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Parochieblad 
 

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 18 juli t/m 9 september 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 (4 weken, 10 september t/m  
7 oktober) inleveren t/m woensdag 24 augustus 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  
1 september 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 is het alweer het laatste Kontakt dat uitkomt voor de 
zomer. In de afgelopen maand zijn er weer mooie 
vieringen en activiteiten (geweest). Na lange tijd was er 
weer een succesvolle eerste communieviering. En ook 
het door corona uitgestelde 90-jarig jubileum belooft 
succesvol te worden met een goede opkomst bij de eucharistieviering 
en bij de lunch in het Parochiehuis. Dank aan de vrijwilligers die zich 
hebben ingezet om er wat moois van te maken. Daar mogen we als 
parochie best trots op zijn! 
 
Graag vragen wij uw aandacht voor een initiatief dat plaatsvindt na de 
zomervakantie en dat door het regiobestuur is gedaan. Samen met 
alle parochies in de regio vindt er op zondag 11 september om 
10.00 een openluchtviering plaats in Nes a/d Amstel. Het thema 
van de viering is SAMEN en wordt voorgegaan door Marco en Darek. 
Er is samenzang met de koren uit de regio en ook aan de kinderen is 
gedacht. Speciaal voor hen is er een kinderwoorddienst. De 
openingsviering is een unieke gebeurtenis en biedt de mogelijkheid 
samen te vieren, elkaar te ontmoeten en zo met elkaar verbonden te 
zijn. Op de achterzijde van dit Kontakt is de flyer van de viering 
afgedrukt. 
Wij begrijpen dat niet iedereen eigen vervoer heeft om naar deze 
viering te gaan. Ook daaraan hebben wij gedacht. Om het vervoer in 
goede banen te leiden, vragen wij de parochianen die met de auto 
gaan zich op te geven en het aantal plaatsen aan te geven dat zij 
beschikbaar hebben. Parochianen die geen eigen vervoer hebben, 
kunnen we dan verdelen over de beschikbare auto’s. Zo kunnen we 
samen naar Nes a/d Amstel gaan. In de weken voor 11 september 
komt er een intekenlijst in de kerk om het vervoer te regelen. Ook via 
het secretariaat kunt u zich aanmelden. Wij hopen op grote opkomst 
en vooral op mooi weer! 
Een jaarlijks oecumenisch initiatief is de Vredesweek. Ook in dit 
Kontakt vindt u een vooraankondiging van de activiteiten. 
Misschien gaat u op vakantie of blijft u thuis in de zomerperiode. In de 
kerk bent u altijd welkom en gaan de vieringen gewoon door tijdens 
de zomerperiode. 
 
De leden van het Parochieteam wensen iedereen een fijne zomer!    
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LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE 
 
IN MEMORIAM  

 
Annie Raadschelders-Kok  
 Op 24 december 1922 werd Annie geboren in Nieuwveen. Zij 

was het 6e in een gezin van 11 kinderen. Na verloop van tijd 
verhuisde het gezin naar Kudelstaart, waar zij haar jeugd doorbracht 
in de "8 huizen". Een goede jeugd waar echter de 2e wereldoorlog 
een moeilijke tijd met zich meebracht.  
Op enig moment kreeg Annie tuberculose, waarvoor zij lang heeft 
moeten kuren.  
  

Ze ontmoette Wim Raadschelders, waar zij op 11 april 1945 mee 
trouwde. Samen hebben zij lang gewoond en gewerkt aan de 
Ophelialaan. Annie in de winkel en Wim onderweg met de 
melkwagen. Ook broer Theo trok met een auto de wijk in en woonde 
met zijn vrouw Greet en de kinderen in de andere helft van het 
dubbele woonhuis. Naast het samen werken hebben zij met z'n 4-en, 
en later ook met de kinderen van Theo en Greet, heel veel plezier 
gehad.   
  

Een groot verdriet in hun leven was het feit dat zij zelf geen kinderen 
hebben mogen krijgen. Ondanks dat dit voor hen heel moeilijk is 
geweest, hebben zij geprobeerd dit zo goed mogelijk te aanvaarden 
en beleefden zij plezier aan en leefden mee met alle neefjes en 
nichtjes in de familie.  
  

