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Parochieblad 
 

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 8 oktober t/m 11 november 2022 
Redaktieadres :  Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer 
Hoofdredaktie :  Jacqueline van Es  0297-345263 
  Mirjam Stokman  0297-347757 
Distributie :  Aard Bakker 0297-321321 
U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (5 weken, 12 november t/m 16 
december) inleveren t/m woensdag 26 oktober 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  
3 november 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… 
 
Kijk vooruit en blijf vertrouwen  
 
Pandemie, oorlog, armoede 
Kyrie Eleison, Heer, ontferm u 
Klimaatverandering, vluchtelingen in de kou  
Kyrie Eleison 
Corruptie, politieke dwaasheid, ongelijkheid 
stijgende prijzen, ziekte, sterven en eenzaamheid. 
Kyrie Eleison, Heer, ontferm U.  
Ik wil uw dag niet verpesten door zoveel mogelijk ellende op te 
noemen, maar het zijn allemaal problemen waar u en ik mee te 
maken hebben. Problemen waartoe we ons moeten verhouden, die 
om een antwoord vragen, een mening, een actie, om doen en helpen, 
om bijstaan, om verandering. 
En toch, het is vaak ook te groot en moeilijk te overzien. Dat de 
problemen u en mij soms te veel worden. Dat we alleen de duisternis 
nog zien, de moed verloren, geen hoop, geen licht, geen zicht meer 
op het paradijs. Dat je denkt: Nee, niet ook dat nog, nee, niet nu, niet 
hier, dat kunnen we er niet bij hebben. Wie te veel de duisternis van 
de wereld toelaat in zijn hoofd en hart, vind zichzelf terug in 
duisternis. In sombere gedachten, moedeloosheid, angst en twijfels. 
En toch: blijf vertrouwen. Vertrouwen wil vaste grond zijn, tegen 
depressie, angst en twijfel in. Tegen die kant van de wereld die ons 
alleen duisternis voorschotelt en apocalyptisch ons einde voorspelt. 
Tegen al die dingen waar je bang voor kunt zijn. 
Weet je, die angst, die kan ons verlammen. Onze grootste gave is 
meteen onze grootste valkuil. We kunnen onszelf bang maken voor 
wat wij denken dat er gaat gebeuren. Bang voor dingen die niet meer 
zijn dan beelden in ons hoofd. Geconfronteerd met de problemen van 
onze tijd, bouwen we beelden van angst in ons hoofd voor wat komen 
gaat en zo maken we onze duisternis groter en groter. We dreigen 
dan te verdrinken, zoals Petrus die lopende op het water ineens 
beelden voor zich ziet van ondergang en verdrinking. Angst verlamde 
hem. Zo kan angst ons verlammen als wij het vertrouwen opgeven. 
Angst voor een uitkomst, een toekomst die alleen in ons hoofd 
bestaat. Angst die zo groot kan worden dat we de uitgestoken hand 
niet eens meer opmerken. 
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Of het is twijfel. Twijfel aan onszelf: zijn we niet te klein, 
te zwak, te oud, te onbeduidend om enig verschil te 
maken? Of twijfel over de wereld: de wind te hard, de 
golven te hoog, de Heer te veel op afstand? Zal hij ons 
de hand wel toe kunnen steken en ons opnieuw redden? 
Daarom: blijf vertrouwen. Vertrouwen op de ander. Hij 
die anders is dan jij en toch zo op jou gelijkt. Degene die 
je dragen kan of die jij kan dragen. Bij wie je vreugde 

