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Parochieblad 
 

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 10 september t/m 7 oktober 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, 8 oktober t/m  
11 november) inleveren t/m woensdag 21 september 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  
29 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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EVEN NADENKEN OVER… 
 
Zoals velen van u wellicht hebben opgemerkt, 
hebben we in het rooster van de 
septembermaand "een zondag samen" gepland, nl. 11 september. Dit 
betekent dat er op die dag in geen van de vijf parochies een mis zal 
zijn. We willen de mis gezamenlijk vieren in de openlucht, in een 
park, bij de Urbanusparochie in Nes aan de Amstel. We dachten dat 
dit de beste plaats zou zijn, omdat we in geval van regen in de kerk 
kunnen schuilen. Maar het plan is om een openlucht viering te 
houden, allemaal samen. Het thema is SAMEN.  
Heel opmerkelijk is dat dit initiatief niet van de pastores, noch van het 
bestuur kwam, maar van een aantal parochianen! De grote vraag is: 
waarom zouden we samen moeten vieren? Het antwoord op deze 
vraag is niet eenvoudig. Het is niet eenvoudig omdat wij vijf zeer 
verschillende dorpen zijn - wij hebben verschillende culturen en 
tradities. Wij voelen ons niet thuis als we buiten ons kerkgebouw 
gaan vieren. Maar tegelijkertijd delen we ook veel dingen: we hebben 
dezelfde voorgangers, en hetzelfde bestuur. Alle vijf parochies zijn 
aan de Rooms Katholieke Kerk gebonden, en wij hebben allen 
dezelfde Paus Franciscus. Maar de vraag blijft: waarom moeten we 
samen gaan vieren? Misschien lijkt het “geforceerd”... Misschien lijkt 
het erop dat we alle parochianen in één grote gemeenschap willen 
laten opgaan. En deze gedachte roept het spookbeeld op van 
kerksluitingen. Maar ik wil u in alle eerlijkheid zeggen dat ik niet 
geloof dat dit ooit zal gebeuren: ik geloof niet dat onze vijf kerken ooit 
tot één grote gemeenschap zullen samengesmolten worden. Wat ik 
wel geloof, en dat is de reden waarom wij samen willen vieren, is dat 
wij geroepen zijn om te getuigen van het feit dat wij één kerk zijn. 
Getuigenis vereist zichtbare tekenen. Het moet zichtbaar zijn dat we 
verenigd zijn. Eenheid is kracht. Zonder eenheid is er geen toekomst. 
Jonge mensen moeten zien dat de kerk een grote, mooie realiteit is. 
Dat er ook andere kinderen zijn, in andere dorpen en andere scholen, 
die naar de kerk gaan - en dat we allemaal samen van dezelfde kerk 
deel uitmaken.  
Alle families proberen in de zomer hun FAMILIE DAG te organiseren. 
Deze zondag samen - 11 september - zal onze FAMILIE DAG zijn. 
Families zijn ook niet verplicht om (tenminste) één keer per jaar 
bijeen te komen: ze kunnen heel goed thuis eten. Iedereen heeft z'n 
eigen keuken, z'n eigen koelkast en z'n eigen spullen. Maar af en toe 
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moeten ze naar buiten gaan om elkaar ontmoeten, en ontdekken dat 
ze één zijn. Dat zullen we ook op 11 september doen! 
Ik denk dat God heel veel van ons houdt, en dat Hij grote plannen 
voor de toekomst van de kerk in Nederland heeft. De toekomst is niet 
alleen: kerksluitingen, minder worden, achteruitgaan... De toekomst 
van de kerk zijn kleine gemeenschappen van mensen die zich door 
God diep geliefd voelen en die zijn Zoon Jezus Christus, die 
gestorven en verrezen is, willen volgen. Gemeenschappen die 
bezield zijn door de Heilige Geest. Wellicht zullen deze 
gemeenschappen in kerkgebouwen samenkomen, maar ook in 
huizen en misschien zelfs in de open lucht. Het zullen plaatselijke 
gemeenschappen zijn, in dorpen gevestigd, maar bij grote 
gelegenheden zullen ze samen willen zijn. Telkens wanneer zij elkaar 
ontmoeten, zullen zij de aanwezigheid van Jezus, levend, in hun 
midden voelen. Zij zullen Jezus volgen, waar Hij hen ook heen wil 
brengen.  
Misschien ligt de toekomst nog ver weg en hoeven wij het niet te 
vervroegen. Maar toch gaan wij op 11 september onze FAMILIE DAG 
houden, om de blijdschap van het SAMEN-zijn met Jezus te ervaren. 
Tot ziens op 11 september! 
 
Pastoor Marco Cavagnaro 
 
 
HET PAROCHIETEAM INFORMEERT…. 
 
