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Kontakt
Datum
Redaktieadres
Hoofdredaktie

:
:
:
:

Distributie

:

Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
20 oktober t/m 9 november 2007
Stommeerweg 15, 1431 ES Aalsmeer
Jacqueline van Es
0297-345263
Mirjam Stokman
0297-347757
Jan Volman
0297-322157

U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (voor 5 weken, 10 november t/m
14 december) inleveren tot woensdag 10 oktober uiterlijk 18.00 uur in de
brievenbus van het klooster, Stommeerweg 15.
Als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de
Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 322157)
E-mailadres van het Kontakt: redaktiekontakt@hotmail.com

E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl
Bereikbaarheid van het pastoresteam:
Joop Snoek (diaken) maandagmorgen
Wim Ernst
woensdagmorgen
Henny Post
donderdagmorgen (uitz. laatste v/d maand)
Loek Seeboldt
vrijdagmorgen
Opgave van misintenties kunt u doen bij het parochiesecretariaat,
uiterlijk t/m de maandag vóór de kopijdatum van het Kontakt.
Parochietelefoon

Bankrelatie

: Het secretariaat is bereikbaar op dinsdag, donderdag en
vrijdag van 9.00 – 12.00 uur op telefoonnummer 0297341231.
Het fax-nummer is 0297-365052. Buiten deze tijden
geeft de telefoonbeantwoorder u informatie hoe de
parochie te bereiken is in spoedeisende gevallen.
: ING-bank rek nr. 676462197
: Postgiro rek.nr. 1466771
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vr

za

02-11

03-11

19:30

17:00

Allerzielen, Eucharistieviering,
vg. L. Seeboldt, mmv. Karmelkoor
Lambertus Hofmeijer en schoonzonen
Leo en Gerard
Overleden ouders Veelenturf-Voordouw
Woordcommunieviering, vg. N.Kuiper

Karmelkerk
intenties:

Kloosterhof
e

04 NOVEMBER 2007 - 31 ZONDAG DOOR HET JAAR
zo

04-11

10:30

Karmelkerk
intenties:

vr
vr
za
zo

09-11
09-11
10-11
11-11

07:45
17:00
17:00
10:30

Kloosterkapel
Kloosterhof
Kloosterhof
Karmelkerk

Woordcommunieviering, vg. diaken
J. Snoek, mmv. Karmelkoor
Overleden familie Ceelie-Olijhoek
Wilhelmina v.d.Berg-Duindam
Coby Agtersloot-Ebbinkhuijssen
Ben te Riele
Eucharistieviering olv. Karmelieten
Viering vg. Dominee
Woordcommunieviering, vg.M.v.Zoelen
Gezinsviering, vg. L. Seeboldt
mmv. De Mirakeltjes

PAROCHIEAGENDA
Van 20 OKTOBER T/M 11 NOVEMBER 2007
Aanvangstijden repetities van:
do

Mirakeltjes
D+H

25-10 10:00 PC: zaal 2

donderdag 18:45 uur
donderdag 19:45 uur

Bijeenkomst Catechese 55+
“Engelen”
Doopgesprek L. Seeboldt
Parochiebestuur

di
30-10 20:00 in overleg
ma 05-11 20:00 PC: zaal 2

EVEN NADENKEN OVER…
Gaven en geven
De Duitse schrijver Erich Kastner vertelt het verhaal van een jongen
die zijn baan kwijtraakte. Zijn moeder kwam op bezoek, maar hij
vertelde haar niet dat hij werkeloos was geworden. Zijn moeder wist
zelf nauwelijks hoe ze moest rondkomen.
Bij het afscheid nemen stopte hij ongemerkt een briefje van 20 euro in
haar tasje. Hij wilde haar toch een beetje helpen. Hij bracht haar naar
de trein en liep toen bedrukt naar huis terug. Thuisgekomen vond hij
onder een bord een briefje van 20 euro, dat zijn moeder voor hem had
achtergelaten.
Wie nu alleen maar aan geld denkt, kan zeggen: twintig euro geven,
twintig euro ontvangen. Moeder en zoon blijven elk even arm. Wat
heeft het voor zin?
Maar wie zo rekent is een telmachine, want een mens is meer dan
geld, hoe belangrijk geld ook mag zijn. Wat die moeder aan haar zoon
gaf, was een uiting van liefde, die veel meer waard was dan het geld.
Het bankbiljet dat de zoon in haar tasje had gestopt, zei haar:
hij denkt aan je. Je betekent wat voor hem. Je zorgen ontgaan hem
niet.
Zo hebben twee mensen elkaar geholpen door het spontane uiten van
hun zorg voor elkaar.

