SEPTEMBER – OKTOBER 2010

Parochieblad
Kontakt
Datum
Redaktieadres
Hoofdredaktie

:
:
:
:

Distributie

:

Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
4 september t/m 8 oktober 2010
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, 9 oktober t/m 12
november 2010) inleveren tot en met woensdag 29 september uiterlijk 18.00
uur via E-mail naar redaktiekontakt@hotmail.com
of 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)

Parochiegegevens
E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl
Website: www.karmelparochieaalsmeer.nl

Bereikbaarheid van het pastoresteam:
Joop Snoek (diaken) maandagmorgen
Wim Ernst
woensdagmorgen
Henny Post
donderdagmorgen (de laatste v/d maand niet)
Loek Seeboldt
vrijdagmorgen
Opgave van misintenties kunt u doen bij het parochiesecretariaat, uiterlijk t/m
de maandag vóór de kopij inleverdatum van het Kontakt.
Parochietelefoon :

Bankrelatie

:

Het secretariaat is bereikbaar op dinsdag, donderdag en
vrijdag van 9.00 – 12.00 uur op telefoonnummer
0297-341231.
Het fax-nummer is 0297-365052. Buiten deze tijden geeft
de telefoonbeantwoorder u informatie hoe de parochie te
bereiken is in spoedeisende gevallen.
ING bankrekeningnummer 676462197
Gironummer 1466771
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EVEN NADENKEN OVER…

Kleren
De zomer voorbij, de luchtige kleren gaan weer plaats maken voor de
warmere kleren voor najaar of winter. Kleren laten een beetje zien hoe je
in elkaar zit, wie je bent, wat voor jou belangrijk is, welke positie je hebt,
of bijvoorbeeld wie de zieke of de verpleegster is. Kleren verraden ook je
binnenkant. Ga je kleurrijk door het leven? Of een beetje saai en
somber? Witte boorden rukken in de kerk weer op. In de Karmel in
Nederland zien we de pij weer terugkomen tijdens liturgische momenten.
Die straalt meer eenheid uit, vindt men, hoor ik.
Kleren zijn ook belangrijk in verhalen uit de Schrift. De mantel van Jozef
symboliseert zijn leiderschap. Naakten kleden is een van de werken van
barmhartigheid. Bartimeus wordt van zijn blindheid genezen als hij zijn
mantel aflegt. Voor sommigen is de mantel belangrijk: De Zoete Moeder
van den Bosch heeft een nieuwe schutsmantel. Een mensenmenigte
kan intiem en anoniem schuilen bij Maria. Zij biedt je een luisterend oor,
bij haar mag je je zorgen kwijt. Mensen brengen heel wat leed in de kerk
binnen. Zij draagt het mee. Dat scheelt je een hele hoop! Ook onze kerk
is er voor open. Maria kijkt ons toe.
Henny Post, pastor

-3-

LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE
IN MEMORIAM

Jacoba van Gijlswijk-Schaefer
Als je 95 jaar bent geworden en een kleinkind vindt het met tranen in zijn
ogen jammer dat oma geen 100 geworden is, dan heb je een mooi leven
laten zien aan anderen, denk ik. Zo warm was de uitvaartviering op 30
juni van Jacoba van Gijlswijk-Schaefer die enkele dagen daarvoor in het
Zorgcentrum was gestorven.
95 Witte rozen en mooie rode rozen die vertelden van haar liefde voor
haar man en haar kinderen en kleinkinderen sierden de kerk. Trouwens
voor iedereen had ze altijd wel een humoristisch hartelijk woord en zeker
toen zij nog thuis woonde ook een daad bij het woord. Nooit gingen de
kinderen weg zonder een boeket bloemen van de kwekerij en de
vruchten van de tuin. Klaarstaan voor anderen, dat doe je gewoon. Dat
was haar leven, gevuld ook met een diep geloof in Maria. Veel
Marialiederen klonken dan ook die middag in de kerk toen we rond haar
gestorven lichaam bij elkaar waren. En mooie verhalen over haar leven
van hard werken voor het gezin en de kwekerij, maar ook over verdriet
om haar gestorven kinderen die haar voor waren gegaan. Degene die ze
liefhad liet ze achter om die ze verloren had weer terug te zien. In
dankbaarheid om haar leven tussen ons houden we haar in ere. Dat zij
mag leven bij de Heer.