De zomervakantie is alweer voorbij en we starten het 
nieuwe kerkseizoen. Als we terugkijken, hadden we op 
10 juli het uitgestelde 90-jarig parochiejubileum met 
een goed bezochte viering en een gezellig samenzijn 
met een lekkere lunch in het Parochiehuis. Een 
evenement dat voor herhaling vatbaar is, bijvoorbeeld als jaarlijkse 
parochiedag.  
Voor de zomervakantie hebben we, na een samenwerking van vijf 
jaar, helaas moeten besluiten om afscheid te nemen van Elmar 
Reinhold als dirigent van het Karmelkoor. De reden is dat de 
onderlinge samenwerking niet goed meer verliep en dat we elkaar 
niet meer konden vinden in de wijze waarop de samenwerking tussen 
dirigent, koorbestuur en parochieteam zou moeten zijn. Daarop 
hebben we in goed overleg met elkaar het besluit genomen om 
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afscheid van Elmar te nemen. Dat is uiteraard voor alle betrokkenen 
een heel vervelende situatie en ingrijpend. We bedanken Elmar 
uiteraard hartelijk voor zijn inzet voor het koor en daarmee in onze 
parochie. We gaan op zoek gaan naar een vervanger en wij hopen 
daar op korte termijn meer over te kunnen melden. Voorlopig 
neemt Nico van Geijlswijk de taak van dirigent op zich, naast het 
orgelspelen. 
Nu het nieuwe kerkseizoen weer begint, wordt het in september weer 
een maand met veel activiteiten. Allereerst is er de openluchtviering 
op zondag 11 september om 10.00 in Nes a/d Amstel met 
voorgangers Marco en Darek. Het thema van de viering is "Samen". 
Er is samenzang met koren uit de regio en ook aan de kinderen is 
gedacht. Speciaal voor hen is er een kinderwoorddienst. Om het 
vervoer naar Nes a/d Amstel te in goede banen te leiden, liggen 
achterin de kerk intekenlijsten. Daarop kunnen chauffeurs en 
meerijders zich aanmelden. Wij proberen het vervoer zoveel mogelijk 
per wijk te regelen zodat parochianen bij elkaar uit de buurt met 
elkaar mee kunnen rijden. Opgeven kan ook via het secretariaat.  
De week erna, op zondag 18 september, start de Vredesweek met de 
oecumenische vredesdienst in de Karmelkerk. Aansluitend is dan de 
vredeswandeling. Er vinden in de week nog diverse activiteiten 
plaats, zoals een film, lezing en maaltijd. Ook de voorstelling over het 
leven van Titus Brandsma is geïntegreerd in het programma van de 
Vredesweek. Verderop in dit Kontakt vindt u alle informatie over de 
Vredesweek en de voorstelling.  
We gaan met frisse moed aan de slag om er weer een fantastisch 
kerkseizoen van te maken! Dat kan alleen met hulp van vrijwilligers. 
Om de parochie levendig en gezond te houden 
naar de toekomst toe, zijn nieuwe vrijwilligers 
nodig in verschillende werkgroepen. Maar ook 
in het Parochieteam zelf kunnen wij nog 
versterking gebruiken. Interesse? Vraag één 
van de leden van het Parochieteam voor meer 
informatie. Wij wensen alle parochianen een 
mooi kerkseizoen! 
 
Namens het Parochieteam 
Otto Zandvliet 
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LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE 
 
IN MEMORIAM  
 

Nel Doeswijk 
 

75 jaar. Nee, net niet. Nog 1 dag. Dan zou Nel haar 75ste 
verjaardag vieren. Geboren op 30 juli 1947 aan de Hornweg, vlak bij 
de Legmeerdijk. Dat was toen nog een breed fietspad waar amper 
auto’s reden. Onvoorstelbaar wat er in 75 jaar is veranderd. In die 75 
jaar is Nel als 9e in een gezin van 10 opgegroeid. Haar jeugd werd 
getekend door het vroeg overlijden van haar moeder. Het heeft Nel 
mede een sterke vrouw gemaakt die besefte dat je veel moet doen, 
maar ook goed mag genieten van het leven. Niet alles wat op haar 
levensweg kwam was altijd vrolijk, net als bij ieder van ons. Nel was 
in staat om dan toch de zaken positief te maken en te kijken wat ze 
wel nog kon in plaats van op te noemen wat er niet meer kon. 
Daarmee was ze voor haar omgeving, gezin, familie, haar werk met 
collega’s altijd een voorbeeld van blij omgaan met het leven. Toen ze 
ruim 1,5 jaar geleden de diagnose darmkanker kreeg was dat wel een 
behoorlijke tik. Toch kon ze ook in die 18 maanden genieten van de 
dingen die ze beleefde. 3 Weken voor haar overlijden ging ze met 
haar familie nog op vakantie naar Oostenrijk. Wandelschoenen, en 
andere uitrusting mee. Het liep anders. Via het ziekenhuis op de 
vakantiebestemming met de ambulance naar Aalsmeer. De uitvaart 
was bij Finnema en de verwachting was dat er 
misschien 70 mensen zouden komen. Het zegt alles 
over hoe Nel in het leven stond, dat er 150 mensen 
waren in de viering, waarin broeder Wim en Cor voor 
gingen, om afscheid van haar te nemen. 
 
 

FILMCAFÉ  
 
Op 30 september om 19.30 uur in de 
Ontmoetingskerk in Rijsenhout. 
Film “The Duke.” 