vindt en soms verdriet. Iemand op wie je kunt vertrouwen. En dat we 
samen tot zoveel meer in staat zijn. 
Vertrouwen op God, de grote Ander. Hij die ons leven letterlijk draagt. 
Op Hem mogen wij voor eeuwig ons vertrouwen schenken. Hij is 
immers de Vader bij wie de deur altijd openstaat. De moeder die ons 
troosten zal en bemoedigend toespreken. De bron van voortdurende 
vrede en liefde en ja, de bron van ons eigen vertrouwen. 
Het is blijf vertrouwen als keuze, tegen angst, tegen depressie en 
doemdenken. Vertrouwen als rationeel overwogen, als diep van 
binnenuit je hart, vanuit je gevoel, vanuit je weten, denken, voelen, 
dat ondanks alles, ondanks alles, de wereld mooi is en goed. Dat jij 
waardevol bent, de moeite waard en dat jij kunt werken aan dat 
visioen van vrede, vriendschap en verzoening. Dat ondanks alles het 
goede, mooie, schone en ware, ’t Hemelse licht onder onze voeten, 
groeit en zal blijven groeien tegen alle duisternis is. Dat is blijf 
vertrouwen.  
Dus: Kijk vooruit en blijf vertrouwen 
in een wereld vol onzekerheid. 
 
Diaken Jeroen Hoekstra 
 
 
 
 
  

‘Kijk vooruit en blijf vertrouwen 

in een wereld vol onzekerheid 

Want Gods eindeloze liefde  

is de weg naar vrede en gerechtigheid.’ 
                                                            (Acclamatie) 
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HET PAROCHIETEAM INFORMEERT…. 
 
Zoals bij iedereen thuis, raakt de stijging van de 
energieprijzen ook de kerken. De gemeente heeft bij alle 
kerken enige tijd geleden een energiescan laten 
uitvoeren. Op 15 september was er een bijeenkomst in 
de Lijnbaankerk waar de gemeente de bestuursleden 
informeerde over de uitkomsten. Er werden verbeterpunten 
aangegeven om duurzaam met energie om te gaan. Over energie 
gesproken, zie elders in dit Kontakt een artikel van het regiobestuur 
over de gestegen energiekosten en over de succesvolle 
opluchtviering in Nes a/d Amstel.  
Bij het schrijven van dit artikel is de Vredesweek nog in volle gang 
met succesvolle activiteiten. Het is nog spannend of er voldoende 
kaartjes verkocht worden van de Titusvoorstelling om uit de kosten te 
komen. Deze maand is er vanuit het parochieteam wat minder te 
melden dan normaal, maar in het volgende Kontakt meer informatie.  
Tenslotte, in het vorige Kontakt hebben wij een oproep gedaan voor 
vrijwilligers. Wij doen deze oproep nogmaals. 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 versterking gebruiken. Denk er eens 
over na. Het geeft veel voldoening om je voor de parochie in te 
zetten. Interesse? Vraag één van de leden van het Parochieteam 
voor meer informatie.  
 
Het Parochieteam 
 
 
 
 
 
 
MIVA 
 
De deurcollecte van zondag 28 augustus heeft 223,90 euro 
opgebracht, waarvoor namens de MIVA onze hartelijke dank. 
Het Missiecomite. 
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ALLERZIELEN 
 
Herinneren en gedenken van de overledenen is één van die 
bijzondere gedenkdagen, waarop we meer dan andere dagen stil 
staan bij de mensen die gestorven zijn.  
Je partner, ouders, kind, broer of zus, vriend of vriendin… Of dat dit 
jaar was, of dat het al het zoveelste jaar is dat je een dierbaar mens 
gedenkt, deze tijd voel je het gemis vaak meer dan anders. Je brengt 
een extra bezoekje aan het graf, of de plek waar de as zich bevindt, 
de foto, of wat je ook aan je dierbare herinnert, we steken er lichtjes 
bij aan. Dit soort plekjes zijn belangrijk, je kunt daar in de stilte komen 
bij jezelf en voelt de verbondenheid die er nog altijd is. Dat is wel 
anders geworden en ik hoor mensen nogal eens zeggen dat, naar 
mate de tijd verstrijkt, het gemis en de verbondenheid juist dieper en 
intenser is geworden. Herinneringen duiken op in je hart: de blijde en 
gelukkige dagen, maar ook de dagen van pijn en verdriet die elk 
mensen leven kent. In het bijzonder ook de laatste levensdagen en 
het afscheid. We kunnen hen niet vergeten. We blijven elkaar 
verhalen vertellen, wie zij voor ons zijn geweest. 
 