Br. Wim Ernst

Altaardienst
zo
vr
zo
zo

28-10
02-11
04-11
11-11

10:30
19:30
10:30
10:30

Eucharistie
Eucharistie
WCV-Diaken J.Snoek
Eucharistie
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Robert en Joey
Allerzielen Madelon en Rianne
Michiel en Luuk Renne
Pim en Romy
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LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE
IN MEMORIAM

VIERINGEN
e

21 OKTOBER 2007 - 29 ZONDAG DOOR HET JAAR
zo

Lennard Hoogeboom is 35 jaar als hij zijn strijd om te leven heeft
gestreden. Op 21september zijn wij samen in de Ontmoetingskerk te
Rijsenhout. Lennard was eigenlijk kerngezond, maar we zouden graag
willen weten wat er zich allemaal in zijn brein afspeelde. Mensen zijn
samen onderweg, maar elk van ons gaat ook alleen. Je bidt zoveel
voor je kinderen, je steekt kaarsjes op en je raakt je zorgen nooit kwijt.
Waarom kon ie zo moeilijk tegen veranderingen? Wat overkomt ons
allemaal? God hoort het zuchten van het volk en zegt tegen Mozes: Ikzal-er-zijn. Dat is geen goedkope troost.
Het verhaal van Lennard blijft het verhaal van Lennard. Vragen vragen
laten en het uithouden met elkaar. Als je dat aanvaarden kan,
aanvaard je dat anderen soms een weg inslaan die de jouwe niet is.
Dat Ik-zal-er-zijn voor Lennard nu werkelijkheid geworden is.
Veel sterkte voor Jan en Hannie en Brigitte!! En mag Lennard nu zijn
rust gevonden hebben bij de Heer.

10:30 Karmelkerk
intenties:

vr
vr

26-10
26-10

07:45 Kloosterkapel
12:30 Karmelkerk

vr
za

26-10
27-10

17:00 Kloosterhof
17:00 Kloosterhof

DOP-viering, mmv Klein Koor
collecte Wereldmissiedag
Lambertus Hofmeijer en schoonzonen
Leo en Gerard
Wilhelmina v.d.-Berg-Duindam
Albert, Kees, Peter en Ellen de Schrijver
Marian Overwater
Ad Zonjee
Riet Kolk-Calis
Lennard Hoogeboom
Coby Agtersloot-Ebbinkhuijsen
Eucharistieviering, olv.Karmelieten
Huwelijksviering bruidspaar
Janmaat-De Wilde, vg. J.Adolfs
Viering, vg. Dominee
Woordcommunieviering, vg. N. Kuiper

e

28 OKTOBER 2007 - 30 ZONDAG DOOR HET JAAR
zo

Wij staan op 25 september bij het graf van haar vader op
Buitenveldert, waar zij vier dagen daarvoor zelf had gestaan om zijn
sterfdag te herdenken. Coby Agtersloot-Ebbinkhuijsen, 66 jaar, stierf
die avond plotseling. In de viering ten afscheid van haar herinneren wij
haar als een lieve moeder, nauwelijks beseffend dat het echt voorbij
is: geen afscheid nemen, geen woorden van bedankt en tot ziens. Zij
zou gaan overwinteren in Spanje, met de kerst even terug en dan
weer in april hier, in Oosteinde, haar buurt, waar ze woonde aan de
Emmastraat. Behalve op dinsdagmiddag, dan was ze op de markt te
vinden. Ze hield van de zon en de rust en de stilte. De Spaanse zon
was prima tegen haar reuma.
De dood wordt enkel overwonnen door haar liefde. Zulk soort verhalen
vormen nu nog de brug tussen ons en haar. Wij wensen Co, haar
gezin en haar moeder alle sterkte toe om dit verlies te dragen.