Annie en Wim gingen graag op zondag "toeren" met de auto, waarna 
niet zelden lekker gegeten werd in een restaurant. Ook lekker op 
vakantie gaan was iets wat zij graag deden.  
Helaas werd Wim ziek en genezing was niet mogelijk, waarna hij op 1 
juli 1980 overleed.  
Er braken verdrietige en moeilijke tijden aan, waarbij het bedrijf en de 
woning werden verkocht.  
  

Na een paar verhuizingen kwam Annie uiteindelijk te wonen in een 
aanleunwoning bij 't Kloosterhof waar zij een lange tijd met heel veel 
plezier heeft gewoond.  
  

Wat heel belangrijk was in het leven van tante Annie was het dames- 
en herenkoor waar zij eigenlijk haar hele volwassen leven heeft 
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gezongen. Het was haar passie en voor de repetities en diensten 
waarin het koor zong, werd alles opzij gezet. Zelfs haar eigen 
verjaardag moest verzet worden zodat zij op Kerstavond met het koor 
in de kerk kon zingen.   
Naast zingen was zij creatief, handwerken en puzzelen waren dingen 
waar zij graag mee bezig was. En waar zij "beroemd" om was waren 
haar rijmpjes, versjes en liedjes. Bij elke situatie wist ze een 
toepasselijk versje te bedenken en schroomde ook niet om dit ten 
gehore te brengen.  
  

Annie hield van mooie kleding en vond het belangrijk om er goed uit 
te zien. Veel mooie outfits hingen in de kast en bij elke gelegenheid 
zorgde zij ervoor dat ze passend gekleed was. Ook in de laatste fase 
van haar leven bleef zij het belangrijk vinden om goed verzorgd voor 
de dag te komen en met haar laatste krachten toch uit de kast precies 
het goede pakje te halen.  
  

Nadat haar gezondheid meer en meer begon af te nemen heeft zij de 
laatste anderhalf jaar in "het grote huis" van 't Kloosterhof gewoond 
waar ze door de lieve zorg en de gezelligheid nog een hele goede tijd 
heeft beleefd.  
  
Nu, na 99 jaar, is het kaarsje uitgegaan en haar 
leven voltooid. Het was een lang en mooi leven 
waarin zij naast gelukkige ook verdrietige tijden heeft 
beleefd.   
 
 
 
 
 
 
 
 
COLLECTE 
 

De Pinkstercollecte voor onze Missionaire werkers heeft het mooie 
bedrag van 364,45 euro opgebracht.  
 

Hartelijk dank daarvoor, Joke, Ria en Bep 
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OPENLUCHTVIERING OP ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022  
om 10.00 uur in Nes a/d Amstel 
 
Alle 5 parochies van onze regio komen dan samen om op deze 
zondag elkaar te ontmoeten in een gezamenlijke viering. 
Voorgangers pastoor Marco en kapelaan Darek. 
Een unieke gebeurtenis. Het thema zal zijn: “SAMEN”. 
Geweldig toch, in de open lucht in verbondenheid met elkaar. Midden 
onder Gods hemel! 
Uit elke parochie zal een koor de viering opluisteren, er is samenzang 
en we vergeten ook de kinderen niet. Ze zullen hun eigen 
kinderwoorddienst hebben en later in de viering een toepasselijk lied 
ten gehore brengen. Kortom zeer de moeite waard om naar deze 
unieke gebeurtenis te komen. 
We vinden het heel belangrijk dat alle vaste parochianen vervoer 
hebben om dit mee te maken. 
In de weekenden voor 11 september zal er in elke parochie daarom 
met intekenlijsten gewerkt worden voor als u vervoer nodig hebt, of 
dat u parochianen mee kunt nemen in uw auto.  
Opgave kan ook via het 
secretariaat of op de 
voorafgaande zondagen na 
de viering in de hal van de 
kerk. 
Wij hopen elkaar als 
parochianen van een en 
dezelfde regio dan te 
ontmoeten. WELKOM! 
 
R.K. REGIO AMSTEL-
WESTEINDER, 
Aalsmeer,  
Kudelstaart,  
De Kwakel,  
Uithoorn,  
Nes a/d Amstel 
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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 
als karmeliet zeker geen onbekende.  
 