Kees Kok
Een vader wil je nooit missen. Dat zei dochter Ria op 1 juli toen we
bijeen waren in de kerk rond het gestorven lichaam van Kees Kok, die
op 75-jarige leeftijd zijn leven teruggaf aan zijn Schepper. De Fuchia‟s
die voor de hele familie door hem in de winter bewaard en weer
opgekweekt werden in het voorjaar zullen kwalitatief achteruitgaan nu hij
zijn zorg hier niet meer aan kan besteden. Zo vallen er vele gaten met
zijn sterven: klussen bij zijn zoons en genieten op de sportschool. Na
een tamelijk hard leven in zijn kinderjaren heeft hij met zijn vrouw Mien
bijna goud gehaald! Hoe? Als je ieder de ruimte laat zich te ontwikkelen
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gaat het goed. Zijn manier van bereiken van anderen liet hij het
gemakkelijkst zien door voor die ander iets te doen. Soms kon hij wel
eens bot zijn, hij was in voor een dolletje, zijn binnenkant kwam niet zo
vlug ter sprake. Weggedrukt werd het soms wel wat. Jammer, maar hij
wist waar zijn grenzen lagen en in het ziekenhuis
kon hij vol verwondering naar zijn binnenkant kijken.
In gelovig vertrouwen dat hij nu veilig aan de andere
kant in Gods goedheid is opgenomen wacht ons ooit
een weerzien! Dat hij mag leven bij de Heer van alle
leven.