Allerzielen: het gedenken kan ons inspireren om niet bij de dood te 
blijven, maar verder op weg te gaan. Verder te leven niet zonder 
verlies, maar mét het verlies. 
Allerzielen is een belangrijke dag voor ons. We hoeven de 
overledenen niet te vergeten. We mogen ze gedenken. We ontsteken 
een kaars bij hun naam en gedenken hoe zij een licht waren in dit 
leven, voor ons en voor anderen. Wij spreken onze verwachtingen uit 
dat zij zijn in het andere LICHT waar geen dood meer is, geen rouw. 
 

Tijdens de Allerzielenviering op woensdag 2 
november 19.00 uur gedenken wij allen die in de 
loop der jaren van ons zijn heengegaan, in het 
bijzonder de parochianen die het afgelopen jaar 
zijn overleden. 
 
Br. Wim Ernst o.carm. 
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“DIENSTBAAR GELOVEN”  
 

Dat is het thema van de VOP viering van 2 oktober. 
Om deze viering te beginnen met het aansteken van een kaarslicht, 
zijn we op pad gegaan naar de kaarsenmakerij van de abdij Egmond. 
De abdijwinkel was niet alleen gevuld met kaarsen, maar ook 
beelden, kaarten, boeken, kerstgroepen, heerlijke soorten abdijbier, 
diverse soorten sap van het fruit uit de eigen boomgaard waar oude 
rassen zorgvuldig bewaard worden. 
In de tuin veel vergeten kruiden. Op de website inspirerende 
zondagspreken om na te lezen. In het logeerhuis de mogelijkheid om 
te overnachten, maar ook een wandeling door de prachtige tuin is 
zeer de moeite waard. Daarna even uitrusten met een lekker kopje 

koffie op het fluisterterras. 
Maar…. de reden van ons bezoek was een nieuwe kaars, 
zonder teksten of plaatjes, maar wel herkenbaar. De kaars zal 
ons tijdens iedere VOP-viering begeleiden. 

Vanaf de opening van de viering, waarbij een gebedje om licht ons 
inspireert: 
Goede God, we kunnen met ons verstand niet bij het mysterie van 
ons geloof, maar we voelen met heel ons hart dat uw aanwezigheid 
ons verlicht, dat uw woorden richting geven aan ons denken en doen. 
Daarom bidden wij U: Wees een stralend licht in ons midden. 
Moge uw aanwezigheid ons sterken, troosten en moed geven, om uw 
boodschap van liefde te verkondigen.  Amen. 
 
JUBILARISSEN DAMES en HERENKOOR 
 

Tijdens een feestelijke viering op 23 oktober worden er in 
onze kerk 2 koorleden gehuldigd. Bij de alten Joke Meijerink en bij 
de tenoren Peter Huisman. Beiden zijn al 25 jaar lid van ons fijne 
koor en allebei hebben zij ook jarenlang een bestuursfunctie bekleed. 
Joke als penningmeester en Peter als voorzitter. Zij verdienen dus 
ten volle om in het zonnetje te worden gezet en de zilveren oorkonde 
van sint Gregorius te ontvangen. Dat er de laatste jaren zoveel 
jubilarissen zijn laat wel zien dat het er fijn en gezellig toegaat op het 
koor. Op het moment van schrijven zijn de liederen nog niet bekend 
want de jubilarissen mogen deze zelf uitkiezen. Met hun rijke ervaring 
zullen dit zeker passende liederen zijn. Wij nodigen u uit deze H. Mis 
te komen bijwonen en net als wij, te genieten van de zang.   
Het koorbestuur   
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WERELD MISSIE ZONDAG 23 OKTOBER   
 