Een 60-jarige taxichauffeur steelt Goya’s portret van de hertog van 
Wellington uit de National Gallery in Londen. 
Hij stuurt losgeldbriefjes waarin staat dat hij het schilderij zal 
teruggeven als de overheid meer investeert in de ouderenzorg.  
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ACTIVITEITEN VREDESWEEK 
 
Van 17 t/m 25 september is het 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 vredesdienst, onder 
leiding van ds. Arianne Geudeke. Deze dienst is voorbereid door de 
liturgiegroep van de Raad van Kerken. De dienst is in de 
Karmelparochie en begint om 9:30 uur. 
Aansluitend bent u van harte welkom bij de vredeswandeling. Frank 
van Itterzon neemt ons weer langs de mooiste routes, zoals ieder 
jaar, en onderweg delen we gedichten, overdenkingen en verhalen. 
Duimen voor goed weer dus! 
Op maandag 19 september is de filmavond in het Parochiehuis om 
20.00. We gaan kijken naar Petite Maman, een bijzondere film over 
verlies, families en jong zijn. Na het overlijden van haar oma verkent 
de achtjarige Nelly het huis en de omgeving waar haar moeder 
opgroeide. In het bos ontmoet ze een ander jong meisje. 
Langzamerhand wordt duidelijk dat ze het meisje kent, maar wie is 
ze? Nelly ontdekt dat haar moeder ook jong is geweest en dat helpt 
haar te begrijpen wie haar moeder is. 
Op 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. Deze activiteit 
is in de Doopsgezinde Gemeente, begint om 20:00 uur. 
Woensdag 21 september is de maaltijd in de Open Hof Kerk, 
aanmelden kan via de intekenlijst achterin de kerk of bij Otto 

Zandvliet. Aanschuiven is gratis, maar er vindt er een 
voedselinzameling plaats (net als bij Witte Donderdag). U kunt 
houdbaar voedsel meenemen, maar ook nuttige produkten, zoals 
een tandenborstel of powerbank (opladen telefoon). De opbrengst 
is bestemd voor stichting Help Oekraine! Deze stichting zorgt dat 
de hulpgoederen terechtkomen bij opvangcentra en aan het front 
in de Oekraïne. De maaltijd begint om 18:00 uur. 
Donderdag 22 september om 20:00 uur, is de jongerenactiviteit in 
de Open Hof Kerk, voor iedereen van 15 tot 35 jaar. We gaan graag 
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met jongeren een goed gesprek aan over het thema Generatie Vrede. 
Wat doe jij voor vrede? Hoe is dit anders dan andere generaties? Bij 
goed weer gaan we in het Seringenpark zitten. 
We sluiten de week af op vrijdag 23 en zaterdag 24 september met 
een theaterstuk van Peter Vermaat, Titus, Held of Heilig over Titus 

Brandsma, verzetsheld uit de Tweede Wereldoorlog. De voorstelling 
wordt georganiseerd door de Denktank en is geïntegreerd in het 
programma van de Vredesweek.  
Bij alle activiteiten wordt er gecollecteerd voor Lawyers for Lawyers, 
kom dus zeker naar de activiteiten en geef gul!  
Namens de werkgroep Oecumenische Ambassade van Vrede 
Aalsmeer, 
Otto Zandvliet 
Tel. 329977 
 
 
 
OECUMENISCHE VIERING ZONDAG 18 SEPTEMBER 
 
Op zondag 18 september is in de Karmelkerk een oecumenische 
viering om 9.30 uur. 
Het is het begin van de vredesweek en het thema bij deze viering is: 
VREDE. Wie durft? 
Samen met Ds Arianne Geudeke uit Wilnis hebben wij, de 
oecumenische werkgroep, deze viering samengesteld. 
Wilma en Carin zullen mooie liederen ten gehore brengen onder 
muzikale leiding van Theo Griekspoor op orgel. 
En ook wij worden uitgenodigd mee te zingen tijdens deze viering. 
Na deze viering is er gelegenheid voor een kopje koffie/thee limonade 
te drinken achter in de kerk. 
En aansluitend zou u allen mee kunnen lopen met de 
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. U/jij 
bent van harte uitgenodigd om aan bij beide 
deel te nemen.  
Van harte aanbevolen en tot ziens. 
 
Namens de oecumenische werkgroep 
Lia Pieterse  



- 9 - 

RAAKPUNT 55+    “ MET NIEUWE OGEN ZIEN” 
 

Donderdag 6 oktober starten we weer met een serie 
bijeenkomsten die ons helpen om anders te kijken 

naar zaken in de kerk en samenleving, over hopen en geloven. Over 
de wereld van vandaag. We treffen elkaar over een goed onderwerp. 
 

Thema:(naar aanleiding van diaken Rob Mascini nieuwe boek) 
Nog is het licht in de tempel niet gedoofd 
Pleidooi voor een open kerk 
 

Inleider: Rob Mascini is diaken en theoloog. Gedurende vijftien jaar 
was hij geestelijk verzorger in ziekenhuizen. Na zijn pensioen is hij 
nog volop actief in de parochie van Hoofddorp en in diverse kerken in 
het bisdom Haarlem-Amsterdam. Veelvuldig gaat hij voor in 
vieringen. Vanaf 1982 tot 2010 was hij lid en later ook president van 
het Internationaal  Diaconaat Centrum. 
Een goede verteller. Met kennis en inspiratie. 
Een actueel en boeiend onderwerp waar wij u van harte bij 
uitnodigen. 
Graag tot ziens in het PAROCHIEHUIS (ingang Gerberastraat) van 
10.15 tot 11.45 uur. Iedereen is welkom. 
 