Peter Albers
Een volle kerk bijna, zo velen waren er bij elkaar in de
Eucharistieviering op 7 juli rond het afscheid van Peter Albers. K3
troostte de kleinkinderen dat zij nu een opa in de hemel hebben. Dat
moet wel zo zijn, want hij heeft een leven achter de rug waarin hij aan
zijn gezin heeft gewerkt zodat het sterk staat nu het zonder hem verder
moet. Hij heeft bovendien voorgeleefd dat een leven geleefd moet
worden zoals het op je af komt. En genieten op die momenten als er
reden toe is. Hij was de spil in huis, de aangever en zijn hartslag ging
sneller tikken naarmate de kleinkinderen opgroeiden. Wat zou hij graag
gezien hebben dat ze naast het zwemdiploma ook hun rijbewijs zouden
halen. Natuurlijk, negen jaar heeft ie met zijn ziekte redelijk kunnen
leven, maar hij had graag ouder geworden. 66 Jaar is vroeg om te
sterven, hij wilde dan ook niet. Alles komt goed: zo richtte hij zijn jaren
in. Altijd de zonkant van het leven aangrijpen en genieten met zijn vrouw
en kinderen! Daar kreeg ie energie van om het zo lang vol te houden.
Het gezin is een rots en trots op hem voor alle inzet die hij heeft laten
zien. Dankbaar zijn zij en zeggen: rust nu maar uit! In gelovig
vertrouwen: bij God. You never walk alone!
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Sander van der Meer
“Dit voelt als helemaal niets.” Dat we op vrijdagmiddag 6 augustus in
een volle kerk bij elkaar zijn rond het gestorven lichaam van Sander van
der Meer. Hij is in zijn slaap in Keulen overleden. Sander deed er een
promotie-onderzoek naar veroudering van spieren. Studie maken van
bewegingen van mensen, maar door zijn eigen verstilling nu zet hij
menigeen op tilt. Hij was nog maar 31 jaar. Bloemen en bloemen en een
mooie foto. Zijn doopkaars ontsteken we aan de paaskaars. Het enige
hoopvolle wat we hebben: het verhaal van de verrijzenis van Jezus. Met
dat licht omringen we hem. Wij vertellen verhalen van zijn leven. Als
broer, als neef, als studievriend, verhalen over zijn studeren en
onderzoeker zijn. Over zijn sporten. Vriend(inn)en uit zijn onderzoekplekken in Manchester en Keulen vertellen. De muziek van o.a. Craig
Armstrong, Radiohead, Faithless, Ilse de Lange, the Kooks en Now we
are free uit de film Gladiator brengt ons door een mooi, maar zwaar uur
samenzijn. Wij hebben geen mooie woorden voor deze dood. Wij
hebben wel de onderstroom van zijn leven: liefde die hij ons heeft
gegeven in zijn prestaties. Daarop deinen we mee en die liefde is
eeuwig. Tot bij God. Maar wij vinden het véél te vroeg! Jan, Joke en
familie: heel veel sterkte!!
Allen gehouden door:
Henny Post, pastor
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Uit de overweging van Oud-Deken Joop Stam bij het afscheid van
Joop Ruijter
Geraakt door het overlijden van onze geliefde Joop Ruijter zijn wij hier
bijeen…
Uit onze ontmoetingen met Joop weten wij, dat hij niet van grote
woorden, van opsmuk en van vertoning van macht hield; hij hield van
mensen op zijn stille, hartelijke en respectvolle wijze…Hij had van
parochianen meer geleerd dan van bisschoppen. Dat laatste zei hij met
een felheid vanuit een bekommernis en dankbaarheid om mensen.
In de Karmel heeft hij leren luisteren naar het Woord van God: woorden
van liefde, troost en bemoediging, maar ook woorden van inspiratie. Dat
wilde hij overbrengen. Hij werd gevoelig voor het geheim van Gods
verborgen aanwezigheid. Dat vervulde hem ook met ontzag voor het
geheimvolle in mensen. Vandaar zijn intens luisteren naar mensen.
Pastor, gevoed door de rijke Karmelitaanse traditie, zo wilde hij zijn.
Joop werd zeer vertrouwd met het evangelie van Johannes, daar heeft
hij ontelbare uren over nagedacht en de Heer zelf ontmoet. Daarnaast
was hij ook geraakt door de intense gedrevenheid van de apostel Paulus
om God Woord te verkondigen.
Joop heeft een spoor nagelaten dat God een onbegrijpelijk groot geheim
van Liefde is. Dat hij daarin nu mag delen!! Mag hij in vreugde leven bij
zijn Heer.
Zijn lichaam rust op ons kerkhof in het graf bij Fons van Rossum en Jan
van Galen.
Met respect houden wij zijn naam levend in ons midden!
Parochiebestuur Karmel Aalsmeer
Henny Post, voorzitter
Cor Hermanns, vice-voorzitter
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WELK SPOOR VOLGEN WE?
De vakanties zijn weer achter de rug en de activiteiten in onze
parochiegemeenschap gaan weer van start. Daar willen we zondag 5
september eens extra aandacht aan besteden.
Voor jong en oud zal er een bindende factor zijn deze dag.
We beginnen met een viering om 10.30 uur, waarbij het Karmelkoor en
de Mirakeltjes hun medewerking verlenen.
Het thema van de viering zal zijn: Welk spoor volgen we?
In de liederen en de lezingen gaan we op zoek om ons spoor te vinden.
Na de viering zal er koffie en limonade geschonken worden.
Wij hopen velen te mogen ontmoeten om samen het spoor te
vinden, welke weg wij dit jaar in onze parochiegemeenschap zullen
bewandelen.
Namens de voorbereidingsgroep,
Piet Voorn

DE KARMELKERK GESLOTEN OP 19 SEPTEMBER
Op 19 September is er om 10.00 uur een oecumenische viering bij de
Doopsgezinde Gemeente (Binding) Zijdstraat 55.
De viering zal in het teken staan van de Vredesweek.
De Voorganger is Ds Teus Prins met muzikale medewerking van
Paulien Walch en Wilma Broere.
Er is kinderopvang voor de jongste kinderen
Voor de kinderen van 4 tot 11 jaar is er kindernevendienst.
De kinderen uit de Open Hofkerk en Karmelparochie zijn hierbij ook van
harte welkom.
Omdat deze viering oecumenisch is zal dit weekend de Karmelkerk
gesloten zijn.
En wordt u van harte uitgenodigd om deze viering mee te vieren bij de
Doopsgezinde Gemeente.
Tot ziens, namens de oecumenische werkgroep,
Lia Pieterse
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ZONDAG 10 OKTOBER 2010
JONGERENDIENST “LIEFDE IS...........”
Zo veel liedjes die er over gaan
Zo veel films waarin het te zien is
Zo veel poëzie die er aan gewijd is
En toch....... ligt echte liefde
niet zomaar voor het oprapen.
Liefde is..........?!
Op zondag 10 oktober a.s. zal onze viering hier over gaan!
Het gelegenheidskoor is van de partij en wij hopen jou
daar ook te zien om 10.30 uur!
Groeten,
Astrid, Wendy, Madelon, Rianne

