensen zich gelovig noemen en de gelovigen minder naar de 
kerk gaan. In het voorjaar zijn de parochieteams gestart met het 
houden van bijeenkomsten met parochianen over de toekomst van de 
lokale kerk, de lokale gemeenschappen en het kerkgebouw. Van het 
pastoresteam mag verwacht worden dat zij een pastorale visie geven 
op deze vragen van onze tijd. Deze visie hebben wij gevonden in ons 
thema: verbinding maken, verbonden zijn.   
Woorden van dankbaarheid en waardering 
Allereerst willen de pastores hun dankbaarheid en waardering 
uitspreken voor de vele, vele vrijwilligers met wie wij samen 
werkzaam mogen zijn in de kerk. Meer dan ooit zijn we samen kerk 
en het is alleen dankzij al die vrijwilligers dat wij levende en 
inspireerde kerkgemeenschappen hebben waar mensen zich thuis 
voelen. Dank jullie wel, lieve vrijwilligers! 
En we zijn dankbaar voor al die mensen die betrokken zijn bij onze 
gemeenschappen: of u nu elke week komt of maar zo af en toe. Het 
is voor u dat wij dit mooie werk mogen doen. Het feit dat wij samen 
op weg mogen zijn in de voetsporen van de Heer, vervult het 
pastoresteam met dankbaarheid en grote vreugde.  
Verbinding maken, verbonden zijn 
Deze woorden zijn het thema van onze visie. Een 
geloofsgemeenschap op zichzelf, mist de rijkdom die te vinden is in 
verbinding. Kijk eens hoe de wereld samenkomt onder de geelblauwe 
vlag van de Oekraïne. Dat is inspirerend! Daar wordt gebouwd aan 
een nieuwe wereld. Zo willen wij kerk zijn in ons 
samenwerkingsverband: Verbinding maken en verbonden zijn! 
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Het gaat over onze gemeenschappen die elkaar steeds opnieuw 
opzoeken, omdat het kerk zijn in de volle breedte eigenlijk niet meer 
alleen kan. Het is verbinding maken tussen de verschillende groepen 
in onze gemeenschappen, zoals kinderen, jongeren en jonge 
gezinnen. Zij die minder leeftijdsgenoten vinden in de lokale 
gemeenschappen bijeenbrengen met gezinnen en jongeren in 
dezelfde omstandigheden uit de andere parochies. Verbonden willen 
we zijn met de lokale samenleving: een plek zijn waar je rust en stilte 
kunt vinden. Onze stem laten horen als het gaat om het helpen van 
elkaar. Een lichtje zijn als duisternis onze samenleving overvalt. Een 
kritische noot laten horen vanuit ons geloof als het gaat over het 
omgaan met de aarde, gerechtigheid voor de armen en de zorg voor 
elkaar. Ook oecumenische samenwerking is een vorm van 
verbondenheid, waarbij geloofsgemeenschappen elkaar opzoeken en 
inspireren. Bij dit alles willen we benadrukken: Niets wat van waarde 
is in de gemeenschappen willen wij met onze visie verloren laten 
gaan. Maar we vragen aan iedereen: wees niet bang om het oude los 
te laten, zodat het nieuwe kan groeien.  

Dienen, delen, leren en vieren 
Het kerkelijke veld kan met deze vier woorden 
worden beschreven. Dienen gaat over 
gemeenschap zijn en aandacht hebben voor elkaar. 
Delen is de aandacht die van ons uitgaat naar 
iedereen die hulp nodig heeft, binnen of buiten de 