21-10

28-10

10:30

Karmelkerk
intenties:

zo
vr
vr

28-10
02-11
02-11

12:45
07:45
10:00

Karmelkerk
Kloosterkapel
ZC Aelsmeer

Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt,
mmv. Karmelkoor
Na afloop koffie drinken.
Cyprianus Blauwhoff
Overleden ouders Leo en Miel
Zandvliet-Garthoff
Jopie Gerritsma-Kalwij
Lennard Hoogeboom
Coby Agtersloot-Ebbinkhuijssen
Madieke Rose Doeswijk
Henny Bakker-Lek
Jan de Kruijf
Leden en overleden koorleden van
het Karmelkoor
Doop van Sebastiaan Doeswijk
Eucharistieviering, olv. Karmelieten
Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt

Henny Post, pastor
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KOFFIEDRINKEN

2 NOVEMBER ALLERZIELEN

Beste mensen,

Herinneren

Zoals velen van u al weten schenken we af en toe koffie/thee na de
viering op zaterdagavond. Besloten is om dit elke eerste viering van
de maand te doen. Er is dan even iets langer tijd om met elkaar te
praten of eventueel de pastor weerwoord te geven over zijn preek.
Hopelijk vindt u het ook gezellig.
Namens het Wijk Beraad
Jo van Aert.

Jou herinneren, is jou ontmoeten
Jou herinneren, is jou weer zien
Jou herinneren, is het goede van jou voort laten leven
Jou herinneren, is loslaten wat voorbij is
Jou herinneren, is toelaten wat toekomst brengt
Jou herinneren, is jou nog eens anders zien
Jou herinneren, is jou zien vanuit een ander levenslicht
Jou herinneren, is stilstaan om verder te kunnen gaan
(uit: alsof je er nog bent ; Marinus vd Berg)

AKTIE SCHOENMAATJES

11 NOVEMBER IS DE DAG…

Ook dit jaar willen wij de actie "Schoenmaatjes" onder de aandacht
brengen.
Dit jaar gaan de dozen naar Malawi, Pakistan en Moldavie. In deze
landen wonen veel arme kinderen.
Veel van hen hebben geen ouders meer, en krijgen ook nooit een
cadeautje.
Ze zijn dus extra blij met een gevulde schoenendoos.
In de kerk zijn de folders mee te nemen.
De dozen kunnen ingeleverd worden :

Zet het maar vast in je agenda. Op 11 november is er een
gezamenlijke gezinsviering met de Jozefschool. We besteden
aandacht aan de Actie Schoenmaatjes (het schoenendozenproject).
Wil jij ook een kind blij maken en verrassen met een mooi versierde en
gevulde schoenendoos?
Doe mee en vul die schoenendoos!
De kinderen van de Jozefschool krijgen allemaal een folder mee
waarop staat wat er allemaal in de doos kan. Maar ieder ander mag
natuurlijk ook meedoen! Deze folders liggen ook achter in de kerk,
neem er gerust één mee.
Voor meer informatie, www.edukans.nl

In de kerk,
bij Ineke van Vliet, Bennebroekerweg 50, of
bij Joke van der Zon, Verlaatsweg 36.
Wij hopen op veel dozen.
Joke v.d.Zon

Ook is het deze dag Sintmaarten. Soldaat Maarten deelde zijn warme
mantel met een arme bedelaar. Het gaf hem een goed gevoel om iets
voor een ander te doen.
Dan kunnen wij toch ook iets geven aan een kind in een arm land,
waar bijna geen speelgoed en schoolspullen zijn.
Het zal jou ook vast een goed gevoel geven om te
delen!
Werkgroep Gezinsvieringen