Namens werkgroep 55+ 
Br. Wim Ernst 
Hettie Pecht – v.d. Meer 
Annie Marien – v.d. Broek 
 
 
START DAMES- EN HERENKOOR 
 

Wij zijn, na de vakantie, weer gestart met het dames- en herenkoor. 
Het was even fijn om een poosje geen verplichting te hebben maar 
we zijn toch blij dat we er weer tegenaan kunnen.  Het vooruitzicht 
dat we straks weer de kersttijd ingaan is een heerlijke gedachte met 
alleen al de voorbereiding daarvan. Wij hebben er erg veel zin in. Zou 
u het ook niet leuk vinden om u aan te sluiten bij ons koor? Op 
donderdagavond repeteren we in onze kerk met een gezellige 
koffiepauze en twee maal in de maand ondersteunen we de 
Mis/dienst. Alle stemmen zijn welkom!!! Indien u twijfelt, kom dan 
gewoon eens op een repetitieavond de sfeer proeven. U bent 
welkom. ZINGEN IS TWEE MAAL BIDDEN.          NvS   

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRoLmU8ILQAhVJlxQKHQQyB3gQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.smartcms.nl%2Fcms2%2Fsites%2F1010%2Findex.php%3Fidx%3D574%26menuitem%3D1403%26submenuitem%3D1440%26PHPSESSID%3D4a692657c55c2d69ca2f0976f004b38c&psig=AFQjCNEzB_QhV2joboQLZDbC6ckpoPxJ5g&ust=1477928811999007
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TAIZÉGEBED IN DE KARMEL  
 
De broeders van Taizé in Frankrijk met hun vieringen zijn een begrip. 
Zoals ook gebruikelijk in de oecumenische broederschap van Taizé, 
zullen eenvoudige liederen, gebed, bijbeltekst en stilte elkaar 
afwisselen. 
Karmel Aalsmeer, Zwarteweg 36, heeft een kleine kapel in huis. 
Zij stelt deze kapel open om met elkaar een meditatieve viering te 
houden op vrijdag 30 september om 20.00 uur. 
Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 

 
Aardig misschien om eens mee te vieren! 
Welkom. 
Br. Wim Ernst 
 

   
PIT 
 
Plezier Is Troef.  
Dan hebben we het natuurlijk over klaverjassen. Al sinds jaar en dag 
een begrip in het parochiehuis. 
Vanaf september tot mei wordt er op verschillende vrijdagavonden 
klaverjas gespeeld. Totaal zijn dit 13 kaartavonden die in 
competitieverband gespeeld worden. 
De beste 9 uitslagen van een seizoen worden dan opgeteld en 
daaruit wordt op de sluitingsavond de winnaar bekend gemaakt. 
Per kaartavond is er uiteraard ook een winnaar. Er worden 3 ronden 
op een avond gespeeld. 
De avond begint om 20.00 uur, de zaal is open om 19.30, en eindigt 
om ongeveer om 23.00 uur. 
U bent natuurlijk ook van harte welkom als u zomaar eens wilt komen 
kaarten, zonder mee te doen voor de eindoverwinning in mei. 
Als u enthousiast bent geworden dan volgen hieronder de datums 
voor het komende seizoen. 
Vrijdag 9 sept-30 sept.-21 okt.-4 nov.-25 nov.-9 
dec.-6 jan.-27 jan.-10 febr.-10 maart-31 maart-21 
april.-12 mei. 
Wij hopen u te treffen in het parochiehuis. 
 
Nel en Ineke  
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OPROEP VRIJWILLIGERS   
BEWONERS OPHALEN KLOOSTERHOF VIERINGEN 
 
Elke zaterdagmiddag om 16.30 uur is er een viering in de kapel van ’t 
Kloosterhof op de 2de etage. 
Voorganger is Bernadette Dullens, een héle betrokken persoon voor 
iedereen. Zij geeft veel aandacht aan de bewoners voor en tijdens 
deze vieringen en dat wordt zeer goed ontvangen 
Daardoor worden deze vieringen zeer goed bezocht, met elke week 
toch wel zo’n 20 personen. 
Voor deze viering worden mensen ingeseind door twee vrijwilligers 
die de bewoners ook van hun kamer gaan halen, zowel met rollator of 
in de rolstoel. En daar zijn vrijwilligers voor nodig om deze mensen te 
begeleiden náár en ín deze viering en na de viering weer terug te 
brengen naar hun kamer of afdeling. 
En nu hebben drie van deze personen aangegeven om hiermee te 
gaan stoppen, nadat zij dit al vele jaren hebben gedaan. Wij zijn hun 
daar zeer dankbaar voor, maar hoe gaan we dat nu weer opvullen? 
Wat wordt zoal van u verwacht?  
Om 16.00 uur wordt u verwacht om bewoners in te komen seinen en 
op te halen en om bij de viering aanwezig te blijven. 
Er is een namenlijst voor welke bewoners hieraan mee en kunnen 
doen met hun kamernummers erop. En bewoners helpen als zij in het 
boekje op een verkeerde bladzijde zitten, zodat ze toch mee kunnen 
blijven doen. 
Na de viering zo rond 17.15 uur brengt u de bewoners terug naar hun 
kamer of afdeling. 
Het zal om uiterlijk om 1x per maand gaan dat u aan de beurt bent, 
maar ruilen is onderling ook mogelijk.  
Heeft u interesse of wilt u er meer over weten of u hiervoor opgeven 
(dat zou helemaal mooi zijn) dat kunt u met mij contact opnemen. 
Alvast hartelijk dank.  
 