parochiegemeenschap. Leren is alles wat te maken heeft met groeien 
in geloof doordat we ons samen in het geloof verdiepen. En vieren 
zijn al die momenten waarop we samen de vreugde van het 
evangelie delen, op zondag of door-de-week.  
Dienen  
Wat heb jij nodig? Dat is de vraag die wij willen stellen aan onze 
ouderen, waarvoor wij een naaste willen zijn, heel dichtbij. Het is de 
vraag die wij stellen aan mensen om ons heen, parochianen en niet 
parochianen, om iedereen bij te kunnen te staan, te helpen groeien in 
spiritualiteit en in de vragen des leven. Dat doen we door elkaar te 
inspireren en de mooie verhalen te delen uit ons geloof en uit onze 
levenservaring. Zo willen wij pastores dienaar zijn voor iedereen die 
onze hulp en steun kan gebruiken. 
En er is de vraag: Wat kun jij doen? Dit is een vraag aan u, aan alle 
parochianen. Kerk zijn we pas als iedereen meedoet. Dat betekent 
ruimte maken, uitnodigend zijn, waarderen en inspireren. Leerling van 
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Jezus zijn is vrijwilliger zijn. Samen de kerk dragen en voor alle 
talenten ruimte maken. Samen dienaar zijn van allen! 
Welk geluid laat jij horen? is een vraag voor de koren. Zoveel 
vreugde om te zingen en mee te zingen. Kom koren, maak 
verbinding, verrijk al onze gemeenschappen en zing over vrede en 
vreugde! En geef ons gelegenheid om mee te zingen, want zingen is 
dubbel bidden. 
Delen 
De vrede is ver… we voelen allemaal het verdriet en voelen mee met 
de ellende die de Oekraïners wordt aangedaan. We willen iets doen, 
iets laten zien van saamhorigheid, omzien naar elkaar. Hier vinden 
wij mensen elkaar, in het steunen, inzamelen, verdelen, beschikbaar 
stellen, omzien naar elkaar. Wat we hier zien wereldwijd, willen we 
lokaal ook doen. En we dromen dat het ons net zo verbindt als de 
Oekraïne nu. In de diaconie kunnen we pas echt laten zien hoe wij 
als gemeenschappen zijn: mensen geschonken 
aan elkaar, die omzien naar de ander in nood. In 
de diaconie worden we werkelijk één 
gemeenschap! 
Leren 
Leren, ook wel catechese genoemd, is niet vertellen hoe het zit, maar 
leren over de vreugde. Over de weg die Jezus ons toont, die Jezus is, 
een weg die vervulling, zin, geluk kan brengen als je met hem op weg 
wilt gaan. Catechese is samen op weg: elkaar inspireren. We hebben 
dat in de visie helemaal uitgewerkt. Altijd vanuit die ene gedachte: 
verbinding maken, verbonden zijn. Want daar gaat het om. Om 
kinderen die Jezus ontmoeten in elkaar, om geliefden die Gods liefde 
zien in de ogen van de ander, om jongeren die gelijken vinden in het 
samen op weg. Ja, wij weten hoe moeilijk het is om die stap te 
maken, om te erkennen dat lokaal de groep te klein is en er zo te 
weinig verbinding is. Zelfs wij pastores vinden het moeilijk. Maar als 
we te krampachtig vasthouden, weghouden van elkaar, zal het ons 
ontglippen. Laten we onze rijkdom delen, tonen dat er geen grenzen 
zijn tussen ons: wij geloven dat we dan vruchten zullen dragen die 
ons allen te goede komen. 
Vieren 
We eindigen onze visie met vieren, met liturgie. Omdat liturgie zo 
vastzit aan allerlei regels, de regels van de kerk. Wij voegen onze 
eigen wensen daar vaak nog bij en maken er bijna eigen regels van. 
En dat doen wij uit liefde voor onze parochianen, voor onze 
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vrijwilligers, voor onze kerk als thuis. Echter, verbinding maken is ook 
in de liturgie van belang. Soms immers is samen vieren veel mooier, 
fijner en meer inspirerend. En soms is het ook noodzakelijk, omdat er 
niet voldoende voorgangers beschikbaar zijn.  
Ik neem u mee in onze gedachtegang van kerst tot Pasen. Vooraf 
willen we zeggen: wij begrijpen dat het een moeilijke stap is om van 
de vertrouwde kerk naar de buren te gaan. Onhandig zelfs: voor 
ouderen die het reizen lastig vinden. Voor als je je kind moet brengen 
naar een kerk verderop. Maar voor moeilijk, onhandig en lastig zijn 
oplossingen, praktische oplossingen als we maar willen met elkaar.  
Zoomen we in op kerstmis en met name de kerstavond, dan is dat de 
avond waarop vele mensen ontmoeting zoeken met elkaar en het 
kerstkindje in de kerk. Wij zien dat als het moment waarop de lokale 
samenleving, het dorp, de kerkgemeenschap en de kerk elkaar 
ontmoeten en inspireren. Dat willen we vieren zo dicht mogelijk bij 
huis en dus in de eigen kerk, open en uitnodigend voor iedereen die 
de weg naar ons weet te vinden in de kerstnacht. Reizen we door 
naar Pasen en met name de Paaswake, dan komen we bij de 
belangrijkste viering van het jaar. De viering waarin door de duisternis 
van goede vrijdag en stille zaterdag heen het licht ontvlamt, het 
wonder gebeurt. Een viering die we groots willen vieren, met veel 
mensen, meerdere koren. In verbondenheid en dus liever niet met 
een klein groepje in elke kerk. Voor alle bijzondere vieringen op de 
weg van kerst naar Pasen geldt hetzelfde idee: soms juist lokaal in 
aansluiting bij lokale tradities. Soms op een paar plekken, praktisch 
en in verbondenheid. Soms juist op één plek als teken van 
verbinding: feestelijk en vol vreugde met elkaar. 
Tot slot 
Is dit de oplossing voor het probleem van onze kerk of onze 
kerkgemeenschappen? Nee, vast niet. Als u dat had verwacht, 
moeten wij u teleurstellen. Wat is het dan wel: een hand die we naar 
u uitstrekken, een dialoog die wij op gang brengen, een manier van 
kijken die we samen met u willen verfraaien en blijven ontwikkelen. 
Als we één ding geleerd hebben, dan is het wel dat de toekomst 
onvoorspelbaar is. Het enige dat wij hebben is dit moment en elkaar 
en samen op weg te blijven in zijn spoor. Het enige wat we hebben 
zijn onze mooie gemeenschappen: de 
plek waar wij bouwen aan vreugde, 
eerbied, vriendschap, omzien naar 
elkaar en vrede…  
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Jezus leert ons steeds opnieuw te delen met elkaar. Moge onze visie 
daartoe een nieuwe uitnodiging zijn om ons kerk zijn ook te leren 
delen! 
 