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!! 
Inmiddels zijn er al een mooi aantal kaarten verkocht, maar uiteraard 
zijn er nog volop kaarten beschikbaar.  
 

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 21 augustus 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 
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HEILIG VORMSEL 
 
Op zaterdagavond 9 juli zal het vormsel door vicaris 
Bruggink worden toegediend aan zes vormelingen uit 
onze regio. Wat mooi dat deze tieners en jongeren zich 
bewust op de weg van het geloof willen begeven. 

Niet meer een alledaags gebeuren in onze parochies. En wat fijn zou 
het zijn als u dit aan hen zou willen laten blijken. We zeggen vaak 
makkelijk: De jeugd heeft de toekomst, maar vragen we onszelf wel 
eens af: wat zou ík voor de tieners en jongeren kunnen betekenen 
om hen mee te nemen op hun (ontdekkings) reis in het katholieke 
geloof? 
Wat zou het mooi zijn als u 9 juli bij hun vormselplechtigheid 
aanwezig zou kunnen zijn. Om hen te laten ervaren dat ze ertoe 
doen, dat ze bíj de parochies horen en dat zij eens het stokje van ons 
over mogen nemen. Steun hen deze avond maar steun hen nog vele 
jaren. De heilige Geest wil wel in hen werken, nu wij nog. 
 
Vormelplechtigheid op 9 juli 2022 in de Burght in Uithoorn. Aanvang 
19.00 uur. 
 
 
 
 
 

EERSTE COMMUNIE 
 
Feest in de kerk!  
Op zondag 26 juni was het zover; na 5 
kindermiddagen, een kennismakingsviering, een 

kruiswegviering, een palmpasenviering, 3x oefenen met het koor, een 
generale repetitie en al het huiswerk uit de map gemaakt te hebben 
waren ze er klaar voor … onze zes communicanten van dit jaar: Filip, 
Jayden, Jesse, Leandra, Leonardo en Lisa. 
 
Deze groep heeft al spelenderwijs heel veel geleerd over geloven en 
de tradities van de katholieke kerk. Met veel enthousiasme hebben ze 
gezongen, geknutseld en gewerkt. Serieuze gesprekken en vooral 
heel veel pret. 
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Zondag was een prachtige dag! Een kerk vol mensen, prachtige 

versiering, mooie liederen en teksten in het thema ‘Welkom aan 

Boord’. De hele gemeenschap zong ze toe bij het lied ‘Kom aan 

Boord’. Onze communicanten zijn op deze bijzondere manier welkom 

geheten in onze parochie. En pastoor Marco draaide het lied om, mét 

gitaar, zong hij namens de communicanten naar Jezus ‘Kom aan 

Boord’, kom maar bij mij. Ik heb een plekje in mijn hart voor jou.  

 
Aan allen die aan de voorbereiding en tijdens deze dag 
ondersteuning hebben gegeven, in welke vorm dan ook, HEEL VEEL 
DANK!! 
 

Heb je een (klein-) dochter of zoon die het ook leuk zou vinden om op 
een speelse manier kennis te maken met de kerk? Meld hem of haar 
dan aan voor het volgende communietraject via 
eerstecommunieaalsmeer@gmail.com 
 

Namens de Werkgroep Eerste Communie, 
Renate 
  

mailto:eerstecommunieaalsmeer@gmail.com
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VOORAANKONDIGING VREDESWEEK 
 
Van 17 t/m 25 september is er weer de Vredesweek! 
De Oecumenische Ambassade van Vrede Aalsmeer 
maakt er weer een feest van de vrede van, met een 
week lang activiteiten. U bent van harte uitgenodigd 
om dit met ons te vieren.  Het thema dit jaar is “Generatie Vrede”.  
Op zondag 18 september is de oecumenische dienst in de 
Karmelkerk, met aansluitend een vredeswandeling (Walk of Peace). 
Frank van Itterzon neemt ons weer mee langs de mooiste routes, 
zoals ieder jaar, en onderweg delen we gedichten, overdenkingen en 
verhalen.  
Op maandag 19 september is er filmavond in het Parochiehuis. De 
titel van de film is op dit moment nog niet bekend.  
Dinsdag 20 september komt Sophie de Graaf spreken, van Lawyers 
for Lawyers, een organisatie die zich inzet voor vrije en 
onafhankelijke advocatuur, wereldwijd. Want hun rechten zijn ook 
onze rechten, zonder goede rechtspraak, geen vrede.  