“Jullie zullen mijn getuigen zijn” 
De grootste sloppenwijk van Nairobi heet Kibera. Op slecht zes 
procent van de oppervlakte van de metropool Nairobi leeft zo’n zestig 
procent van de stadsbevolking. Dagelijks stromen mensen vanuit het 
omliggende gebied de stad binnen in de hoop op werk en een betere 
toekomst. Naar schatting een half miljoen mensen woont hier dicht 
opeen gepakt. Slechts een vijfde deel van de huizen heeft stroom; 
drinkwater moet bij waterstations gehaald worden. Hygiëne is een 
groot probleem. 
“Kibera is mijn thuis” Dat zijn de woorden van Linet Mboya,een 
alleenstaande moeder van drie kinderen. Naast de zorg voor haar 
kinderen heeft Linet ook de zorg op zich genomen van zes 
straatkinderen. Dat begon ooit met een dertienjarige jongen die haar 
naar huis volgde en niet meer weg wilde gaan. Linet leeft van losse 
baantjes, zoals poetsvrouw, wasvrouw en receptioniste. Elke dag ziet 
ze kinderen aan de rand van de straat. Velen zijn blootvoets en 
hebben al dagen niet gegeten. Linet: “Ik vraag me af wat er van de 
kinderen terecht zou komen, als ik hen met het weinige dat ik heb, 
niet kan helpen.” 
Samen met u hopen wij de Wereldmissiemaand tot een succes te 
maken en dat kan door te geven aan de deurcollecte na de viering 
van 23 oktober of stort op rek: NL65 INGB 0000 0015 66, 
t.n.v.MISSIO Wereldmissiemaand.  
 
Hartelijk dank namens de Missiegroep, Bep 
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RAAKPUNT 55+    “ MET NIEUWE OGEN ZIEN” 
 

Donderdag 3 november is de volgende 
bijeenkomst in het Parochiecentrum 
 
Thema: 
Elke tijd heeft behoefte aan eigen heiligen 
Al meer dan 1000 jaar viert de kerk op 1 november het Hoogfeest van 
Allerheiligen. 
Dat dankt ze aan paus Gregorius IV, die in de negende eeuw het 
feest uitbreide tot de hele christenheid. Maar heiligen: hebben ze ons 
nog iets te zeggen? En als dat het geval is: welke heiligen hebben wij 
in onze tijd nodig? 
 
Inleider en begeleider is drs. Eugène L.M. Brussee, 
Diaken/pastor van de Urbanuskerk te Ouderkerk aan de Amstel en 
van daaruit werkzaam voor de gehele parochie Amstelland was o.a. 
werkzaam als diaken van de St. Nicolaasbasiliek in Amsterdam. Door 
zijn verkondiging in de door de RKK op de televisie uitgezonden 
eucharistievieringen vanuit deze basiliek is hij een landelijk bekend 
figuur. 
De bijeenkomst begint om 10.15 uur en duurt tot 11.30 uur. 
Het wordt vast een inspirerende ochtend. 
Iedereen is welkom.  
 
Namens werkgroep 55+ 
Br. Wim Ernst 
Hettie Pecht 
Annie Marien 
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ENERGIEKOSTEN 
 
De sterk gestegen energiekosten zijn het gesprek van de dag en 
raakt ons allemaal. Dit heeft ook een grote impact op de financiën 
van de vijf parochies in onze regio. Sommige parochies hebben het 
relatieve geluk van een nog lopend contract met vaste prijzen, maar 
een aantal van deze contracten lopen bijna af en dan zullen we 
overgaan naar hoge en variabele tarieven. In het regiobestuur 
hebben we met elkaar gesproken over deze situatie en 
mogelijkheden om onze (gezamenlijke) energiekosten zoveel 
mogelijk binnen de perken te houden. Voor een deel is dat mogelijk 
door het alert zijn op stooktijden, ingestelde temperatuur (1 graad 
lager scheelt heel veel stookkosten), dichten van tochtgaten en – 
kieren. Dat is iets wat alle parochies zelf direct kunnen doen. 
 