  Marco, Darek, Elly en Jeroen 
   Pastoresteam Amstel tot Westeinder 
Reageren? Neem contact op met een van de pastores.  
    

 
 
HEMELVAARTSDAG DAUWVAREN 
 

’s Morgens om 7.00 uur stonden wij 41 personen te wachten om naar 
de Kolenlhaven te gaan. Daar lagen twee rondvaartboten voor ons 
klaar. Door ’n schitterende route (mooi weer) over de poel op weg 
naar het eiland van Henk van Leeuwen. Op het eiland aangekomen, 
waar we gezamenlijk ’n gebedsdienst hadden, kregen we daarna een 
goed verzorgde ontbijt. Na wat bijgepraat te hebben met een bakkie 
koffie/thee gingen we via een omweg huiswaarts.  
Met dank voor de organisatie, Cor en Theo voor de uitleg over de 
poel. 
Voor mij was dit ’n mooie ervaring, ik denk de overige 39 personen 
ook. 

Groeten, Toon Könst. 
    

Aard Bakker heeft alles gefilmd. Wilt u het dauwvaren nog eens 
terugkijken, stuur een mail naar: ledenadmkarmelkerk@gmail.com 
dan neemt Aard contact met u op. 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:ledenadmkarmelkerk@gmail.com
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BEDANKT……WOORDEN SCHIETEN TEKORT! 
 