Woensdag 21 maart is de maaltijd in de Open Hof 
Kerk, aanmelden kan bij Franka Riesmeijer 
via franka@dgaalsmeer.nl . Aanschuiven is gratis, 

maar we vragen van iedereen een bijdrage in 
houdbare voedsel of nuttige spullen; bijvoorbeeld 
soep in blik, rijst, een tandenborstel in verpakking, 
een powerbank voor de telefoon. Deze 
opbrengsten gaan naar vluchtelingen in de 
Oekraïne.  
 

Donderdag 22 september is de jongerenactiviteit in de Open Hof 
Kerk, voor iedereen van 15 tot 35 jaar.  
We sluiten de week af in op vrijdag en zaterdag 23 en 24 september 
in de Karmelkerk met de voorstelling Titus, Held of Heilig? De 
voorstelling wordt georganiseerd door de Denktank van de Karmel en 
is geïntegreerd in het programma van de Vredesweek.  
We maken na de zomer meer bekend over het programma. Noteert u 
de data alvast in uw agenda. 
Namens de werkgroep Oecumenische Ambassade van Vrede 
Aalsmeer 
 
Otto Zandvliet  

mailto:franka@dgaalsmeer.nl
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BERICHT VAN DE COMMISSIE ZIEKEN- EN OUDERENDAG 
 

Deze keer geen aankondiging, maar het bericht 
dat de Zieken- en Ouderendag, die tot nu toe al 
62 keer in de parochie werd georganiseerd, 
niet meer zal plaatsvinden op de welbekende 
manier. De commissie Zieken- en Ouderendag 
+ de vrijwilligers hebben deze bijzondere dag in 
2019 voor de laatste keer georganiseerd, doch 
helaas was dit de afgelopen twee jaar, door 

corona, niet mogelijk. Daarna zijn Lia en ik ons gaan beraden. 
Moeten we het nog wel organiseren op deze manier. Er is in de loop 
der jaren veel veranderd. Er zijn jaren geweest, waarin we meer dan 
honderd gasten mochten verwelkomen, maar dat werd onveilig in de 
kerk, waarna we besloten om parochianen van Hoofddorp, Bovenkerk 
en de Nes niet meer uit te nodigen. En alleen nog parochianen van 
Aalsmeer en Kudelstaart. Echter, nu is het aantal mensen, dat naar 
de dag wil en of kan komen, beduidend lager geworden. Er zijn ons 
inmiddels helaas veel trouwe bezoekers ontvallen. 
 
Daarnaast wordt het organiseren van de werkzaamheden steeds 
lastiger. Het banken sjouwen werd weliswaar lichter nadat Gerard 
Meijerink handige karretjes had gemaakt, waar de banken makkelijk 
op getild kunnen worden en daarna naar buiten gereden kunnen 
worden. Echter het aantal vrijwilligers, dat mee wil en of kan helpen 
neemt helaas, door allerlei oorzaken, steeds meer af. Terwijl er 
anderzijds veel kratten gesjouwd moeten worden met alle 
keukenbenodigdheden, vanuit de opslag en ’s avonds ook weer 
terug. Maar ook bijvoorbeeld het koken buiten, het huren van alle 
keukenapparatuur, de tafels en stoelen regelen, de postoelen 
ophalen, het verliep steeds minder soepel. 
 
We hebben het parochieteam daarom verteld, dat wij er mee wilden 
stoppen. In een gezamenlijke vergadering tussen het parochieteam 
en de commissie Zieken- en Ouderendag hebben wij onze gedachten 
nader toegelicht, en dat we met pijn in ons hart tot dit besluit zijn 
gekomen. We hebben namelijk ook echt genoten al de jaren dat wij 
het organiseerden, samen met de vele vrijwilligers. En ook van de 
bezoekers kregen wij steeds terug, dat zij er zeer van genoten 
hadden. Het parochieteam gaf aan het jammer te vinden als er aan 
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deze mooie jaarlijkse traditie een einde zou komen, reden waarom 
we met elkaar toch willen gaan kijken of we een alternatief voor de 
dag kunnen organiseren. Mogelijk dan in het parochiehuis, en dan 
bijvoorbeeld een dagdeel. Wij willen graag meedenken om een 
nieuwe opzet goed te regelen. Hiervoor is echter tijd nodig, daarom 
zal deze oude traditie in de nieuwe opzet voor het eerst in 2023 
plaats kunnen vinden.   
Wij hebben u hiermee willen informeren en hopen van harte er dan 
weer een mooie samenkomst met elkaar van te maken.  
 