- 16 -
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DOPEN

KATHOLIEKE
GEMEENSCHAP
RIJSENHOUT

In onze parochie wordt het sacrament van het doopsel
toegediend na een doopgesprek. 30 oktober is er een
gesprek met Loek Seeboldt. Plaats: in overleg. De
toediening van de doop zal dan zijn op 18 november om 12.30 uur.
Op 26 november is er een gesprek met Diaken J. Snoek. Plaats: in
overleg. De doop is dan op 9 december om 12.30 uur.
Meldt u zich altijd wel even aan op het secretariaat van de parochie.
ACTIEPROJECT WERELDMISSIEMAAND OKTOBER 2007
'Help ons om Jezus' belofte van bevrijding waar te maken'
Wereldmissiemaand vraagt dit jaar onze aandacht voor de
mensonterende situatie van de Indiase dalits. Wij kennen hen onder
de naam 'onaanraakbaren'. Zelf noemen ze zich liever 'dalit'. Het
betekent 'vertrapt' of 'verstoten'. Ze zijn slachtoffer van wat wel 's
werelds laatste apartheid wordt genoemd. Maar liefst 200-miljoen
mensen tellen amper mee in de Indiase samenleving. Ze leven vrijwel
in slavernij. Dit alleen vanwege het feit dat ze niet tot een kaste
behoren.
Veel dalits pikken het niet meer. Ze hebben eigen actiegroepen
opgericht om te vechten voor hun mensenrechten. Ze gaan de straat
op om te protesteren tegen uitbuiting en uitsluiting. Ze eisen voor hun
kinderen toegang tot school. Ze zetten eigen projecten op om hun
kansen te verbeteren.

Secretariaat : Mw. J. v Aert,
Den Adelzwet 7, tel.328237
Rabobank nr. 3245.18.609
Postgiro nr. 3133356

VIERINGEN IN DE ONTMOETINGSKERK
Za.20 okt.19.00

Za.27okt.19.00
Za. 3 nov.19.00

Eucharistieviering m.m.v dames- en herenkoor
Soli Deo Gloria. Voorganger Pastor H. Post.
Lectrice: Mevr. B. Springin’tveld.
Na afloop is er een collecte t.g.v. Wereldmissiedag
Geen viering
Woord-en Communieviering m.m.v. dames- en
herenkoor
Soli Deo Gloria. Voorganger Diaken J. Snoek
Lectrice: Mevr. M. Wies.

MISDIENAARS:
Za. 20 okt.:
Priscilla en Lars
Za. 3 nov:
Priscilla en Lars
INTENTIES:
Za. 20 okt:

Theo Ammerlaan, Gerda Homan
Lennard Hoogeboom,
Maria Cornelia v Es-Blokker
Theo Ammerlaan, Gerda Homan
Lennard Hoogeboom

Wereldmissiemaand vormt een belangrijke steun in de rug van onze
medegelovigen in de derde wereld. Wij kunnen hen helpen om hun
parochie vitaal te houden en op te komen voor de samenleving om de
hoek. Zestig procent van de dalits is katholiek. Een bijzondere reden
om als parochie iets extra's voor deze mensen te doen.

Za. 3 nov.:

Op zondag 21 oktober a.s. houden wij een deurcollecte,
wij hopen op uw gulle gaven.

KOPY INLEVEREN: t/m vrijdag 2 nov.: Lavendelweg 5, tel:326518
mailadres: :mieke@wimammerlaanrozen.nl.

Hartelijk dank namens MOV-groep,

KOSTER/COÖRDINATOR:Dhr. Schoof, Verlaatsweg 42,tel 321557

Joke en Bep

Collecte gemist? Giro 1566 t.n.v. Wereldmissiemaand, Den Haag
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ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD

RAAKPUNT 55+: " ANDERE TIJDEN EN NIEUWE WEGEN"

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

Het is een andere tijd en mensen slaan soms nieuwe wegen in,
waarvan je denkt: wat is het en wat beleven mensen er? Bovendien:
waar zijn we blij mee, wat verontrust ons?

23 okt. 77 jaar
29 okt. 86 jaar
29 okt. 77 jaar
30 okt. 80 jaar
02 nov.83 jaar
05 nov.83 jaar
08 nov.95 jaar
10 nov.80 jaar

Dhr. T.G. Kok
A H Blaauwstraat 32
Dhr. J.H. Otten
Cyclamenstraat 62
Mvr. C.T. Sloot-Commandeur
Hellendaalstraat 30
Mvr. G.H. Blommesteijn-Gevers
Hugo de Vriesstraat 33
Dhr. P.A. Schijf
Begoniastraat 89
Mvr. A.M.S. Brouwer-Vleeskens
Gerberastraat 121
Mvr. F.M. Daalman-Berbiers
Clematisstraat 16 K205
Dhr. M.A.J. van Velzen
Hugo de Vriesstraat 78

