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Parochieblad 
 

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 21 januari t/m 24 februari 2023 
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, 25 februari t/m  
31 maart) inleveren t/m woensdag 8 februari 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  
16 februari 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… 
 
Januari 
Ik houd van januari, 
van nieuwjaarsdag om precies te zijn, 
terwijl mijn familieleden brak liggen, 
ben ik vol energie, echt zo fijn. 
De kerstballen door mijn handen, 
versiering en bomen, ik ruim ze op, 
omdat slingers spoedig zullen komen, 
zet ik het hele huis in het sop, 
en elk uitgesteld klusje, u raadt het al… 
Ja echt, deze maand, heel fijn,  
kan ik alleen maar in vrede zijn! 
 
Ik houd van januari, 
in het nieuwe jaar inderdaad, 
voel ik me dankbaar en gezegend, 
met het kerstlicht in mijn hart, 
ga ik er op uit; loop hard door de bossen, 
of ik ga, ja, het is ineens in trek, 
op mijn mountainbike ff fietsen, 
maanden niet gezien, die plek. 
De piano krijgt ineens weer aandacht, 
en geen bezoekje stel ik uit, 
zo breng ik vriendschap en liefde 
draag Jezus boodschap uit! 
 
Ik houd van januari, 
Ja, echt die eerste maand, die vind ik fijn! 
Met kerstmis in mijn hart kom ik tot leven, 
en vanaf nieuwjaarsdag krijgt niets mij klein. 
Waar komt het vandaan? Ik weet het niet. 
Maar als parochianen aan mijn vragen: 
‘Dat hemels paradijs, hoe ziet dat eruit?’ 
kan ik maar één antwoord geven 
Het is als januari, het hemelse leven, 
als nieuwjaarsdag, om meer precies te zijn! 
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In deze door mij geliefde maand wens ik u een gezond, gezegend en 
liefdevol 2023! Nog heel even wil ik met u terugkijken op 2022. Want 
na twee jaar konden we eindelijk weer echt samen kerstfeest vieren. 
Corona heeft veel wonden achtergelaten in ons midden, maar is als 
bedreiging uitgespeeld. Nieuwe uitdagingen dienen zich alweer aan, 
maar opnieuw zullen we er met elkaar voor gaan staan en zorgen dat 
niemand achterblijft. Zolang we omzien naar elkaar en met de Heer 
die over ons waakt, kunnen we alles aan. 
Januari, zo leest u in mijn korte gedichtje, is voor mij altijd een fijne 
maand, want we vieren de verjaardagen van mijn dochter en mijzelf. 
Dit jaar gaat er ook op werkvlak iets veranderen. In dit nieuwe jaar ga 
ik iets minder werken; van vijf naar vier dagen. Mijn moeder en haar 
tweede echtgenoot hebben meer en meer zorg nodig op hun oude 
dag. Ik voel mij gezegend dat mijn vrouw en ik daar tijd en aandacht 
voor vrij willen en kunnen maken. Ik ben dankbaar dat de bisschop 
daarom mijn verzoek om daar meer tijd voor te hebben heeft 
ingewilligd. Dat was ook een mooi moment om mijn taken nog eens 
onder de loep te nemen. Iets minder werken betekent voor mij vooral 
minder vergaderen. Tegelijk wil ik meer tijd vrijmaken voor 
activiteiten, zoals de filmavond waar we keken naar de film van de 
paus, de avond met diaken Mascini en het kloosterweekend eind 
januari. 
Als wens voor het nieuwe jaar geef ik u mee dat we dankbaarheid 
mogen koesteren. Dat we dankbaar mogen zijn met al het goede in 
ons leven. En dat het kerstkind ons steeds opnieuw in vuur en vlam 
zet voor wat wij met elkaar kunnen bereiken: een wereld vol mensen 
met liefde en vrede voor elkaar! 
 

Diaken Jeroen Hoekstra 
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DOE GOED, ZOEK RECHT! 
 
Gebedsbijeenkomsten Week van gebed 
Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke 

gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek 
betrokken. De betrokken deelnemers organiseren de bijeenkomsten 
om invulling te geven aan het thema: Doe goed, zoek recht. 
 

