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Mirjam Stokman
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U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (voor 5 weken, 13 november t/m
17 december 2010) inleveren tot en met woensdag 3 november 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…

Uit psalm 133: “Zie hoe goed en liefelijk is het, als broeders”(en
zusters)”echt samen wonen.”
Hierbij lees ik, denkend aan zomerse tijden, uit “De Scheurbijbel”
(uitgave: Van Gennep, Amsterdam) van de hand van Karel Eykman
het volgende.
“Dat was toen, daar./ Het was zo‟n aardige zomeravond./ De zon
had geen haast om onder te gaan./ We waren blijven hangen in de
tuin/ de kinderen hoefden nog niet naar bed/ en speelden
verstoppetje met de hond in het gras./ Er werd een fles
opengetrokken en op tafel gezet./ Hanna en Aart waren er en Karel
met Jettie./ Kleine Kasper maakte grapjes bij Elisabeth op schoot./
Pauline kwam nog met hapjes aan/ en Martin had zijn gitaar
meegenomen./ Hij speelde Beatles en Katja wist de woorden:/ Het
is alleen liefde die je nodig hebt.
Dat was toen, daar/ met mensen om mij heen op wie ik gesteld
ben./ Mijn hart was gelukkig om ons bij elkaar/ in het zachte
schemerlicht./ Het was toen, daar, dat ik dacht/ als het ergens is, is
het hier/ als het ooit is, is het nu./ Dit is een plek waar God zou
willen wonen./ Hij kan zo aanschuiven./ Hier geeft de Heer zijn
zegen.”

Pastor Loek Seeboldt
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LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE
IN MEMORIAM
Op 28 augustus hebben we afscheid genomen van Peter
Brockhoff (*21-06-1950 - †23 -08-2010).
Peter zijn leven, doorweven van humor en dienstvaardigheid, stond
in het teken van vreugde, liefde en het lijden zo min mogelijk een
kans geven. Marjon kon zich dan ook heel goede vinden in een
gedeelte uit Ps 30
Met tranen slapen we ’s avonds in,
’s morgens staan we juichend op.
U hebt mijn rouwkleed weggenomen,
mij in vreugde gehuld.
Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen
HEER, mijn God, u wil ik eeuwig loven.
Zij las zelf de tekst voor. Pieter, Maarten en Sophie noemden een
kernwoord over hem bij het ontsteken van de kaarsen bij zijn baar.
Als 2e lezing kozen zij de brief van Sint Paulus aan de Korinthiërs
over de liefde, die een opdracht bevat voor ons allen de liefde in
praktijk te brengen gedurende ons hele even. Daarin “leeft Peter
voort” in hen die hij achterliet, zoals dat op de circulaire stond
vermeld.
Het was een goed bezochte dienst, waaruit bleek hoe een grote
plaats Peter in het leven van velen innam. We wensen Marjon en
haar kinderen toe dat zij troost mogen vinden in zijn pakkende
afscheidswoorden: “Ik houd van jullie”. Immers “God is liefde”
(1 Joh. 4,16).
Diaken J. Snoek

Op 24 september hebben we afscheid genomen van Robert
Proost (*12-04-1952 - †17-09-2010), die plotseling overleed
en tegen de avond op straat werd gevonden in de portiek van het
huis van zijn moeder (92). Hij had haar ‟s morgens nog even
bezocht om te kijken of alles goed was. Dat was Robert ten voeten
uit. Hij was bezorgd om ieder die zijn hulp nodig had. Groot was zijn
liefde voor Lida en zijn zorg voor haar zus. O zo graag had hij op
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1 januari eindelijk pensioen gehad, waarvoor hij al 41 jaar had
opgebouwd, maar het bedrijf liet zo‟n betrouwbare en accurate
medewerker niet graag gaan. Hij zou dan eindelijk van zijn vrije tijd
samen met Lida kunnen gaan genieten en zich nog meer inzetten
voor de kerk. Daar had de KGR ook op gehoopt, waar hij een
voortreffelijke lector was.
De circulaire had een bijzonder karakter: een gevelsteen met drie
baarsjes. Het was de kaft van een boek, met als titel Van polder tot
stadsdeel, de baarsjes. Dat werd ook de naam van de wijk waar hij
woonde, dank zij zijn speurderswerk. Het was een cadeau voor
Lida. De ondertitel luidde: Een uniek boek, niet te koop voor een al
even unieke vrouw, evenmin te koop.
We missen aan Robert een markant figuur. We wensen zijn moeder
en zijn zus Francis met Rob alle steun toe, maar met name betreft
deze wens Lida die met al haar vezels aan hem gehecht was. Lida,
al heeft hij je verlaten, hij laat je niet alleen. Hij ging over naar het
eeuwige licht, in Gods nabijheid. De engel Gabriël zegt
het zo treffend als hij Zacharias bezoekt: Ik ben Gabriël
die in Gods nabijheid verkeert. Daar vertoeft ook hij: In
Paradisum deducant te angeli.
Diaken J. Snoek

GEDOOPT
Op 26 september werd Brent Middelkoop door het doopsel
opgenomen in onze gemeenschap. Het zal nog wel even
duren voordat hij in de jongeren DOP-vieringen voorgaat,
zoals zijn moeder. Maar een actief lid van de gemeenschap worden
dat zit er wel in. Hoewel de Doopsgezinden, waar Bert zoveel van
genoten heeft in zijn jeugd ook een trekpleiser voor hem kan
worden. De kerk voor Brent als een pleisterplaats, dat zou
mooi zijn en dat wensen wij hem toe!
Henny Post, pastor
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ALLERZIELEN
Op 2 november gedenken wij in het bijzonder diegenen van wie wij
in onze Karmelkerk en de kerk in Rijsenhout afscheid hebben
moeten nemen.
Theo de Jong
Jopie Pouw
Jan van Es
Hans Peters
Corrie Broekhuizen
Theo van Weerdenburg
Gerda v.d. Hoek
Joop van Beest
Jacoba v. Geijlswijk-Schaefer
Kees Kok
Peter Albers
Sander v.d. Meer
Peter Brockhoff
Robert Proost