Lia Pieterse 06 18244774 of mail 
blpieterse@quicknet.nl  
 
 
 
  

mailto:blpieterse@quicknet.nl
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LAUDATO SI 
Verbonden met de aarde: Pak jij jouw verantwoordelijkheid? 
 
Video uitnodiging: https://youtu.be/xKO3DzVo7vI of 
scan de QR-code. 
 
De uitbuiting en uitputting van de aarde is 
onlosmakelijk verbonden met onze levensstijl. 
Parallel aan de onbalans in ons gebruik van de natuur is het onrecht 
dat wij de allerarmsten op deze aarde aandoen.  
Zij zijn het die worden uitgebuit om de, in onze wegwerpmaatschappij 
te weinig gewaardeerde producten, zo goedkoop mogelijk te 
fabriceren. Ook zijn zij de eerste groepen die lijden, daar waar de 
effecten van klimaatveranderingen optreden. De zorg voor de 
schepping en de allerarmsten zijn nauw met elkaar verbonden. Dat 
was al zo in de tijd van Franciscus van Assisi en de gevolgen van 
deze uitbuiting zijn in onze tijd alleen maar sterker geworden. 
 

Crisis op spiritueel en ethisch vlak 
De ecologische crisis valt in grote delen van de wereld samen met 
een crisis op spiritueel en ethisch vlak. Paus Franciscus schetst deze 
link helder in zijn encycliek Laudato Si, zonder de grote verdiensten 
van onze tijd af te wijzen. Vanuit de inspirerende en grondige 
doordenking van deze problematiek komt de paus met een oproep 
voor eenieder die de aarde en de ander een warm hart toedraagt: 
denk globaal, handel lokaal. 
  

Waar en wanneer 
We nodigen u uit om op dinsdag 13 september van 20.00 – 21.30u 
inspiratie te vinden en ideeën te delen over de encycliek Laudato Si. 
De avond begint met een inleiding waarin we de hoofdthema’s van de 
encycliek voor u duiden. Daarna spreken we met elkaar vanuit een 
open en inspirerende houding over wat deze thema’s kunnen 
betekenen voor ieder van ons en de manier waarop wij in het leven 
staan. Tenslotte krijgt iedereen de gelegenheid om zelf uit te spreken 
wat hij of zij meeneemt van deze avond. Mogelijk komt er een 
vrijblijvend vervolg waarin we met elkaar delen hoe we in de praktijk 
van ons leven en (vrijwilligers-)werk aan de slag zijn gegaan met de 
vragen die de encycliek aan ons stelt. De avond staat onder leiding 
van Angela Scholte en Jeroen Hoekstra en wordt gehouden in het 
trefcentrum van De Burght (Potgieterplein 4 in Uithoorn).  

https://youtu.be/xKO3DzVo7vI
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Aanmelden 
U kunt zich opgeven voor deze avond door een mail te sturen naar 
diakenjeroen@kpnmail.nl. Opgeven kan tot 5 september. Na 
aanmelding ontvangt u per mail een samenvatting van de encycliek 
en eventueel andere documenten die u kunt lezen ter voorbereiding. 
Opgeven is niet nodig, maar vergroot de effectiviteit van uw 
deelname. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de 
parochie.  
   

We moeten een oude les hernemen,  
te vinden in verschillende religieuze 
tradities en in de Bijbel: de overtuiging 
‘less is more’  
(Laudato Si) 
 

 
 
 
 
GELOVEN GROEIT! 
 

Video uitnodiging: https://youtu.be/rgr3YFKSph4 of 
scan de QR-code. 
Geloven is meer dan ja en amen. Geloven is 
antwoord geven, een relatie zelfs. Zo ontstaat jouw 
persoonlijke verhaal als gelovig mens. Dat persoonlijke 
geloofsverhaal verandert gedurende het mensenleven. Het evolueert, 
wordt volwassen: van de mooie, maar kinderlijke beelden van je 
jeugd naar een meer volwassen manier van kijken nu. En door elke 
(geloofs-)crisis heen, ontstaan nieuwe vragen die weer leiden tot 
nieuwe antwoorden en een andere manier van kijken naar het geloof. 
Nieuwe manieren om over God en het goddelijke te spreken. En elke 
manier van kijken heeft zijn eigen waarde en wijsheid. 
Dominee Joep Dubbink en diaken Jeroen Hoekstra organiseren een 
serie van vijf gespreksavonden, geïnspireerd op het boek ‘God 9.0’, 
waarin we met elkaar de verschillende manieren van kijken en 
bijbehorende geloofsinzichten verkennen.  
Voor wie? 
Voor iedereen die geloven ziet als een persoonlijke spirituele reis. 
Voor iedereen die uitgedaagd durft te worden om met frisse blik te 
kijken naar zijn of haar eigen geloofsopvattingen van vroeger en nu. 

mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl
https://youtu.be/rgr3YFKSph4
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Voor iedereen die het gevoel heeft dat zijn of haar denken over het 
geloof botst met andere persoonlijke waarden of manier van leven. 
Structuur van de avonden 
De avonden beginnen met een introductie van het thema van de 
avond aan de hand van een kort college m.b.v. powerpoints, video’s, 
kunst, verhalen e.d. Daarna volgt een gestructureerde uitwisseling, 
waarbij we delen vanuit onze eigen levenservaring. 
 