Oecumenische viering in de Karmelkerk op 15 januari 
Op zondag 15 januari wordt in de Karmelkerk een oecumenische 
dienst gehouden in het kader van de Week van gebed voor eenheid 
van christenen. Het thema voor deze dienst is: ‘Het goede leren 
doen’. De liturgiegroep van de Raad van Kerken Aalsmeer heeft deze 
viering samen met ds. John Vrijhof uit Zandvoort voorbereid. 
Muzikale medewerking zal worden verleend door het Karmelkoor 
o.l.v. Adriaan van Lunenburg en organist Nico van Geijlswijk. 
 

De samenwerkende kerken nodigen u van harte uit om deze dienst 
bij te wonen. Aanvang 09.30 uur. 
De viering wordt ook live gestreamd en is te volgen via 
https://www.rkkerkaalsmeer.nl/events/15-januari-2023-zondag-9-30/ 
 

Dagelijks korte gebedsdiensten in de Week van gebed  
Deze zullen worden gehouden in verschillende kerken in Aalsmeer en 
Kudelstaart. Zie hieronder voor de tijden en locaties (ook op 
www.kerkpleinaalsmeer.nl). 
 

Dag Tijdstip Locatie 

Zondag  
15 januari 

20.00 uur Hervormde Kerk Aalsmeer-Dorp 

Maandag  
16 januari 

20.00 uur Open Hof Kerk (samen met 
Doopsgezinde gem. en RK Karmelkerk) 

Dinsdag  
17 januari 

20.00 uur De Spil in Kudelstaart (samen met 
Alphakerk en RK St. Jan Geboorte) 

Woensdag  
18 januari 

20.00 uur Lijnbaankerk 

Donderdag  
19 januari  

20.00 uur Hervormde Kerk Aalsmeer-Oost 
(samen met de Cama-gemeente) 

 

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd 
door MissieNederland, de Raad van Kerken en Samen Kerk in 
Nederland (SKIN).   

https://www.rkkerkaalsmeer.nl/events/15-januari-2023-zondag-9-30/
http://www.kerkpleinaalsmeer.nl/
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HET PAROCHIETEAM INFORMEERT…. 
 
Als u dit Kontakt leest zijn de kerstboom, kerststal en 
kerstspullen alweer opgeruimd naar zolder. We kijken 
terug op een geslaagde kersttijd met een mooi versierde 
kerk. En misschien hebt u ook nog de kerstwandeling 
door Aalsmeer-dorp gelopen.  
  
Op 1 januari was het alweer vroeg opstaan voor de 
eucharistieviering. Daarin werd de eindstand van de Actie Kerkbalans 
2022 bekend gemaakt. Voor het eerst in jaren hebben we het 
streefbedrag van 60.000 euro behaald. Een mooi resultaat wat het 
samen-kerk-zijn benadrukt. Een nieuw jaar betekent ook een nieuw 
jaar voor Actie Kerkbalans. Bij dit Kontakt vindt u een kleurrijke folder 
en brief met alle informatie over Kerkbalans 2023 met als thema Geef 
Vandaag voor de kerk van Morgen.  
  
Na de kerkdienst op 1 januari was er nieuwjaar wensen met koffie, 
thee en een oliebol. Lous hield een toespraak en blikte terug op het 
afgelopen jaar. We hebben een hechte parochie met een 
sterk gemeenschapsgevoel. Tijdens de parochieavond in april 
hebben we onze zorgen geuit over de toekomst van onze parochie. 
Met name over een dalend aantal parochianen en rondom 
vrijwilligers. Veel vrijwilligers in de Parochie vervullen hun functie al 
lange tijd. Sommigen willen eigenlijk stoppen, maar er is geen 
vervanging. N.a.v. de parochieavond hebben we gesproken met 
parochianen die zich willen inzetten en oproepen geplaatst in 
Kontakt. Maar er zijn nog steeds vacatures die ingevuld moeten 
worden: In het parochieteam zoeken we versterking en zo ook in 
diverse werkgroepen (waaronder schoonmaak, kosters, 
ziekenbezoekersgroep). In het nieuwe jaar zetten wij onze oproepen 
en zoektochten voort; op 9 januari staat dat als belangrijk punt op 
onze vergadering. 
Laten we allemaal zorgen dat we de kerk van morgen mogelijk 
kunnen maken; een nieuw jaar biedt ook weer nieuwe kansen. 
Is uw interesse gewekt, neem dan contact op met één van de 
parochieteamleden. 
 