GELEGENHEIDSKOOR
Het is al weer lang geleden dat wij
gezongen hebben.
Maar de volgende dienst is weer gepland.
We zingen een viering met de jongeren-DOP op zondag 10 oktober.
We repeteren op de dinsdagen 14, 28 september en op 5 oktober (let
op: op 21 september is er geen repetitie).
De repetities beginnen om 19.15 uur.
We hopen dat jullie weer met veel komen zingen.
Tot dinsdag 14 september!
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RAAKPUNT KARMEL AALSMEER
Al vele jaren kijken we naar films met een levensbeschouwelijke
diepgang. We gaan hierover met elkaar in gesprek om zo onze eigen
geloofsbeleving en religieuze ervaring te verdiepen.
De bijeenkomst is: van 16.30 tot 21.30 uur inclusief een broodmaaltijd.
Kosten: 15 euro per film, of alle drie voor 35 euro.
De andere data zijn: 29 oktober en 19 november.
De eerste dit najaar is:15 oktober:
Over dagelijkse maaltijd en Eucharistie: Babette‟s Feast
Babette richt een maaltijd aan voor 12 mensen. Zij spendeert haar
laatste cent aan het diner. Het geeft haar en de gasten het hoogste
genoegen en is ook een lust voor het oog. Deze Deense film kreeg in
Rotterdam de publieksprijs en in Amerika een Oscar voor de beste
buitenlandse film. De film geeft ons te denken: over het meest
fundamentele, het hoogste en het uiteindelijke in ons leven: maaltijd
houden, eucharistie vieren.
Al vele jaren is er eens per maand een Taizégebed in het klooster.
Vrijdagavond 17 september is het weer zover. Om 20.30 uur bidden en
daarna drinken we thee of koffie.
Dit jaar is er ook een bijzondere Taizégebeurtenis in ons eigen land,
waar we zeker naar toe zullen gaan! De Europese Jongerenontmoeting
Taizé 2010 in Rotterdam
De Europese Jongerenontmoeting van Taizé wordt al 32 jaar
georganiseerd, telkens in een andere grote Europese stad. Bij een
bijeenkomst van 28 december 2010 tot 1 januari 2011 in Rotterdam
worden zo‟n 20.000 jongeren uit heel Europa verwacht. Onder de titel
„Pelgrimage van Vertrouwen‟ wordt gebouwd aan vrede door de
uitwisseling tussen jongeren over geloof, leven en cultuur. De jongeren
17-35 jaar) overnachten bij 200 gastkerken in en om Rotterdam bij
mensen thuis.
Op 3 oktober start de voorbereiding met een gebedsviering in de
Laurentiuskathedraal. Iedereen die bij de voorbereiding betrokken wil
zijn, is welkom. Info:www.taizeinnederland.nl
Karmel Aalsmeer
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ZIEKENDAG 2010
Om de zieken- en ouderendag te organiseren hebben wij jaarlijks veel
hulp nodig. Wij zijn op zoek naar jonge mannen die ons willen helpen
met het versjouwen van de kerkbanken, servies enz.
Deze klus moet worden geklaard één dag voor de ziekendag, dat is dit
jaar op 15 september, en ook om alles weer op zijn plek terug te krijgen
op 16 september. We starten hiermee op beide dagen om 19.00 uur en
als we met een mooi aantal zijn is het binnen een uur, anderhalf uur
klaar. Ook al kun je niet op beide dagen, maar op één ervan wel helpen,
dan hopen we dat je je aan wilt melden!
Je kunt je aanmelden bij:
Hettie Pecht - van der Meer
Tel. 0297-340694 of per mail: hettiepecht@hotmail.com
Met vr.gr.
Hettie Pecht