Donderdag 25 oktober start er weer een nieuwe serie
ochtenden voor mensen vanaf 55 jaar. Pastor Leo
Mesman, pastoraal werker in Hoofddorp, is dan onze
gast. Hij heeft wat met engelen en neemt ons mee
naar die andere wereld.
Engelen, bode van God...geloven we erin?
Het wordt de eerste keer dus meteen al boeiend!!! Komt u ook? We
beginnen om 10.00 uur en het zal duren tot 12.00 uur. Graag tot ziens
in het Parochiecentrum achter de kerk.
Werkgroep Raakpunt 55+
Br. Wim Ernst
Mw. Jo Kok - de Prie
Mw. Hettie Pecht - v.d. Meer

DANK VOOR DE BLOEMEN
Hartelijk voor het mooie boeket dat afgelopen zondag werd bezorgd.
Het is fijn om te weten dat er ook tijdens je afwezigheid aan je wordt
gedacht.
Binnenkort zal de behandeling met medicijnen
gaan beginnen.
Met vriendelijke groet.
Gerda van de Hoek

- 14 -
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BAZAAR IN ZORGCENTRUM ’T KLOOSTERHOF

GELEGENHEIDSKOOR

Op zaterdag 20 oktober wordt in ‘t Kloosterhof de jaarlijks
terugkerende bazaar gehouden van ’s morgens 10.00 uur tot 17.00
uur ’s middags.
Er zullen diverse spelletjes zijn voor zowel groot als voor klein.
Het rad zal draaien voor mooie prijzen. Er zal een rommelmarkt met
kleine spullen zijn achter het gebouw van het Kloosterhof.
Ook zal de handwerkclub van het kloosterhof hun eigen gemaakte
spullen weer aan de man/vrouw proberen te verkopen.
Er zijn diverse lekkernijen te koop, waaronder koffie/thee met taart,
oliebollen en warme of per liters koude snert.
Er zal ook een eenmalige grote verloting
gehouden worden met als hoofdprijs een dames
of herenfiets, een Senseo-koffieapparaat en een
radio/cd speler. Loten te koop bij de receptie van
het kloosterhof.
De opbrengst van deze dag zal gebruikt worden voor DE
BEWONERS OP VAKANTIE.
Gaat u of jij daar voor zorgen, kom dan op 20 oktober naar
’t Kloosterhof, Clematisstraat 16 in Aalsmeer. U bent van harte
uitgenodigd. Tot ziens.

Het was vreemd, als ‘vast lid’ van het gelegenheidskoor om tijdens de
viering van 7 oktober in de kerk te zitten, maar ik heb toch wel lekker
mee kunnen zingen.
Ik wil mijn complimenten geven aan Wendy, Rianne en Wendy, die er
weer een inspirerende viering van hebben gemaakt, hetgeen door de
meeste kerkgangers na afloop ook werd beaamd.
Leuk ook dat er weer een groot aantal
gelegenheidszangers- en zangeressen was en dat
de lijst met gelegenheidsdirigenten is uitgebreid met
Joop Nederstigt.
Verder viel het me op dat er inderdaad een aantal
jongeren in de kerk zat; dat is toch uiteindelijk de
bedoeling van de Jongeren-DOPvieringen. Hopelijk
weten zij weer andere jongeren enthousiast te maken, zodat de
vergrijzing van de kerk misschien weer wat kan worden
teruggedrongen.
Is er nog steeds niemand die een leuke naam voor het koor kan
verzinnen?
Met kerst hoop ik er in ieder geval weer bij te zijn en misschien zijn er
inmiddels wel meer parochianen geïnspireerd om mee te komen
zingen.

namens De Vrienden Van Het Kloosterhof,
Lia Pieterse

Marja van der Jagt

ACOV ZINGT DE ELIAS VAN MENDELSSOHN
Op zaterdag 27 oktober verzorgt Aalsmeers Christelijke Oratorium
Vereniging in De Bloemhof een uitvoering van de ELIAS.
Koor en solisten worden begeleid door het Promenade Orkest en
staan onder leiding van Herman Paardekooper. Het concert start om
20.00 uur in De Bloemhof, Hornweg 187 te Aalsmeer.
Informatie: 0297-329443 of secretaris@acov.nl.
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GEVONDEN IN DE KERK
In de kerk is een witte gouden damesring
gevonden met een wit steentje. Inlichtingen of
vragen bij koster Gerard, tel 329792.
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ZIEKENDAG