Het Parochieteam  
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VASTENACTIE 2023   
 
`Samen overleven is gemakkelijker dan 
alleen` Dit is het thema van de Vastenactie dit jaar. 
 

Awut en Ajak, Zuid-Soedan: 
We volgen het verhaal van Awut en Ajak, twee dappere vrouwen uit 
Zuid-Soedan die beiden moesten vluchten voor geweld en ver van 
hun huis en dorpen waar ze vroeger woonden, werken ze nu hard om 
samen iets nieuws op te bouwen. Ze vonden elkaar in hun nieuwe 
gemeenschap en werden elkaars steun en toeverlaat. 
Toen haar man was gedood, vluchtte Awut met acht kinderen weg 
van het geweld. De man van Ajak was ernstig gewond geraakt in de 
oorlog en daarom moet zij voor haar zeven kinderen zorgen. Ze 
werken hard op het land, maar hoe erg ze ook hun best doen, ze 
kunnen niet altijd voor eten, schoolgeld en andere benodigdheden 
zorgen. 
Wij kunnen ze helpen met: schoffel, schep en gieter voor € 12, zaad 
en gereedschap € 22, kruiwagen € 41, ploeg € 85 of een waterpomp 
op zonnepanelen € 240. 
 

Er wordt een folder van de Vastenactie in het volgende Kontakt 
bijgevoegd. Hierin kunt u meer lezen over Awut en Ajak. 
Wij hopen op uw warme belangstelling en uw financiële 
ondersteuning tijdens de komende Vastentijd die begint op 
Aswoensdag 22 februari en er van ons wordt gevraagd om minder te 
consumeren en het daarmee gespaarde bedrag te besteden aan 
onze medemensen in nood. 
 

U kunt uw giften net als altijd bij het verlaten van de kerk 
deponeren in onze overbekende MELKBUS. 
Mocht u liever overmaken dan kan dat op de rekening van de 
Vastenaktie: NL21 INGB 000 000 5850. 
 

Alvast hartelijk dank voor uw belangstelling en natuurlijk voor uw 
bijdrage. 
 

Namens het Missiecomité, Ria, Joke en Bep 

 
 
De Adventsactie heeft 312,50 euro opgebracht, heel 
hartelijk dank daarvoor.  
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RAAKPUNT 55+ “MET NIEUWE OGEN ZIEN”  
 
Donderdag 2 februari is de volgende bijeenkomst in 
het parochiecentrum. 

 
Thema: “Leven met verlies en verdriet.” 
 

Verlies en rouw, vroeg of laat maken we het helaas allemaal mee. 
Een verlieservaring kan je behoorlijk van je stuk brengen. Je worstelt 
met allerlei gevoelens en probeert het verlies een plek te geven. Tijd 
heelt een groot gedeelte van de pijn, maar lang niet alles. 
Het omgaan met verlies wordt rouwen genoemd en doet veel met 
iemand. Rouw komt voor bij elke vorm van verlies. Omgaan met rouw 
en verlies kan erg moeilijk zijn. 
Je rouwt op jouw manier! 
 

Soorten van rouw: 

• Rouw bij overlijden van een dierbare. 

• Rouw bij het uitgaan van een relatie. Een scheiding of het 
verbreken van een (jarenlange) relatie doet pijn. 

• Rouw bij het verliezen van een baan kan een grote weerslag op 
je hebben. Verlies aan inkomsten, maar ook omdat je baan deels 
identiteitsbepalend kan zijn en het verlies ervan je zelfbeeld kan 
beschadigen. 

 

Inleider is Pastor Jan Adolfs. 
Hij was o.a. werkzaam als emeritus pastoor van de 
Geloofsgemeenschap H. Geest/St. Urbanus in Bovenkerk, onderdeel 
van R.K. Parochie Amstelland. 
Hij gaat regelmatige voor in vieringen in verpleeg- en 
verzorggingshuizen. 
 

Een actueel en boeiend onderwerp waar wij u van harte bij 
uitnodigen. 
De bijeenkomst begint om 10.15 uur en duurt tot 11.30 uur. 
Iedereen is welkom. 
 