Namens de commissie Zieken- en Ouderendag,  
Lia Pieterse en Hettie Pecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOFFIEHOEK 
 
Hallo allemaal, 
Hier een stukje van Nel van de koffie club. Vanaf het begin heb ik met 
veel plezier koffie ingeschonken in de kerk, na de mis. Het is 
dankbaar werk en blije gezichten met een heerlijk kopje koffie. Helaas 
komt overal een eind aan (dus misschien een ander die het kan 
overnemen?) 
Een grote verrassing was, dat Nico van Staveren een prachtig boeket 
bloemen kwam brengen, geweldig hoor. Heel veel dank daarvoor. 
 
Hartelijke groetjes, Nel Ton-Vijverberg  
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SAMENWERKING SINT JAN GEBOORTE, KUDELSTAART 
 
In aanloop naar de viering van de eerste heilige communie van dit 
jaar heeft de Werkgroep Eerste Communie de samenwerking gezocht 
met de Werkgroep uit Kudelstaart. Beide werkgroepen hebben een 
lange historie van mooie voorbereidingen en feestelijke 
communievieringen. Beide werkgroepen hebben daar tradities in 
gevonden die graag in ere gehouden willen worden. En beide 
werkgroepen hebben de intentie om meer samen te werken. 
 

Hoe hebben we dat dit jaar vormgegeven? 
We hebben hetzelfde thema gekozen. Zo kunnen we makkelijker 
samen optrekken. We delen hierbij een dirigente. En door veelal 
dezelfde liedjes te gebruiken, konden we samen oefenen. Dit oefenen 
deden we de ene keer in Kudelstaart en de andere keer in Aalsmeer. 
 

De communicanten van Aalsmeer hebben gezongen tijdens de eerste 
communie in Kudelstaart. En een deel van de communicanten en 
leden van de Kudelkwetters hebben tijdens onze viering gezongen.  
 

Op deze manier konden we beide onze eigen invulling geven, en 
konden we gebruik maken van elkaars kennis, kunde en tijd.  
 

Bedankt Ingrid Buskermolen, Mirjam Snoek en Paula Dogger voor 
deze fijne samenwerking! 
We hopen op een leuk vervolg komend jaar! 
 

Namens de Werkgroep Eerste Communie, 
Renate 
 
 
 
 
DANK 

 

Na de viering van zondag 8 mei, kregen wij een mooi 
boeket bloemen gevolgd door een ‘lang zullen ze leven’ en 
felicitaties. 

Dit ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk. 
 

Hartelijk dank 
Piet en Josephine Kragtwijk  
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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.  
  
 
 