Avond 1: Rationaliteit en geloofsvertrouwen. Geloven in tijden van 
wetenschappelijke dominantie! Over de spanning tussen ons 
wetenschappelijke wereldbeeld en onze geloofsbeleving. 
Avond 2: Opgroeien. De parallel tussen de mensheid en het individu. 
Van jagers-verzamelaars tot wereldburgers... Over hoe Godsbeelden 
samenhangen met hoe wij naar de wereld en onszelf kijken. 
Avond 3: Geel bewustzijn - de motor tot geloofs- en kerkvernieuwing? 
Antwoorden op de vragen van deze tijd? Over ecologisch bewustzijn, 
altruïstische ethiek en allesomvattende liefde. 
Avond 4: Visioen en mystiek. We kijken naar de toekomst. Hoe zullen 
we dan naar onszelf en de wereld kijken? En we kijken naar binnen 
en betreden het domein van de mystiek. 
Avond 5: God is ieder ogenblik nieuw. De precieze inhoud staat nog 
open, zodat we met elkaar kunnen bepalen welke lijnen we nog willen 
verkennen. 

 

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden voor de 
gespreksgroep door een mail te sturen 
naar bezinning.en.verdieping@pkn-
uithoorn.nl (opgeven voor 15 september). 
Het verdient de aanbeveling om de hele 
cyclus te volgen.  

U hoeft het boek ‘God 9.0’ niet te lezen: het is geen gesprekgroep 
over het boek. De gespreksavonden gaat door vanaf acht 
inschrijvingen. Maximaal aantal deelnemers is twaalf. 
Deelname is gratis. 
 

Wanneer? 
Donderdagen 29 september, 6 oktober, 3 november, 10 november, 
17 november  
De Schutse, De Merodelaan 1 Uithoorn van 20.00 – 21.30uur 
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EEN PLEIDOOI VOOR EEN OPEN KERK 
Reflectie door diaken Rob Mascini over kerksluitingen 
naar aanleiding van zijn nieuwe boek: 
‘Nog is het licht in de tempel niet gedoofd.’ 

 
Woensdag 21 september 20.00u 
Ontmoetingsruimte St. Jans Geboortekerk 
Kwakelsepad 4 in De Kwakel 
 

Zijn we op de goede weg door kerken te 
sluiten? 
Dat is de vraag die diaken Mascini zich stelt in zijn boek. Gebrek aan 
vermogen, tekort aan priesters, te weinig kerkgangers, het kan 
zomaar leiden tot de gedachte dat minder kerkgebouwen de 
oplossing is. Het is in ieder geval de weg die katholiek Nederland op 
dit moment wil bewandelen. 
 

De deuren sluiten? 
Rob Mascini meent echter dat kerksluiting niet de oplossing is. Hij 
kan putten uit zijn eigen ervaring als diaken in Nederland, maar heeft 
ook kunnen kijken bij vele kerken in het buitenland. En onze traditie 
wijst ook op een ander spoor. Diaken Mascini: ‘Ik pleit voor een ‘open’ 
kerk, diaconaal, spiritueel, cultureel. Voordat we de deuren sluiten, 
zouden we ze eerst wijd open moeten zetten!’ 
 

Kerk als een open huis 
Laten we van de kerk weer een open huis maken. Een plek waar 
mensen uit heel de samenleving lief en leed kunnen delen. Een plek 
waar getrouwd, gevierd en gerouwd kan worden. De plaats waar de 
stilte, iets waar de moderne mens zoveel behoefte aan heeft, 
opnieuw ontdekt mag worden. Een plek voor muziek, feest en 
ontmoeting met de ander en de Ander. 
   

Kom op woensdag 21 september naar De Kwakel 
We hopen dat u ook komt om over dit actuele thema van gedachten 
te wisselen. Het is fijn als u zich opgeeft, dan weten we hoeveel 
mensen er komen en zorgen we dat koffie en thee klaarstaan. 
Opgeven is echter niet noodzakelijk. U kunt zich opgeven door een 
mail te sturen naar diakenjeroen@kpnmail.nl. Opgeven kan tot 
maandag 19 september. Heeft u zich niet opgegeven, dan bent u 
toch van harte welkom. Deelname is gratis. Een bijdrage voor de 
parochie wordt gewaardeerd. 

mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl
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Meer informatie? Boek bestellen? 
Voor meer informatie kunt u mailen naar Jeroen Hoekstra: 
diakenjeroen@kpnmail.nl 
Het boek ‘Nog is het licht in de tempel niet gedoofd’ kunt u bestellen 
bij de webwinkel van boekscout. Rob Mascini neemt ook enkele 
exemplaren mee die u op deze avond kunt aanschaffen. De prijs 
bedraagt 20 euro. 
 

Wie is Rob Mascini? 
Rob Mascini, is theoloog en diaken in de rooms-
katholieke kerk. In 1972 werd hij als een van de eerste 
pastorale werkers in Nederland aangesteld. In 1980 
wijdde Mgr. Zwartkruis hem tot permanent diaken. Hij 
werkte in de parochies van Spanbroek, Bussum, Den 
Helder, Uithoorn, De Kwakel en Nes aan de Amstel. 
Gedurende vijftien jaar was hij geestelijk verzorger in 
ziekenhuizen in Den Helder, Haarlem en Heemstede. 
Na zijn pensioen is hij nog volop actief in de parochie 

van Hoofddorp, en in diverse kerken in het bisdom Haarlem-
Amsterdam. Vanaf 1982 tot 2010 was hij lid en later ook president 
van het Internationaal Diaconaal Centrum. Voor deze functie mocht 
hij, in nauw contact met het Vaticaan, niet alleen de diaconie van de 
katholieke kerken en de protestantse kerken bestuderen maar kon hij 
ook vele reizen maken door de wereld. 
 