Zondag 24 april 2022 staat in mijn geheugen gegrift! 
De stralende dag van de viering van mijn 60 jaar 
professiefeest begon met een eucharistieviering in 
een prachtig versierde parochiekerk. 
Het was inspirerend om samen met de voorgangers 

zo’n mooie eucharistie te hebben kunnen vieren. Het Karmelkoor 
zong schitterend o.l.v. dirigent Elmar Reinhold met Nico van 
Geijlswijk als organist. Extra muzikale begeleiding was er van 
Monique Eigenhuis, dwarsfluit en haar dochter Michelle, viool. 
Heerlijk als je na de coronaperiode weer met een volle kerk ‘samen 
kunt vieren! 
Wat een verrassing voor een Limburger: op het einde van de viering 
de Slagwerkgroep Bovenkerk! Toen dus achter de muziek aan naar 
het parochiehuis.  
In het parochiehuis een gezellige drukte. Een origineel toneel van in-
het-Karmeliet- gestoken Klokkenluiders en Lous Zandvliet met haar 
prachtige gedicht. Tussendoor al die felicitaties en de grandioze 
cheque van 1.700 euro van parochianen. Van dit bedrag zal ik een 
gedeelte bestemmen voor de dak- en thuislozen om ook hen de 
komende zomerperiode te laten meegenieten van iets extra’s. 
Natuurlijk dank ik iedereen die mij in wat voor vorm dan ook een 
attentie gegeven heeft. 
 
’s Middags hebben we samen met medebroeders, familie, 
vriendinnen en vrienden genoten van een gezellige heerlijke brunch. 
Nogmaals hartelijk dank aan allen die door hun aanwezigheid dit 
gezamenlijke feest zo’n rijke inhoud hebben gegeven. Veel dank aan 
het parochiebestuur voor hun bijdrage aan deze feestelijke dag. Dank 
aan de leden van de creatieve denktank. En niet te vergeten dank 
aan de vrijwilligers en aan allen die op de achtergrond in stilte deze 
dag mogelijk hebben gemaakt. 
Tevens dank aan allen die via de livestream hebben meegeleefd. 
Ik ga in grote dankbaarheid terugkijkend een nieuwe periode in. 
Het ga u allen goed. 
 
Hartelijke groet, 
Br. Wim Ernst o.carm.
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DANK 
 

Lieve Karmelparochie… 
Ik was helemaal verrast dat ik vandaag, 15 mei…  
het altaar bloemetje kreeg…reuze bedankt hiervoor! 

Lieve groet, Hanny Bunck. 
 
 
 
DANK, DANK, DANK 
 

In het voorjaar hebben we een grote reparatie moeten 
verrichten aan riool en waterleiding van onze mooie kerk. Wij 
hebben toen uw hulp ingeroepen om financiële 

ondersteuning met de actie “HOGE NOOD”.  Er zijn toen direct 
parochianen in hun chequeboek gedoken en hebben hulp geboden. 
Dat heeft het mooie bedrag opgeleverd van 600 euro. Dit was een 
welkome bijdrage aan de hoge kosten die wij onverwachts hadden.     
Heel veel DANK voor uw hulp.                                    
 

NvS 
 
 
 
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.  
  

13-jun 80 jaar De heer A.G.A. Bakker Grote Poellaan 13 
15-jun 75 jaar Mevr. S.F.M. Onken Waterhoenstraat 37 
16-jun 89 jaar De heer P.C. Kragtwijk Kas 31 
22-jun 76 jaar De heer J.P. Levarht Sweelinckstraat 34 
27-jun 102 jaar Mevr. R.D. Kort - Maas Clematisstraat 16-303 
29-jun 83 jaar De heer H.F. Stokkel Dahliastraat 9 
2-jul 92 jaar Mevr. T.T.M. Pronk-v den Broek Clematisstraat 27 
8-jul 76 jaar De heer P.J.M. Brancart Catharina-Amalialaan 34 
8-jul 89 jaar Mevr. C.M.T. Overwater-Bakker Kas 27 
9-jul 85 jaar De heer P.J.J. Vollebregt Molenpad 2-23 
15-jul 83 jaar Mevr. C.C. v Beest - Bergkamp Clematisstraat 40  
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VIERINGEN 
 