18-jul 87 jaar Mevr. M. Hooijman - Kläser Drie Kolommenplein 69 
21-jul 87 jaar De heer H.J.J. van Wieringen Oosteinderweg 100 
21-jul 83 jaar De heer A.J. van Weerdenburg Twijnderlaan 5 
24-jul 83 jaar Mevr. J.M. Hermanns - Woerden Spoorlaan 64 
25-jul 80 jaar De heer W.A.G. van Tol IJsvogelstraat 23  
25-jul 78 jaar Mevr. C.E. Heemskerk-Schoenmakers v Sieboldlaan 29 
31-jul 86 jaar De heer D.M. Schreurs Leimuiderdijk 95  
2-aug 77 jaar Mevr. M.C.M. Zeldenthuis-v/d Hoort Rietgorsstraat 7 
2-aug 93 jaar Mevr. C.G. Berk - Bruine de Bruin Gerberastraat 11  
3-aug 83 jaar De heer P.E.M. Schuit Wilgenlaan 6A 
7-aug 85 jaar De heer R. Gijzenberg Hogedijk 19  
8-aug 79 jaar De heer G.H. Ammerlaan Rijshornstraat 84 
12-aug 78 jaar De heer J.A. van Eijk Spoorlaan 58  
15-aug 83 jaar De heer P. Molia Poldermeesterplein 59 
15-aug 76 jaar Mevr. M.J.C. Hoekman-v Geijlswijk Corellihof 4 
17-aug 77 jaar Mevr. M.A. van Wees - Doeswijk Molenweg 33  
19-aug 77 jaar Mevr. A.A.M. Hoekman-v Geijlswijk Koningsstraat 23 
23-aug 81 jaar De heer P.A.M. Stokman Molenpad 99  
24-aug 77 jaar De heer A.O.M. Blommestein Venusstraat 4  
27-aug 81 jaar Mevr. M.G.M.O. Heideman - Cools Gerberastraat 55  
27-aug 85 jaar De heer J.A. Verdel Regenboogstraat 4 
29-aug 87 jaar De heer J.M. Meijer Gerberastraat 43  
30-aug 76 jaar De heer T.C.M. Köhler Drie Kolommenplein 65 
3-sep 78 jaar Mevr. A.C.J. de Bruijn-v Leeuwen Otweg 19 
4-sep 78 jaar Mevr. R. Kruisman Roerdomplaan 48 
5-sep 86 jaar Mevr. W.J. Markman - de Rijk Aalsmeerderweg 150 
6-sep 81 jaar De heer K.W.A. Nieuwendijk Clematisstraat 16 K111 
7-sep 90 jaar Mevr. M.R. van Diemen - Stokkel Molenpad 77 
8-sep 77 jaar De heer J.M. de Bruijn Otweg 19 
9-sep 83 jaar De heer J.J. Agtersloot Nassaustraat 19 
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VIERINGEN 
 

16e zondag door het jaar 

za 16 juli 16.30 Kloosterhof Woord- en Communieviering 
vg. B. Dullens 

zo 17 juli 9.30 Karmelkerk Woord- en Communieviering 
vg. Jeroen Hoekstra, samenzang 

   Intenties Annie van den Helder- Kramer, 
Gerarda Petronella Maria te Riele-
Meijer, 
Truus Harting- Enthoven, 
Annie Raadschelders- Kok, 
Gilberte Boer- Reynders 

zo 17 juli 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
za 23 juli 16.30 Kloosterhof Woord- en Communieviering  

vg. B. Dullens 
 
 
17e zondag door het jaar 

zo 24 juli 9.30 Karmelkerk 
Intenties 
 

Eucharistieviering, samenzang 
Henk Janssen, 
Annie Raadschelders- Kok, 
Gilberte Boer- Reynders, 

zo 24 juli 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
za 30 juli 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering  

vg. B. Dullens 
 
 
18e zondag door het jaar 

zo 31 juli 09.30 Karmelkerk Woord- en Communieviering 
vg. Jeroen Hoekstra, samenzang 

   Intenties Johanna van den Berg- Duindam, 
Gilberte Boer- Reynders 

zo 31 juli 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
wo 03 aug. 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 06 aug. 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering 
vg. B. Dullens 

 
  

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.doreleiden.nl/images/Gemeente/avondmaal-02.jpg&imgrefurl=http://www.doreleiden.nl/gebeden/tafelgebed.asp&h=387&w=500&sz=24&hl=nl&start=1&tbnid=ljMPwvWzFLp5-M:&tbnh=101&tbnw=130&prev=/images?q%3Dbrood%2Ben%2Bwijn%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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19e zondag door het jaar 

zo 07 aug. 09.30 Karmelkerk Woord- en Communieviering 
vg. Jeroen Hoekstra, samenzang.  

   Intenties Annie van den Helder-  Kramer, 
Frans Blommesteijn, 
Truus Harting- Enthoven 

zo 07 aug. 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzystof Kicka 
za 13 aug. 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering 

vg. B. Dullens 
 
 
20e zondag door het jaar 

zo 14 aug. 09.30 Karmelkerk 
Intenties 

Eucharistieviering, samenzang. 
Piet Stokman 

 
zo 
ma 

 
14 aug. 
15 aug. 