Namens werkgroep 55+ 
 

Br. Wim Ernst 
Hettie Pecht 
Annie Marien  
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SOEPMIDDAG 
 
Beste Parochianen,  
De denktank houdt op zondag 15 januari een 
gezellige warme wintermiddag. 
Tijdens deze middag is er een leuke quiz en 
serveren wij u de huisgemaakte erwten- en 
groentesoep.  

Vanaf 16:30 bent u van harte welkom in het Parochiehuis.  
Opgeven is verplicht, via karmeldenktank@gmail.nl 
 
 
 
 

  

mailto:karmeldenktank@gmail.nl
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BENEDICTUS  
 

Ik had al lange tijd gepland om in Italië op vakantie te gaan, zodat ik 
mijn ouders na de kerstdagen kon bezoeken. Nooit had ik gedacht 
dat ik zo’n historisch moment zou meemaken. In 2013 is voor het 
eerst een Paus “met emeritaat” gegaan, namelijk Paus Benedictus. 
Benedictus ging wonen in een klooster in het Vaticaan. Daar bleef hij 
voor de kerk bidden. Niemand had verwacht dat hij nog zo lang zou 
leven. Hij is afgelopen jaar 95 geworden. Op 31 december is hij naar 
de hemel gegaan. Vanaf 1 januari was ik in Rome. Op maandag 2 
januari, na lang in de rij gestaan te hebben, heb ik Benedictus gezien. 

Hij werd als Paus opgebaard, dus 
met alle eer. 
 

Na een aantal dagen mocht ik 
zelfs zijn uitvaart bijwonen. Dat 
was heel bijzonder. Het begon op 
9.30 uur in de ochtend en het was 

in de openlucht, op het Sint Pietersplein. Duizenden mensen waren 
gekomen en iedereen werd gecontroleerd. Vroeg in de ochtend, om 
6.30 uur, stonden we daarom al in de rij 
 

Het was koud en er hing een dikke mist, maar de sfeer was heel 
intens. Op het plein zat naast mij een bekende Amerikaanse 
journalist, waarmee ik een paar woorden heb gewisseld. Ik kende zijn 
boeken en ik vond het heel bijzonder om hem te ontmoeten. Het is 
indrukwekkend dat heel de wereld bij het overlijden van Paus 
Benedictus stilstond. Onze kerk is echt een wereldkerk. 

 
Paus Franciscus heeft mooie woorden uitgesproken over Paus 
Benedictus. Hij noemde hem “trouw”. Dit woord bleef bij mij hangen: 
trouw! Trouw aan de kerk, trouw aan Jezus, trouw aan alle mensen 
van wie hij als Paus de herder is geweest. Ik hoop ook om altijd trouw 
te blijven, naar zijn voorbeeld.  
 

Pastoor Marco  
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FILMCAFÉ  
 
Film: So long, my son. 
In de Ontmoetingskerk in Rijsenhout op vrijdag  
27 januari. 

Aanvang: 19.30 uur. 
 
 
 
 
RADIO MARIA NEDERLAND VIERT 15-JARIG BESTAAN 
 
Al 15 jaar klinkt op de Nederlandse radio het katholieke geluid van 
Radio Maria Nederland. Ooit op AM begonnen, zendt deze nationale 
radiozender al enkele jaren uit via DAB+ en via internet. Vaste 
onderdelen vormen het getijdengebed en de rozenkrans, de 
dagelijkse Eucharistieviering en een ruim aanbod aan programma’s 
die luisteraars ondersteunen in hun geloofsleven. 
 

In 2023 bestaat Radio Maria Nederland 15 jaar. Uit dankbaarheid aan 
de luisteraars en donateurs - Radio Maria zendt geen reclame uit en 
ontvangt haar inkomsten uitsluitend uit donaties - wordt dit jubileum 
op zaterdag 4 februari 2023 gevierd. Om 12.30 uur vindt de H. Mis 
plaats in de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch plaats waarbij 
mgr. Gerard de Korte van Bisdom Den Bosch de hoofdcelebrant is. 
Na de viering volgt een receptie in het Sint-Janscentrum.  
 