Daarnaast zijn we als bestuur aan het onderzoeken of het mogelijk is 
om in de komende winter de kerkdiensten van parochies volgens een 
roulatieschema gezamenlijk te doen en daarmee direct ook de 
stookkosten behoorlijk verminderen. Dit willen we uiteraard goed 
voorbereiden in overleg met pastores, voorgangers en vrijwilligers; 
verdere besluitvorming en communicatie hierover volgt op een later 
moment. Naast kostenbesparingen kunnen we met het combineren 
van vieringen ook direct een bijdrage leveren aan het terugdringen 
van gas – en stroomverbruik, wat ook door de overheid van ons 
allemaal wordt gevraagd. Ook de kerken hebben hierin een eigen 
verantwoordelijkheid en het begrip rentmeesterschap kennen wij als 
katholieken ook heel goed. 
 
Nogmaals, dit is nog geen besluit, maar wel een serieuze optie die 
we op dit moment bekijken. Het is ook duidelijk dat als we niets doen, 
de energiekosten een enorme wissel gaan trekken op onze financiën. 
 
Regio Kerkbestuur 
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ONTMOET DE ANDER! 
Viering diaconale zondag 2022 in ons samenwerkingsverband 
 
De 6de werelddag van de Armen is dit jaar op zondag 13 november. 
In zijn boodschap bij deze dag nodigt paus Franciscus uit tot meer 
solidariteit en verantwoordelijkheid voor de armen in de samenleving. 
Hij benadrukt dat we allemaal ons geloof in praktijk moeten brengen 
door persoonlijke betrokkenheid. Wij kunnen dit niet aan anderen 
delegeren. De paus merkt op dat de werelddag dit jaar komt “als een 
gezonde uitdaging, die ons helpt na te denken over onze levensstijl 
en over de vele vormen van armoede overal om ons heen “. Het gaat 
niet alleen om materiële armoede, maar juist ook om geestelijke 
armoede die zich uit in depressies en eenzaamheid. In het gevoel 
niet gezien te worden, niet gekend te zijn. Beide vormen van 
armoede groeien vanwege de grote uitdagingen van onze tijd: 
pandemie, oorlog in Oekraïne, toeslagenaffaire en klimaat- en 
energiecrisis. 
De weg uit materiële armoede is samen delen. De weg uit geestelijke 
armoede is elkaar zien, erkennen en waarderen en zelfs liefhebben! 
Daarvoor is het nodig dat wij de eerste stap nemen naar ontmoeting. 
Dat we open staan voor werkelijk contact en we de ander leren zien, 
zonder al die oordelen en veroordelen die ons ego als struikelblokken 
op de weg naar de ander parkeert. In een aantal evangelieverhalen, 
bijvoorbeeld die van de Samaritaanse vrouw bij de put en die van 
Zacheüs, zien we dat Jezus zonder oordelen op de ander afstapt, 
contact maakt en ontmoet! Mogen wij ook leren de ander te zien 
vanuit het perspectief van Jezus en niet vanuit je eigen ogen. Mogen 
wij ook leren de ontmoeting met de ander aan te gaan. 
 
Dit idee is het thema geworden voor onze diaconale vieringen 2022: 
Ontmoet de ander. De afgevaardigden van de werkgroepen PCI in 
ons samenwerkingsverband hebben dit samen met diaken Jeroen 
Hoekstra uitgewerkt in een prachtige viering. Een viering met teksten, 
gebeden en liederen die inspireren, uitdagen en aan het denken 
zetten.  
In alle woord- en communievieringen zal diaken Jeroen Hoekstra 
voorgaan en wordt hij bijgestaan door een of twee leden van de 
plaatselijke caritasgroep. In de Emmausparochie is er een 
eucharistieviering waar pastoor Marco of kapelaan Darek en Jeroen 
samen voor zullen gaan.  
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Schema van de diaconale vieringen in onze parochies 
Zondag 16 oktober:    9.30 uur  Nes aan de Amstel 
zondag 30 oktober:   9.30 uur     Aalsmeer 
Zondag 30 oktober:  11.00 uur    Kudelstaart  
zondag 13 november:   9.30 uur    De Kwakel  
Zondag 13 november: 11.00 uur   Uithoorn 
Wij nodigen u en jou van harte uit om elkaar in deze vieringen te 
ontmoeten. Kom, je bent welkom. Laat je inspireren! 
  