DOOPGESPREK
Dopen vraagt tijd en aandacht. Daarom is er altijd voor de toediening
van de Doop een gesprek. Wat betekent het? Hoe gaat het? Waarom
laat men een kind dopen? Heeft het verantwoordelijkheid ergens voor en
wat betekent dat dan? Dit wonder van het nieuwe leven vereist
aandacht. Dat willen we ook samen tot uitdrukking brengen.
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van
de pastores. Loek Seeboldt heeft de beurt in september, Henny Post
doopt al op 26 september om 12.00 uur Brent Middelkoop, diaken Joop
Snoek is in oktober en Henny Post in november aan de beurt.
U kunt ook mailen naar karmelkerk@planet.nl en u krijgt antwoord
terug!!
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TIFLO BEDANKT KARMELPAROCHIE
De meesten van u zullen wel weten dat er in
de ruimte onder de Karmelkerk een complete
vereniging huist. Scouting Tiflo heeft hier sinds
jaar en dag haar onderkomen, dat door de leden van de groep
toepasselijk 'onder de kerk' wordt genoemd.
Dat de Tiflo haar thuishonk heeft onder de kerk is niet toevallig. De
voorlopers van de Tiflo, de Titus Brandsma-groep (jongens) en de
Florence Nightingale-groep (meisjes) werden ooit opgericht door de
katholieke kerk. De naam Tiflo is dan ook een samentrekking van de
voornamen van de karmelietenpater en de verpleegkundige.
En hoewel de banden tussen kerk en de groep tegenwoordig niet zo
stevig meer zijn als vroeger, was dat voor het kerkbestuur geen reden
om de groep niet te steunen. En daarom mochten de waterspeltakken,
die van 26 juli tot en met 4 augustus deelnamen aan het nationale
jubileumkamp JubJam, een schenking ontvangen vanuit de parochie.
Scouting Nederland bestaat dit jaar precies 100 jaar en om dit te vieren
werd er deze zomer een massaal zomerkamp gehouden in Roermond.
De verkenners, gidsen en wilde vaart van de Tiflo waren hier bij, mede
omdat vanuit de Karmelkerk werd besloten om niet minder dan 500 euro
te doneren.
En daarvoor is de Tiflo de Karmelparochie natuurlijk ontzettend
dankbaar! Daarom namens de Tiflo via deze weg: heel erg bedankt!
Bestuur Scouting

DANK
Wij willen u hartelijk danken voor de prachtige bloemen die
wij mochten ontvangen tijdens ons verblijf in ‟t Zorgcentrum.
Kees en Leny van Klink
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DANK
Mijn man Antoon is zaterdag 17 juli gestruikeld en heel hard
gevallen. Hij had zijn heup gebroken en is naar het
ziekenhuis gebracht. Na een operatie was hij na twee weken
weer thuis. Op 1 augustus was het altaarbloemetje voor
hem. Ik was erg verrast en heb het zelf in ontvangst
genomen. Op 2 augustus is mijn man thuis gekomen. Met wat hulp van
de thuiszorg en met mijn hulp hopen we dat het weer goed mag komen.
Het wordt een lange weg maar we gaan er samen tegen aan.
Nogmaals onze dank,
Antoon en Rie van Rijn

KLAVERJASSEN BIJ PIT
Beste kaarters,
Nu de zomer bijna voorbij is gaan we ook weer aan
een nieuw kaartseizoen bij PIT beginnen.
We gaan weer 13 avonden gezellig klaverjassen in het Parochiehuis aan
de Gerberastraat.
De avonden beginnen steeds om 20.00 uur.
De datums voor het seizoen 2010-2011 zijn de volgende:
10 sept - 1 okt - 22 okt - 19 nov - 10 dec - 7 jan 28 jan -11 feb - 4 mrt - 25 mrt – 8 apr - 29 apr en 13 mei.
Iedereen van harte welkom
De uitslag van het seizoen 2009- 2010 was:
1. Tom Verlaan
2.
3.
4.
5.
Namens klaverjasclub PIT
Wim Zandvliet
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Jan Touw
Wim Zandvliet
Rinus Buskermolen
Gre van Heteren.

ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD
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
04 sep.

87 jaar

05 sep.

79 jaar

14 sep.

84 jaar

15 sep.

81 jaar

16 sep.

75 jaar

18 sep.

85 jaar

23 sep.

79 jaar

24 sep.

86 jaar

24 sep.

76 jaar

25 sep.

77 jaar

28 sep.

88 jaar

28 sep.

77 jaar

29 sep.

88 jaar

29 sep.

81 jaar

29 sep.

78 jaar

30 sep.

80 jaar

Dhr. J.A. Ceelie
Van den Berghlaan 120 K114
Mvr. W.M. van der Vaart-Wagenaar
Johan Frisostraat 6
Mvr. J. Blom-Jongman
Poldermeesterplein 87
Dhr. A.H. van Rijn
Ketelhuis 34
Dhr. T.W. van Beek
Julianalaan 122
Mvr. E.C. Spitse-de Freitas
Primulastraat 64
Dhr. J.H. Volman
Margrietstraat 19
Mvr. G.A. Baggen-Man
Oosteinderweg 13
Mvr. C.T. Burgers-Teuns
Drie Kolommenplein 11
Mvr. I.J.M. van Rooij-Prins
Ringvaartzijde 1
Mvr. A.M. Blauwhoff-Boerlage
Gerberastraat 79
Mvr. C. Schouten-van Berkel
Saturnusstraat 38
Mvr. C.M. de Bree-van 't Schip
1e J C Mensinglaan 19
Mvr. B.M. Peereboom-van Leeuwen
Otweg 16
Dhr. A.M. Bakker
Sportlaan 85
Dhr. T.J. Kool
Gerberastraat 67
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KATHOLIEKE
GEMEENSCHAP
RIJSENHOUT
Secretariaat : Mw. J. v Aert,
Sloppenbrugge 38, tel.328237
Rabobank nr. 3245.18.609
Postgiro nr. 3133356

VIERINGEN IN DE ONTMOETINGSKERK
Za. 4 sept.19:00

Eucharistieviering m.m.v. dames-en herenkoor S.D.G.
Voorganger: Pastor L. Seeboldt.
Lectrice: Mevr. B. Spring in ‟t veld
Za.18 sept.19:00 Woord- en Communieviering m.m.v. dames-en
herenkoor S.D.G. Voorganger: Diaken J. Snoek
Lectrice: Mevr. M. Wies
Za. 2 okt. 19:00 Eucharistieviering m.m.v. dames-en herenkoor S.D.G.
Voorganger; Pastor L. Seeboldt
Lector: Dhr. R. Proost.
MISINTENTIES:
Za. 4 sept:
Wim Schoof, Lennard Hoogeboom
Jeanne v Eenennaam
Za.18 sept:
Wim Schoof, Lennard Hoogeboom
Za. 2 okt:
Wim Schoof, Lennard Hoogeboom
KOPIJ INLEVEREN: t/m vrijdag 1 okt. Lavendelweg 5, tel:326518 mailadres:
mieke@wimammerlaanrozen.nl. (5 wk )

Tijdens de tentdienst van 13 juni jl. heeft de collecte 795,77
euro opgebracht.
Bijna 200 euro meer dan vorig jaar!!
Iedereen hartelijk bedankt en als u het vergeten mocht zijn:
de opbrengst is bestemd voor de "stille" armoede in Rijsenhout.
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VIERINGEN
23-ste zondag door het jaar
zo

5-9

10.30

Karmelkerk

Intenties

zo
wo

5-9
8-9

14.30
14.30

Karmelkerk
Karmelkerk

vr
za

10-9
11-9

09.00
17.00

Kloosterkapel
„t Kloosterhof

Openingsviering vg. L.Seeboldt
mmv Karmelkoor en Mirakeltjes
Koffie drinken
Ria van Valkengoed
Gerda van den Hoek
Piet Buskermolen
Overl. Fam. Ceelie-Olijhoek
Annie de Jong-van den Bosch
Jan en Edwin v.d. Hoek
Piet de Boer
Peter Albers
Sander van der Meer
Frans de Jong en familie
Toon en Alie de Hollander
Viering in het Pools
Huwelijk Richard van Kuyk en Monica
Zeldenthuis, vg. H.Post
Eucharistieviering Karmelieten
Woord-Communieviering
vg. diaken J. Snoek