 
 
 
 
KLOOSTERWEEKEND IN JANUARI  
 

Opgeven kan tot 15 september. 
Video uitnodiging: https://youtu.be/i9WmfrdZI-Y of scan 
de QR-code. 
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. 

mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl
https://youtu.be/i9WmfrdZI-Y
https://mandrillapp.com/track/click/31013829/www.boekscout.nl?p=eyJzIjoidV9xVlI4WlF3c0s5NkVxWkx0Vmo2WVFkSkNzIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTAxMzgyOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5ib2Vrc2NvdXQubmxcXFwvc2hvcDJcXFwvYm9lay5waHA_YmlkPTEzNTg5JnV0bV9zb3VyY2U9UHJvbW90aWVtYWlsaW5nJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPTEzNTg5JnV0bV9jb250ZW50PUF1dGV1cnNmb3RvXCIsXCJpZFwiOlwiYTY2ZDY5NGU3MDhlNGJiOWE2OTFhYmJlNGQ2ODYyYmRcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJkNDVmNjBiMWFiM2I0NTRjZjVhZTVlMWZiYTAwNTE3ZDViZDJjYTI5XCJdfSJ9
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Stilte en ontmoeting 
De retraite is een combinatie van groepsontmoeting en individuele 
rust en stilte. Er zal ruimte zijn voor uitwisseling en inspiratie rondom 
het thema, maar ook momenten voor individuele rust en stilte. 
Voorafgaande aan de retraite 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 
In het weekend van 20, 21 en 22 januari 2023 gaan wij naar 
de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther. 
Het kloosterweekeinde is van vrijdagmiddag (na 15.00u) tot 
zondagmiddag (rond 13.30u).  
(Wel interesse, maar u kunt niet in januari? Geef uw belangstelling 
door. In september/oktober 2023 organiseren we opnieuw een 
kloosterweekend.) 
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. (Waar mogelijk proberen 
we samen te reizen. U kunt ook per trein reizen, dan halen we u af 
van het station.) 

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.  
Vermeld in uw voorinschrijving uw voornaam, achternaam en 
woonplaats. Na 15 september laten we weten of er voldoende 
deelnemers zijn en kunt u definitief inschrijven door een aanbetaling 
te doen. 
  

mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl
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BEDEVAART NAAR ZEVENHOVEN op MARIA HEMELVAART 
 
Op 15 augustus zijn we weer vierend bijeen geweest bij de Mariagrot 
te Zevenhoven/Noordeinde. De stoelen stonden al klaar, en er 
moesten nog stoelen bijkomen. Met een kleine 100 mensen waren 
we samengekomen om dit Mariafeest te vieren. Heel wat voorbeden 
werden aan het papier toevertrouwd. 
Het geeft een bijzondere sfeer om in de open lucht te vieren. 
Natuurgeluiden en af en toe weer een vliegtuig. Samen hadden we 
een mooie viering, waarbij kapelaan Darek voorging. Na afloop 
konden we onze eigen boterhammen nuttigen onder genot van een 
lekker bakkie koffie of thee. Daarna hebben we bij de grot nog een 
rozenhoedje voor de voorbeden gebeden. Het is een prachtige locatie 
die uitnodigt tot gebed. 
Ik denk dat veel mensen weer gesterkt naar huis gingen. Tot volgend 
jaar? 
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DANK 
 

Na een ongelukkige val bij een bezoek aan Frits, scheurtje 
in mijn bekken. 
Weekje ziekenhuis, bij thuiskomst stond mijn buurvrouw 
Willy voor de deur met een boeketje kleurige bloemen. 

Dank je wel Karmel voor deze attentie. 
 
Groeten, Stien Blommestijn 
 
 

Hartelijk dank 
Voor de goede zorg die ik kreeg in de H. mis van het 92 jaar 
bestaan van de Karmelkerk en dank voor de telefoontjes en 
bezoekjes en voor de mooie bloemen. 

 
Vriendelijke groet, fam. J. Overwater 
 
 

Afgelopen zondag werd het altaarbloemetje bij mij bezorgd. 
Altijd leuk zo’n attentie vanuit de parochie. Het herstel na 
mijn heupoperatie gaat voorspoedig en hopelijk ben ik over 
een paar weken weer helemaal mobiel. 

 
Groetjes, Tonnie Zandvliet 
 
 

 
Hartelijk bedankt voor het altaar bloemetje dat zondag 14 
augustus bij mij gebracht werd. 
Het was een mooi boeket, ik heb er van genoten! 
 

Veel groetjes, Riet Hoekman 
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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.  
 