Of u Radio Maria Nederland al kent of nog niet, iedereen is welkom 
om dit jubileum mee te vieren. Aanmelden is niet nodig. Voor meer 
informatie: www.radiomaria.nl/15-jarig-jubileum 
 

Radio Maria Nederland is een katholiek radiostation dat 24 uur per dag, 7 
dagen per week uitzendt. Te beluisteren via DAB+ en internet (website en 
de RM-app). Radio Maria Nederland maakt deel uit van de World Family of 
Radio Maria (Wereldfamilie), een overkoepelende organisatie voor meer dan 
85 Radio Maria stations (in 78 landen) wereldwijd. 
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LAAT DE H. GEEST MAAR WAAIEN……… 
 

Viering op (bijna) elke 1ste maandag van de maand in Uithoorn 
Deze vieringen, te weten op 2/1, 6/2, 6/3, 10/4 (2e Paasdag om 
11.00u), 1/5, 5/6, 3/7, 7/8, 4/9, 2/10, 6/11 en 4/12 in 2023, worden 
verzorgd door de charismatische gebedsgroep uit Uithoorn. Hopelijk 
worden het inspirerende samenkomsten, waarbij we met elkaar 
bewogen worden door de H. Geest. Want ook in deze tijd wil de H. 
Geest de ruimte krijgen.?! Dus iedereen welkom en sta open! 

 

Zie verder de poster en flyers in de kerk 
herkenbaar aan de duif!  
Info: Marlies  
cees_marlies@hotmail.com  
 
 
 

 
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.  
 

  

21-jan 77 jaar Mevr. G.M.M. Doeswijk - Lambalk Rozenhof 29 
21-jan 87 jaar Mevr. M.E. van der Jagt - Bus Clematisstraat 22 
25-jan 81 jaar Mevr. W.M. Blom - van Wees Stommeerkade 24 
26-jan 85 jaar Mevr.C.T.Blommestijn-Verbruggen Drie Kolommenplein 51 
27-jan 82 jaar De heer J.P.M. 't Hoen Aalsmeerderdijk 562 
27-jan 84 jaar De heer A.G.J. Konst Gerberastraat 113 
30-jan 85 jaar Mevr. G. Verhoef - Maarsseveen Poldermeesterplein 48 
2-feb 87 jaar De heer P.M. Stokkel Molenpad 2-114 
2-feb 83 jaar Mevr. M.M. Tönis - Kraakman Hellendaalstraat 15 
2-feb 89 jaar Mevr. K.L. Rijken - Nio Otweg 23 
2-feb 75 jaar De heer G.J.N. van den Hoek Wissel 11 
9-feb 82 jaar Mevr. J.E.M. van Velzen - Schuijt Emmastraat 32 
19-feb 87 jaar Mevr. P.C.M. Ton - Vijverberg Molenpad 75 
20-feb 92 jaar De heer J.J. Volmer Dreef  46 
21-feb 78 jaar De heer G.F.A. Böcker Kanaalstraat 53 a 
22-feb 77 jaar Mevr. M.J. Köhler - Wilbers Drie Kolommenplein 65 
23-feb 90 jaar Mevr. M.A. Koot - van Engen Clematisstraat 38 
24-feb 83 jaar Mevr. A.M.M. Verdel - de Jong Regenboogstraat 4  

mailto:cees_marlies@hotmail.com
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DANK 
 
Zondag 4 december werd ik aangenaam verrast toen Nel 
Breugem mij het altaarbloemetje overhandigde. 
Na een zeer nare week door de chemo voelt het fijn om te 

weten dat er ook vanuit de parochie met je wordt meegeleefd. 
Het deed me erg goed en inmiddels gaat het weer beter. 
Bedankt, ook namens Ria 
 

Jan Amsing 
 

Na een nare val van een trap bleek ik alleen maar een 
gebroken pols eraan over te houden. 
Hartelijk dank voor het altaarbloemetje dat ik toen mocht 
ontvangen. 

Jac van Aert 
 

 
De parochie ontving een mooie kerstkaart: 
Harrie Reijnders wenst alle parochianen gezegende 
Kerstdagen en een gezegend en geluk-brengend 
nieuwjaar. 
 