H. Drie-eenheid 

za 11 juni 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering 
Vg. B. Dullens 

zo 12 juni 9.30 Karmelkerk Woord en communieviering 
Vg. Jeroen Hoekstra 

   Intenties Frans Jozef Blommesteijn 
zo 12 juni 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
za 18 juni 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering  

vg. B. Dullens 
 
H. Sacrament 

zo 19 juni 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering 
Mmv. Karmelkoor 

   Intenties Henk Janssen, 
Annie van den Helder- Kramer, 
Dirk van den Helder, 
Gerarda Petronella Maria te Riele- 
Meijer, 
Cees van der Laan,     Piet Stokman 
Corrie Könst- Jansen,  Kees Kok, 
Frans Jozef Blommesteijn 
Jaargetij H. Janssen 

zo 19 juni 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
za 25 juni 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering  

vg. B. Dullens 
 
1ste Communie 

zo 26 juni 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering  
1e Heilige Communie, Mmv. Mirakels 

   Intenties Jan Zandvliet. 
zo 26 juni 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
za 02 juli 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering  

vg. B. Dullens 
  

PAROCHIEAGENDA 
11 juni tot 15 juli  2022 
Aanvangstijden  
repetities van: 

Karmelkoor donderdags 19:30 uur 

24 juni 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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14e Zondag door het jaar 

zo 03 juli 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering  mmv Karmelkoor 
   Intenties Theo Klijn, 

Piet Stokman, 
Jaargetij: Theo Klijn 

zo 03 juli 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzystof Kicka 
wo 06 juli 10.30 Karmelkerk Eucharistieviering, van harte 

aanbevolen. 
Na de viering bent U van harte 
uitgenodigd om achter in de kerk 
koffie/thee te drinken. 

za 09 juli 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering  
vg. B. Dullens 

 
15e Zondag door het jaar 

zo 10 juli 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering 
mmv. Karmelkoor 
PAROCHIEDAG 

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

 
 
 

Gerberastraat 6 

1431 SG   Aalsmeer 
 

Voor een receptie, verjaardagsfeestje, jubileum  

of andere activiteiten kunt u terecht in het parochiehuis. 

 

Voor vergaderingen is het parochiecentrum  

een geschikte ruimte. 

 

Heeft u interesse neem 

dan gerust contact op met: 
 

Paul Willemse 

tel: 06- 42606872 
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VIERINGEN IN DE REGIO 
 

Kudelstaart   

zo 12 juni 11.00 Eucharistieviering Eerste H. Comm 
zo 19 juni 11.00 Eucharistieviering  
zo 26 juni 11.00 Woord en gebedsviering Olv. Parochianen 
zo 03 juli 11.00 Woord en communieviering Jeroen Hoekstra 
zo 10 juli 11.00 Eucharistieviering  
     

Uithoorn 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo 12 juni 11.00 Eucharistieviering;   
zo 19 juni 11.00 Eucharistieviering   
zo 26 juni 11.00 Eucharistieviering  
zo 03 juli 11.00 Eucharistieviering  
zo 10 juli 11.00 Eucharistieviering  
     

De Kwakel  

zo 12 juni 09.30 Eucharistieviering  
zo 19 juni 09.30 Woord- en communieviering Elly van Rooden 
zo 26 juni 09.30 Parochiezondag woco Jeroen Hoekstra 
zo 03 juli 09.30 Vakantieviering Woord en comm.v. Jeroen Hoekstra 
zo 10 juli 09.30 Eucharistieviering  
     

Nes a/d Amstel 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo 12 juni 09.30 Eucharistieviering  
zo 19 juni 09.30 Woord- en communieviering Elly van Rooden 
zo 26 juni 09.30 Woord- en communieviering Jeroen Hoekstra 
zo 03 juli 09.30 Vakantieviering Woord en comm.v Elly van Rooden 
zo 10 juli 09.30 Woord en communieviering Elly van Rooden 
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