 
14.00 
11.00 

Jaargetij 
Karmelkerk 
Zevenhoven 

Annie van den Helder- Kramer 
Poolse viering, vg. Krzystof Kicka 
Maria TenHemelopneming 

za 20 aug. 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering 
vg. B. Dullens 

 
 
21e zondag door het jaar 

zo 21 aug. 09.30 Karmelkerk 
 
Intenties 

Eucharistieviering, samenzang. 
Gerarda Petronella Maria te Riele- 
Meijer 
Henk Janssen 
Cees van der Laan 

zo 21 aug. 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka  

za 27 aug. 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering 
vg. B. Dullens 

 
 
22e zondag door het jaar 

zo 28 aug. 09.30 Karmelkerk Woord en gebedsviering 
olv. Parochianen mmv Karmelkoor 

    Na de viering deurcollecte voor 
de MIVA 

zo 
za 

28 aug. 
03 sept  

14.00 
16.30 

Karmelkerk 
Kloosterhof 

Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka  
Woord en communieviering 
vg. B. Dullens 
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23e zondag door het jaar 

zo 04 sept. 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv klein koor 
   Intenties Annie van den Helder- Kramer, 

Frans Blommesteijn 
Na de viering bent u van harte 
Uitgenodigd om achter in de kerk 
Koffie/thee te drinken 

zo 04 sept. 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka  

wo 07 sept 10.30 Karmelkerk Eucharistieviering, van harte 
aanbevolen. 
Na de viering bent u van harte 
uitgenodigd om achter in de kerk 
koffie/thee te drinken  

     
 
 
 

  

 
 
 

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 17 juli 11.00 Woord en gebedsviering olv.parochianen 
zo 24 juli 11.00 Woord- en Communieviering Rob Mascini 
zo 31 juli 11.00 Woord- en Communieviering Jeroen Hoekstra 
zo 07 aug. 11.00 Woord- en Communieviering Jeroen Hoekstra 
zo 14 aug. 11.00 Woord- en Communieviering Jeroen Hoekstra 
ma 15 aug. 11.00 Maria TenHemelopneming Zevenhoven 
zo 28 aug. 11.00 Woord en gebedsviering olv.parochianen 
zo 04 sept 11.00 Eucharistieviering  
     

Uithoorn 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo 17 juli 11.00 Eucharistieviering  
zo 24 juli 11.00 Eucharistieviering   
zo 31 juli 11.00 Eucharistieviering  
zo 07 aug 11.00 Eucharistieviering  
zo 14 aug 11.00 Eucharistieviering  
ma 15 aug 11.00 Maria TenHemelopneming Zevenhoven 
zo 21 aug 11.00 Eucharistieviering  
zo 28 aug 11.00 Eucharistieviering  
zo 04 sept 11.00 Eucharistieviering  
     

De Kwakel  

zo 17 juli 09.30 Woord- en Communieviering Elly van Rooden 
zo 24 juli 09.30 Woord- en communieviering Rob Mascini 
zo 31 juli 09.30 Eucharistieviering  
zo 07 aug 09.30 Woord- en Communieviering Elly van Rooden 
zo 
ma 

14 aug 
15  aug 

09.30 
11.00 

W-en Comm.viering Mariaviering 
Maria TenHemelopneming 

Jeroen Hoekstra 
Zevenhoven 

zo 21 aug 09.30 Woord en gebedsviering olv.parochianen 
zo 28 aug 09.30 Woord- en Communieviering Elly van Rooden 
zo 04 sept 09.30 Eucharistieviering  
     

Nes a/d Amstel 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo 17 juli 09.30 Eucharistieviering  
zo 24 juli 09.30 Woord- en communieviering Elly van Rooden 
zo 31 juli 09.30 Woord- en communieviering Elly van Rooden 
zo 07 aug 09.30 Eucharistieviering  
zo 14 aug 09.30 Woord en communieviering Elly van Rooden 
zo 
zo 

21 aug 
28 aug 

09.30 
09.30 

Woord en communieviering 
Eucharistieviering 

Elly van Rooden 
 

zo 04 sept 09.30 Opening schooljaar Elly van Rooden 
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