Namens de werkgroep, 
Wil Kraan 
Jeroen Hoekstra 
 
 
 
 
 
 
11 SEPTEMBER OPENLUCHTMIS, WAT EEN FEEST! 
  

Eindelijk was het dan zo ver… Na een wekenlange voorbereiding 
kwamen op 11 september de 5 parochies van de Regio Amstel tot 
Westeinder bij elkaar in Nes aan de Amstel voor het vieren van een 
gezamenlijke eucharistieviering. Voor die gelegenheid waren alle 
kerken “dicht” gegaan. Ook de St.Urbanuskerk in Nes, gelegen op 
slechts een steenworp afstand van de plaats waar iedereen zich 
verzamelde, zoals de vice-voorzitter van het regiobestuur Carlo 
Renne zo mooi verwoorde tijdens de begroeting.  
Het mooie weer was ‘besteld', zoals organisator Cockie Groen 
glunderend aangaf. De zon kwam net op achter de kerk, wat prachtig 
licht gaf op het veld waar bijna 400 parochianen zich hadden 
verzameld. Alles was tip top van tevoren geregeld, iedereen was er 
helemaal klaar voor. Toen de priesters en acolieten arriveerden, kon 
de feestelijke viering beginnen. Het was een heerlijkheid daar zo te 
zitten en de dienst mee te maken, de aanwezigen genoten met volle 
teugen. Niet op z’n minst door de muzikale begeleiding van organist 
en 5 koren die de viering prachtig opluisterden. Het frisse groen, de 
zonneschijn, het gekwetter van de vogels, het zorgde voor een 
sprookjesachtige sfeer op de achtergrond die men niet snel zal 
vergeten… 
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Na afloop openden de deuren van de St.Urbanuskerk zich om de 
aanwezigen haar innerlijke schoonheid te tonen. Voor velen een 
eerste keer. De voorzitter van de stichting ‘Vrienden van de 
Urbanuskerk’ deed vervolgens een zeer informatief en onderhoudend 
verhaal over onze ‘hippe’ kerk van die tijd, haar vele symboliek en de 
bijzondere interieurdetails. Onder het genot van koffie, thee en een 
krentenbol werd het genieten voor de goed gevulde banken. Na 
afloop bleef het lang gezellig, waarbij de parochianen zich niet alleen 
met de regio-mensen, maar ook met de bezoekers van 
Monumentendag welke ook die dag plaatsvond, konden mengen. 
Een mooie mix waarbij velen elkaar na lange tijd weer eens 
ontmoetten.  
We kunnen absoluut spreken van een zeer geslaagde dag door een 
mooie viering, met veel ontmoeting en gezelligheid. Er werd al 
gesproken over ‘volgend jaar weer…”. Bij deze ook dank aan alle 
vrijwilligers van de regio die deze dag mogelijk hebben gemaakt! 
Voor de foto's kunt u kijken op: www.urbanusparochienes.nl 
 

Uw parochieteam 
nr  

http://www.urbanusparochienes.nl/
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VOORSTELLING:  
PETER VERMAAT MET: TITUS, HELD OF 
HEILIG?  
 
Afgelopen vrijdag 23 en zaterdag 24 september 
was het dan zover dat bovengenoemde 
voorstelling gespeeld werd in het Parochiehuis. 
Uit de reacties van het publiek te horen vond men 
het een indrukwekkende voorstelling die knap 

gespeeld werd door Peter Vermaat. En dat was zeker ook zo.  
Het leven van Titus kwam van wieg tot dood voorbij, op een 
inspirerende wijze vertelt en verbeeld door Peter.  
Misschien jammer dat u er niet bij was. De Denktank had gehoopt, en 
zeker gerekend op meer belangstelling.  
Nu op naar de decembermaand waar we weer een activiteit gaan 
organiseren voor alle parochianen. 
Daar hoort u in een volgend Kontakt meer over.  
 