 
 
 
 
 

VIERINGEN 

 
2e Zondag door het jaar 

zo 22 jan 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering  
mmv. Klein koor 

   Intenties Cees van der Laan, 
Hans van Eijk, 
Arnolda Cornelia Johanna de Bruijn- van 
Leeuwen 

zo 22 jan 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
za 28 jan 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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3e Zondag door het jaar 

zo 29 jan 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering  
mmv. Karmelkoor 

   Intenties Arnolda Cornelia Johanna de Bruijn- van 
Leeuwen 

zo 
wo 

29 jan 
 1 feb 

14.00 
10.30 

Karmelkerk 
Karmelkerk 

Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
Eucharistieviering 
Na de viering bent U van harte 
uitgenodigd om achterin de kerk 
koffie/thee te drinken 

za  4 feb 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering 
vg. B. Dullens 

 

 
4e Zondag door het jaar 

zo  5 feb 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering  
mmv. Klein koor 

   Intenties Frans Blommesteijn, 

    Truus Harting- Enthoven, 
Arnolda Cornelia Johanna  
De Bruijn- van Leeuwen 

zo  5 feb 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
za 11 feb 16.30 Kloosterhof VOP 

 

 

5e Zondag door het jaar 

Zo 12 feb 9.30 Karmelkerk 
Intenties 

Woord en gebedviering olv parochianen 
Arnolda Cornelia Johanna De Bruijn- 
van Leeuwen, 
Bert Pieterse en overleden ouders 
Pieterse- Hijdra 
Na de viering bent U van harte 
uitgenodigd om achterin de kerk 
koffie/thee te drinken. 

zo 12 feb 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
za 18 feb 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering 

vg. B. Dullens 
 
 

  

6e Zondag door het jaar 

zo 
zo 
wo 

19 feb 
19 feb 
22 feb 

  9.30 
14.00 
19.00 

Karmelkerk 
Karmelkerk 
Aswoensdag 

Eucharistieviering mmv. Karmelkoor 
Poolse viering vg. Krzysztof Kicka 
Geen viering bij ons in de kerk maar 
in Uithoorn en Kudelstaart. 
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VIERINGEN IN DE REGIO 
 

Kudelstaart   

zo 22 jan. 11.00 Eucharistieviering  
zo 29 jan. 11.00 Woord en gebedsviering olv. Parochianen 
zo  5 feb 11.00 Oecumenische viering Jeroen Hoekstra 

zo 12 febr. 11.00 Eucharistieviering Schelpenviering 
zo 19 febr. 11.00 Eucharistieviering  
wo 22 febr. 19.00 Eucharistieviering Aswoensdag 
     

Uithoorn 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo 22 jan. 11.00 Eucharistieviering  
zo 29 jan. 11.00 Eucharistieviering   
zo  5 febr. 11.00 Eucharistieviering  
zo 12 febr. 11.00 Eucharistieviering Gezinszondag 
zo 19 febr. 11.00 Eucharistieviering  
wo 22 febr. 19.00 Eucharistieviering Aswoensdag 
     

De Kwakel  

zo 22 jan. 09.30 Woord- en communieviering Rob Mascini 
zo 29 jan. 09.30 Woord- en communieviering Elly van Roode 
zo  5 febr. 09.30 W-en comm.viering,Gezinsviering Jeroen Hoekstra 

zo 12 febr. 09.30 Eucharistieviering  
zo 19 febr. 09.30 Woord- en communieviering Elly van Roode 
wo 22 febr. 19.00 Samen vieren in Uithoorn/ K’staart  
     

Nes a/d Amstel 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo 22 jan. 09.30 Eucharistieviering  
zo 29 jan. 09.30 Woord- en communieviering Jeroen Hoekstra 
zo  5 febr. 09.30 Eucharistieviering  
zo 12 febr. 09.30 Eucharistieviering  
zo 19 febr. 09.30 Eucharistieviering  
wo 22 febr. 09.30 Samen vieren in Uithoorn/ K’staart   

PAROCHIEAGENDA 
Van 21 januari tot en met 24 februari 2023  
Aanvangstijden  
repetities van: 

Karmelkoor donderdags 19:30 uur 

     

vr 27 jan.  20.00 Zwarteweg 36 Taizéviering 
do  2 febr. 10.15 Parochiecentrum  Raakpunt 55 

Thema: ”Met nieuwe ogen zien” 

vr 24 feb.  20.00   Zwarteweg 36  Taizéviering 
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