KBS GROEP BIEDT ZICH AAN TIJDENS DE KERKVEILING

Ziekendag 1957 – 2007
Wat een prestatie van heel veel mensen die al jaren hun schouders er
onder zetten. Voor heel veel mensen betekent Ziekendag een dag om
naar toe te leven en dan genieten ze zo van deze dag. En dat is toch
waar de vrijwilligers achter de schermen het voor doen.
Bij deze groep van vrijwilligers hoorde ik ook, in 1957 was ik aanwezig
om me in te zetten voor de Ziekendag. En na 47 keer geholpen te
hebben vond ik het tijd om te stoppen. Tijdens het diner is er een
toespraak gehouden door Henny Post en een kado
aangeboden. Daarvoor dank.
Mede namens mij man hoop ik dat het de komende
jaren goed mag gaan en we wensen de organisatie
van de Ziekendag veel succes.
Bedankt voor jullie inzet en hartelijke groet.

Op 17 november a.s. is zoals u vast wel bekend is
de kerkveiling. Dit jaar kunt u op iets heel
bijzonders bieden; 4 scholieren komen namelijk
twee á drie uur bij u klussen!
Wij kunnen van alles: van boodschappen doen tot
onkruid wieden.
De datum en tijden kunnen we met u afspreken.
Bovendien gaat het verdiende geld niet naar ons of naar de kerk.
We willen het gaan besteden aan een leuke voorjaarsdag met
bejaarde mensen.
U kunt meerdere keren op een groepje bieden.
Mocht u meer informatie willen, dan kunt u bellen met:
0297-367959 (Madelon Renne)

Trudy en Ben Bosman
ZIEKENDAG
Hartelijk dank voor de organisatie van de mooie ziekendag die wij als
ouderen van Nes aan de Amstel hebben mogen meemaken. Het was
grandioos geregeld met een hele mooie mis. Zelf ben ik nog een
“jonkie” maar vond het toch heel mooi. Nog vele jaren gewenst
namens de ouderengroep Nes.
Pauline van Schaik

We hopen op een goede opbrengst.
U biedt toch ook! ☺
Groetjes de KBS groep.
Jordi, Gerben, Erik, dubbele Madelon, Rianne, Sanne, Heleen,
Annemiek en Eline

Kerkeveiling2007kerkeveiling2007kerkeveiling2007

Kerkeveiling 2007

DAG VAN DE MANTELZORG
Het steunpunt Mantelzorg, onderdeel van de Amstelring, ondersteunt
mantelzorgers door de inzet van vrijwilligers, het organiseren van
ontspanningsmiddagen, cursussen enz. In het kader van de Dag van
de Mantelzorg en het 10 jarig bestaan van het Steunpunt Mantelzorg
worden de mantelzorgers op 11 november in het zonnetje gezet. Ook
vrijwilligers van het Steunpunt krijgen extra aandacht.
De viering zal plaats vinden in het Claus Event Center in Hoofddorp.
Voor meer informatie 020-5454273.
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Zaterdag 17 november 2007
Aanvang 20.15 uur
(Zaal open om 19.00uur)
Parochiehuis
Koffie en thee zijn gratis