  

10-sep 83 jaar Mevr. J.A. Zandvliet-v/d Laan Drie Kolommenplein 35 
12-sep 83 jaar Mevr. V.M. Driessen Julianalaan 134 
13-sep 80 jaar Mevr. A.M.  Boomhouwer Aalsmeerderweg 183 
16-sep 75 jaar De heer G.L. Hogenboom Hornweg 253 
17-sep 76 jaar De heer J.J.M. Nederstigt Laurierhof 41 
17-sep 81 jaar Mevr. G.G. de Boer - van Soest Zwarteweg 45 
17-sep 81 jaar de heer C.A. Commandeur Vlinderweg 24 
19-sep 92 jaar Mevr. M.G. Buskermolen-Burgers Clematisstraat 16 
21-sep 78 jaar Mevr. M.J. Stokman-v/d Oudenrijn Molenpad 99 
24-sep 86 jaar Mevr. H.C. Kok - van Horn Julianalaan 20 
25-sep 76 jaar Mevr.  G.M. Teunen - Mori Columbiahof 1 
25-sep 80 jaar De heer N.G.W. Vink Waterhoenstraat 7 
25-sep 89 jaar Mevr. I.J.M. van Rooij - Prins Ringvaartzijde 1 
29-sep 93 jaar Mevr. B.M. Peereboom-v Leeuwen Otweg 16 
2-okt 83 jaar Mevr. A.J.T. van Deursen Dreef 38 
3-okt 85 jaar Mevr.  C.M.E. Aarsen-van Beest Dorpsstraat 53 
3-okt 79 jaar Mevr. M.C.T. Heemskerk-Stokman Drie Kolommenplein 17 
4-okt 80 jaar De heer B.A. Heemskerk P.F. von Sieboldlaan 29 
7-okt 81 jaar Mevr.  A.T.M. Boersma-Broersen Jupiterstraat 18 
 

PAROCHIEAGENDA 
Van 2 maart tot en met 8 april  
Aanvangstijden  
repetities van: 

Karmelkoor donderdags 19:30 uur 

     

vr 23-09 20.00 Karmelkerk Voorstelling: 
Peter Vermaat met: 
Titus, held of heilig? 

za 
 

24-09 
 
 

20.00 
 

Karmelkerk 
 
 

Voorstelling: 
Peter Vermaat met: 
Titus, held of heilig? 

vr 30-09 20.00 Zwarteweg 36 Taizéviering 
do 06-10 10.15 Parochiehuis Raakpunt 55+    

Thema: “Met nieuwe ogen zien” 
Inleider: Diaken Rob Mascini 
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VIERINGEN 

 
24e zondag door het jaar 

za 10-09 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering 
vg. B. Dullens 

zo 11-09 10.00 NES AAN DE 
AMSTEL 

GEZAMELIJKE REGIONALE 
OPENLUCHTVIERING  
mmv. 5 koren 

   Intenties Wilhelmina Johanna van den Berg- 
Duindam, 
Nel Doeswijk- Schuit 

zo 11-09 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
za 17-09 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering 

vg. B. Dullens 
 
25e zondag door het jaar 

zo 18-09  9.30 Karmelkerk Oecumenische viering 
mmv. Gastkoor 

   Intenties Gerarda Petronella te Riele- Meijer 
    Truus Harting- Enthoven 
zo 18-09 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
za 24-09 16.30 Kloosterhof DOPviering mmv. Kudelstaart 

 
26e zondag door het jaar 

zo 25-09 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering  
mmv. Karmelkoor 

zo 25-09 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
za 01-10 16.30 Kloosterhof VOP 

 
27e zondag door het jaar 

zo 02-10 9.30 Karmelkerk Woord en gebedsviering  
olv. Parochianen, mmv: Karmelkoor 

   Intenties Nelly Steggerda- Tijssen 
Na de viering bent u van harte 
uitgenodigd om achter in de kerk 
koffie/thee te drinken. 

zo 02-10 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
wo 05-10 10.30 Karmelkerk Eucharistieviering,  

Na de viering bent u uitgenodigd om 
achter in de kerk voor koffie/thee  

za 07-10 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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VIERINGEN IN DE REGIO 

 
 
Kudelstaart   

zo 11 sep 10.00 Gezamelijke regionale  
open lucht viering 

Nes aan de 
Amstel 

zo 18 sep 11.00 Woord- en Communieviering  Rob Mascini 
zo 25 sep 11.00 Woord- en gebedsviering Parochianen 
zo 2  okt. 11.00 Eucharistieviering  
     
Uithoorn 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo 11 sep 10.00 Gezamelijke regionale  

open lucht viering 
Nes aan de 
Amstel 

zo 18 sep 11.00 Woord- en Communieviering  Rob Mascini 
zo 25 sep 11.00 Woord- en gebedsviering Parochianen 
zo 2  okt. 11.00 Eucharistieviering  
     
De Kwakel  

zo 11 sep 10.00 Gezamelijke regionale  
open lucht viering 

Nes aan de 
Amstel 

zo 18 sep 11.00 Woord- en Communieviering  Rob Mascini 
zo 25 sep 11.00 Woord- en gebedsviering Parochianen 
zo 2  okt. 11.00 Eucharistieviering  
     
Nes a/d Amstel 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo 11 sep 10.00 Gezamelijke regionale  

open lucht viering 
Nes aan de 
Amstel 

zo 18 sep 11.00 Woord- en Communieviering  Rob Mascini 
zo 25 sep 11.00 Woord- en gebedsviering Parochianen 
zo 2  okt. 11.00 Eucharistieviering  
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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 