24-ste zondag door het jaar
zo

12-9

10.30

Karmelkerk
Intenties

zo
do

12-9
16-9

14.30
10.00

Karmelkerk
Karmelkerk

vr
vr
za

17-9
17-9
18-9

09.00
20.30
17.00

Kloosterkapel
Kloosterkapel
‟t Kloosterhof

Woord-Communieviering
vg. diaken J. Snoek mmv Klein Koor
Cornelis Jozef Bartels
Gerda van den Hoek
Sander van der Meer
Gerard Berk
Viering in het Pools
Ontmoetingsdag ouderen Aalsmeer
Eucharistieviering vg. L. Seeboldt
mmv koren uit regio
Eucharistieviering vg. Karmelieten
Taizégebed
Woord-Communieviering vg. N. Kuiper
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25-ste zondag door het jaar
zo

19-9
10.00

zo
vr
vr
za

19-9
24-9
24-9
25-7

14.30
09.00
10.00
17.00

Karmelkerk
Doopsgezinde
kerk
Karmelkerk
KloosterkapelZC
Aelsmeer
‟t Kloosterhof

GEEN VIERING
Oecumenische viering
Viering in het pools
Eucharistieviering vg. Karmelieten
Woord-Communieviering DOP-A
Woord-Communieviering DOP-A

26-ste zondag door het jaar
zo 26-9

10.30

Karmelkerk
Intenties

zo

26-9

12.00

Karmelkerk

zo
vr
za

26-9
1-10
02-10

14.30
09.00
17.00

Karmelkerk
Kloosterkapel
‟t Kloosterhof

Woord-Communieviering DOP-A
mmv Karmelkoor
Theo de Jong
Jan van Es
Riet Kolk-Calis
Coby Agtersloot
Cyprianus Blauwhoff
Overleden ouders Stokman-Granneman
Joop van Beest
Jan en Edwin van den Hoek
Paula van der Jagt
Kees Kok
Corrie Broekhuizen
Carl Tempelman
Doop Brent Middelkoop
vg. H. Post
Viering in het Pools
Eucharistieviering vg. Karmelieten
Woord-Communieviering vg. N. Kuiper
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27-ste zondag door het jaar
zo

03-10

10.30

Karmelkerk

Gezinsviering vg. L. Seeboldt
mmv Mirakeltjes
Gerda van den Hoek
Overleden fam. Ceelie-Olijhoek
Piet de Boer
Overleden ouders Wegbrands-Ruhe
Adrie v.d.Bos
Viering in het Pools
Eucharistieviering vg. Karmelieten
Woord-Communieviering vg. A. Blonk
Huwelijk Martin Levarht en Liesbeth
Geerds, vg. H.Post
Woord-Communieviering N. Kuiper

Intenties

zo
vr
vr
za

03-10
08-10
08-10
09-10

14.30
09.00
10.00
16.00

Karmelkerk
Kloosterkapel
ZCAelsmeer
Karmelkerk

za

09-10

17.00

‟t Kloosterhof

28-ste zondag door het jaar
zo

10-10

10.30

Karmelkerk

Woord-Communieviering
Jongeren DOP mmv Gelegenheidskoor

PAROCHIEAGENDA
Van 5 september tot en met 9 oktober 2010
Aanvangstijden repetities van :

Mirakeltjes
donderdag 18.30
Karmelkoor
donderdag 19.45
Gelegenheidskoor dinsdag
19.15

ma
ma

Parochiecentrum
Parochiecentrum

06-09 20.00 uur
20-09 20.00 uur

Parochiebestuur
PLB rode draad

Altaardienst
zo
zo
zo
zo
zo

05-09
12-09
26-09
03-10
10-10

10.30
10.30
10.30
10.30
10.30

Eucharistieviering
WCV
DOP
Gezinsviering
DOP-Jongeren
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Desiree en Erica
Pim en Lizzy
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