Namens de Denktank 
Rene, Ria, Wim en Anne 
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DANK 
 

 
Lieve mensen, 
Zondag 7 augustus werd ik blij verrast door Thea Doeswijk 
die namens de Karmel parochie het altaar bloementje kwam 

brengen. Wat een mooie verrassing. 
 

Hartelijk dank,  
Thea Wijnen 
 
 

Lieve mensen, 
Na mijn val en gebroken bekken, thuis gekomen en worden 
verrast met een mooi boeket en fijn gesprek via Willy van 
Staveren. 

Dank voor jullie aandacht, had dit niet verwacht. 
 

Met vriendelijke groet, Jaap Vrind.  
 

 
Hartelijk dank voor het altaarbloemetje, dat op zondag 4 
september bij ons werd bezorgd door Mien Kok t.g.v. ons 
50-jarig huwelijksfeest. Tevens hartelijk dank aan de vele 

parochianen, van wie we kaarten mochten ontvangen. We hebben 
een geweldig feest gehad! 
 

Hartelijke groet, Angela en Hans van Kessel 
 
 
 
 

  

PAROCHIEAGENDA 
Van 8 oktober tot en met 11 november  
Aanvangstijden  
repetities van: 

Karmelkoor donderdags 19:30 uur 

     
vr 28 okt 20.00  Zwarteweg 36 Taizéviering 
do  3 nov 10.15 Parochiecentrum Thema:Met nieuwe ogen zien 

Inleider Eugène Brussee 
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ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD 
 

Wij willen graag een gemeenschap zijn en daarbij de ouderen onder 
ons niet graag vergeten. De verjaardag is wel een bijzondere dag om 
hen op te zoeken, een kaartje te sturen of een belletje te geven. 
Misschien kent u wel een van deze jarigen.  
 

         
9-okt 75 jaar Mevr. C.H.M. Brancart - Poot Catharina-Amalialaan 34 
14-okt 85 jaar Mevr. E.M. Baars - Doeswijk Oosteinderweg 11 
16-okt 81 jaar De heer G.J. Meijerink Laurierhof 21 
21-okt 76 jaar Mevr. E.G. v den Hoek - v Galen Wissel 11 
23-okt 89 jaar Mevr. H.A.M. Verhaar - Samsom Hortensialaan 71 
24-okt 82 jaar De heer C.J. Hermanns Spoorlaan 64 
24-okt 75 jaar Mevr. W.G.M. Bakker - Hermanns Grote Poellaan 13 
28-okt 76 jaar De heer P.M.M. Voorn Gerberastraat 155 
29-okt 78 jaar De heer N.T.F. van der Kroon Aalsmeerderdijk 71 
29-okt 92 jaar Mevr. C.T. Sloot - Commandeur Hellendaalstraat 30 
29-okt 78 jaar Mevr. T.M. van Tol - Kooijman IJsvogelstraat 23 
30-okt 95 jaar Mevr. G.H. Blommesteijn - Gevers Poldermeesterplein 81 
30-okt 80 jaar Mevr. E.J. Schuit - de Groot Wilgenlaan 6a 
6-nov 77 jaar Mevr.C.J.M. Noordhoek-v Bentem Aalsmeerderweg 163 
6-nov 85 jaar Mevr. M.C. Meijer - van Diemen Gerberastraat 43 
7-nov 82 jaar De heer W. Boomhouwer Aalsmeerderweg 183 
10-nov 80 jaar De heer W.C. Ernst Zwarteweg 36 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN  

 
28e zondag door het jaar 

za 8 okt. 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering 
vg. B. Dullens 

zo 9 okt. 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering, mmv.  Klein koor 
   Intenties Nelly Steggerda- Tijssen 
zo 9 okt. 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
za 15 okt. 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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29e zondag door het jaar 

zo 16 okt.  9.30 Karmelkerk Eucharistieviering, mmv. Klein koor 
   Intenties Gerarda Petronella Maria te Riele- 