Kerkeveiling2007kerkeveiling2007kerkeveiling2007
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EÉN MAAL 25, DRIE MAAL 40 JAAR!
In de viering van zondag 28 oktober gaan wij vier
van onze leden in het zonnetje zetten. We vieren
het feit dat ze respectievelijk 25 en 40 jaar lid zijn
van het koor. Indertijd werden zij lid van het dames- en herenkoor St.
Caecillia, nog steeds de officiële naam van het koor. Tegenwoordig
noemen wij ons graag, officieus dus, kortweg Karmelkoor!
Wij zouden het heel fijn vinden als u parochianen, met uw
aanwezigheid deze viering extra luister wilt bijzetten. Uiteraard doen
wij ons best onze liederen zo mooi mogelijk uit te voeren en u bent
van harte uitgenodigd, waar mogelijk, met ons mee te zingen om zo
met elkaar deze viering voor onze jubilarissen tot een feest te maken!
VIJFTIGSTE KEER ZIEKEN- EN OUDERENDAG
Donderdag 20 september was weer onze jaarlijkse zieken- en ouderen
dag. Het was dit jaar de vijftigste keer dat deze dag in onze parochie
werd gehouden.
Thema van deze dag was:”50 jaar zorg om buitenkant en binnenkant”.
Vanwege deze speciale gelegenheid werd de eucharistieviering
voorgegaan door drie heren, Mgr. J.G.M. van Burgsteden, Pastor H.
Post en Broeder W. Ernst.
De eucharistieviering begon om tien uur, en er stond weer een groot
koor op het altaar onder leiding van de dirigent de heer Chrispijn,
begeleid op orgel door Nico van Geijlswijk.
Mgr. Van Burgsteden benadrukte in zijn preek de “zorg om de
binnenkant”, zorg waaraan veel aandacht wordt besteed op de Ziekenen Ouderendag. Na de mis was er koffie met gebak. Tijdens de
handoplegging werden de voorgangers bijgestaan door Pastor Loek
Seeboldt en Diaken J. Snoek.
Hierna werd het gezellig druk in de kerk. Er is dan tijd voor de gasten
om elkaar even op te zoeken voor een praatje. En ook de pastores
sluiten zich dan aan bij de gasten. Het bezoek van Pastor Tangelder
werd zeer door de gasten gewaardeerd, in het bijzonder door de
parochianen van Kudelstaart. Tijdens dit gezellig samenzijn wordt er
een drankje ingeschonken, daarna wordt de warme maaltijd
geserveerd. In de keuken wordt al een hele tijd hard gewerkt om het
diner op tijd klaar te hebben. En ze hadden het ook dit jaar weer
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allemaal goed voor elkaar. Tijdens het diner werden Annie Alderden
en Trudy Bosdam naar voren gevraagd door pastor Henny Post.
Trudy had aangegeven te willen stoppen met het werk dat ze
inmiddels al 47 jaar lang gedaan heeft voor de Zieken- en
Ouderendag. Pastor Post bedankte haar voor zoveel inzet voor de
parochianen en bood haar een tuinkabouter aan voor haar
verzameling. Trudy vertelde dat ze dat alleen heeft kunnen doen,
omdat haar man Ben haar achter de schermen ontzettend heeft
meegewerkt en gesteund. De laatste jaren heeft hij ook in de keuken
meegeholpen. Ook tot Annie Alderden sprak Pastor Post een woord
van dank. Zij had aangegeven te willen stoppen, als voorzitter van de
commissie. Annie is jarenlang actief geweest voor de Zieken- en
Ouderendag. Van haar mocht het de ouderen aan niets ontbreken.
Daar zorgde Annie wel voor. Annie blijft wel actief als vrijwilliger op de
Zieken- en Ouderendag. Namens de parochie kreeg ze een mooi
boeket bloemen aangeboden. Beide dames kregen een groot applaus
van de gasten vanuit de kerk. Tijdens de thee komen de koorleden al
binnen voor het Lof en uitstelling van het allerheiligste. Iets later dan
gepland sloot Annie de Zieken- en Ouderendag 2007 af. De vijftigste
Zieken- en Ouderendag is een bijzondere mooie dag geworden.
Namens de commissie wil ik graag bedanken: Mgr. J.G.M. van
Burgsteden en alle Pastores, de dirigent, de koorleden, de organist en
de koster. Ook wil ik graag bedanken: het Zorgcentrum Aelsmeer,
Verpleeghuis Rozenholm en sporthal de Bloemhof voor het
beschikbaar stellen van materialen. De heer Vollebregt voor het
vervoer ervan. Alle vrijwilligers, de chauffeurs en de bankensjouwers.
Enkele bankensjouwers hielpen voor de eerste keer, heel belangrijk
omdat een aantal van de oude ploeg om gezondheidsredenen af heeft
moeten haken.
Hartelijk dank allemaal en hopelijk tot volgend jaar in goede
gezondheid.
Namens de commissie Zieken- en Ouderendag,
Hettie Pecht
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