Meijer, 
Truus Harting- Enthoven, 
Miny Zandvliet- Daggers 

zo 16 okt. 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
za 22 okt 16.30           Kloosterhof Woord en communieviering 

vg. B. Dullens 
 
 
30e zondag door het jaar 

zo 23 okt. 09.30 Karmelkerk Eucharistieviering, 
mmv. Karmelkoor 
Jubileum 2 koorleden 
DEURCOLLECTE MISSIEZONDAG 

zo 23 okt. 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
za 29 okt. 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering  

vg. B. Dullens 
 
 
31e zondag door het jaar 

zo 30 okt.  09.30 Karmelkerk Diaconale viering   vg. Jeroen Hoekstra 
    mmv. Karmelkoor 
   Intenties Frans Blommesteijn 
zo 
di 
 
wo 
 
 
za 

30 okt. 
 1 nov. 
 
 2 nov. 
 
  
 5 nov. 

14.00 
19.00 
 
19.00 
 
 
16.30 

Karmelkerk 
Uithoorn 
 
Karmelkerk 
 
 
Kloosterhof 

Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
Allerheiligen 
Regionale viering in Uithoorn 
Allerzielen 
Woord en gebed viering  
olv.parochianen 
Woord en communieviering 

    vg. B. Dullens  
 
 
32e zondag door het jaar 

zo  6 nov. 09.30 Karmelkerk 
 
Intenties 

Eucharistieviering 
Gezinsviering mmv. Mirakels 
Truus Harting- Enthoven 
Na de viering bent u van harte 
uitgenodigd om achter in de kerk 
koffie/thee te drinken. 

zo  6 nov. 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
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VIERINGEN IN DE REGIO 

 
 
Kudelstaart   

zo  9 okt. 11.00 Eucharistieviering  
zo 16 okt. 11.00 Eucharistieviering  
zo 23 okt. 11.00 Oecumene Dopgroep 
zo 30okt. 11.00 Diaconale viering Jeroen Hoekstra 
di 
wo      

 1 nov. 
 2 nov. 

19.00 
19.00 

Allerheiligen Regionale viering 
Allerzielen Woord en gebed viering  

Uithoorn 
olv. Parochianen 

zo  6 nov. 11.00 Eucharistieviering Gezinsviering 
Uithoorn 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo  9 okt. 11.00 Eucharistieviering  
zo 16 okt. 11.00  Eucharistieviering   
zo 23 okt. 11.00 Eucharistieviering  
zo 30 okt. 11.00 Eucharistieviering  
di  1 nov. 19.00 Allerheiligen Regionale viering Uithoorn 
wo 
zo     

 2 nov. 
 6 nov. 

19.00 
11.00 

Allerzielen Eucharistieviering 
Eucharistieviering 

 
 

      
De Kwakel  

zo  9 okt. 09.30 Woord en communieviering Elly van Rooden 
zo 16 okt. 09.30 Eucharistieviering  
zo 23 okt. 09.30 Woord en communieviering Rob Mascini 
zo 30 okt. 09.30 Woord en communieviering Elly van Rooden 
di  1 nov. 19.00 Allerheiligen Regionale viering Uithoorn 
wo  2 nov. 19.00 Allerzielen Woord en gebed viering  olv. Parochianen 
zo  6 nov. 09.30 Eucharistieviering  
     
Nes a/d Amstel 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo  9 okt. 09.30 Eucharistieviering  
zo 16 okt. 09.30 Diaconale viering Jeroen Hoekstra 
zo 23 okt. 09.30 Woord en communieviering Elly van Rooden 
zo 30 okt. 09.30 Eucharistieviering  
di  1 nov. 19.00 Allerheiligen Regionale viering Uithoorn 
wo  2 nov. 19.00 Allerzielen Woord en comm.viering  Elly van Rooden 
zo  6 nov. 09.30 Woord en communieviering Elly van Rooden 
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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 