8 november
2 december
14 december
22 december
31 december
4 januari
23 februari
7 april
24 juni
25 juni
2 juli
28 juli
23 augustus
19 september

78 jaar
76 jaar
75 jaar
69 jaar
74 jaar
65 jaar
74 jaar
72 jaar
95 jaar
75 jaar
66 jaar
31 jaar
60 jaar
58 jaar

Dat zij bij God thuis mogen zijn!

DOOPGESPREK
Een Doopgesprek? Wat betekent het? Hoe gaat het?
Samen praten over een kind dopen. Jullie kind.
Er gebeurt ook iets met ouders als zij een kind ter doop aanbieden.
Dit wonder van het nieuwe leven vereist aandacht. En zorg, ook
voor een gelovige opvoeding.
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een
van de pastores. Diaken Joop Snoek is in oktober en Henny Post in
november aan de beurt. Loek Seeboldt in december. U kunt ook
mailen naar karmelkerk@planet.nl en u krijgt antwoord terug!!
De pastores
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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.
De liefde in de politiek tussen links en
rechts is momenteel ver te zoeken nu er een nieuw kabinet
gevormd wordt.
Hoe zit dat met relaties, hoe houd je links en rechts in evenwicht en
kom je samen ergens in het midden uit??
De liefde van God is er gelukkig voor iedereen, ongeacht politieke
voorkeur, ras of stand!
Liefde is mooi om te geven en heerlijk om te ontvangen!
Op zondag 10 oktober a.s. zullen wij op een hedendaagse en
luchtige manier stil staan bij het onderwerp “Liefde is.....?!”
Bedoeld voor iedereen die jong van hart is en open staat voor de
liefde van God.
Het gelegenheidskoor is van de partij en wij hopen jou daar ook te
zien om 10.30 uur! Van harte welkom!
Groeten,
Astrid, Wendy, Madelon, Rianne
WERELDJONGERENDAGEN MADRID 10-23 AUGUSTUS 2011
Wereldjongerendagen (WJD) is het grootste jongerenevenement ter
wereld. Honderdduizend jongeren, overal vandaan, komen bij elkaar
om nieuwe vrienden te ontmoeten, lol maken, afzien, eucharistie
vieren en multiculti socializen…..
Een indrukwekkende ervaring om nooit te vergeten.
In onze regio (Haarlemmermeer + Aalsmeer, Kudelstaart, Uithoorn,
de Kwakel) zijn er ook jongeren in de leeftijd van 16 t/m 30 jaar
geïnteresseerd in deze reis. Zij maken al kennis met elkaar tijdens
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de Spaanse lessen en andere leuke activiteiten die worden
georganiseerd door hen zelf.
Wil je ook eens (zonder verplichtingen) komen kijken bij de
activiteiten of heb je vragen. Kijk dan op:
www.jongbisdomhaarlem.nl/wjd of opwegnaarmadrid.hyves.nl
Je bent van harte welkom,
Toni de Jong
Werkgroep regionale voorbereiding WJD
Email: tonidejong@hetnet.nl

GEZINSVIERING
Op zondag 7 november is er een gezinsviering die samen is
voorbereid met de Jozefschool.
Het thema van deze dienst is “Ik mag er zijn”.
We luisteren o.a. naar een verhaal over een
indianenjongen en er zijn leuke liedjes die
aansluiten bij het thema.
Enkele regels uit een lied dat gezongen wordt:
“Jij mag er zijn. Ook jij hoort erbij.
Hoe je ook bent, met jou zijn we blij.”
Tijdens de afgelopen gezinsviering zijn er folders uitgedeeld van de
actie “Schoenmaatjes”. Deze viering kun je de gevulde doos weer
mee terug nemen. Als je geen folder hebt en je wilt toch graag een
schoenendoos schenken aan een kansarm kind, neem gewoon
jouw doos mee! Wij zorgen dat hij op de goede plek terecht komt.
De Mirakeltjes zullen deze viering weer zingen o.l.v. Jorinda
Hoogeveen.
We hopen veel kinderen in deze viering te zien!
Team van de Jozefschool en Werkgroep Gezinsvieringen
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WERELDMISSIEDAG 24 OKTOBER A.S.
In de wereldmissiemaand worden door de parochies in Nederland
geld ingezameld.
Dit jaar is het motto: Steun parochies wereldwijd, met Ethiopië als
hoofdthema.
Ethiopië is een land van droogte en hongersnood, maar ook met
vruchtbare hoogvlaktes, met een eeuwenoude christelijke traditie,
met een katholieke minderheid, met een rijke cultuur. Kortom een
land met vele gezichten. Hoewel klein in aantal, is de katholieke
kerk zeer dienstbaar in de samenleving. In het bisdom Nekemte zijn
nog enkele missionarissen werkzaam.
Reden genoeg om dit jaar in de Wereldmissiemaand Ethiopië
centraal te stellen.
Op Missiezondag 24 oktober is de collecte tijdens de viering geheel
voor dit doel bestemd. Wij rekenen op uw gift.
Hartelijk dank namens het missiecomité (MOV-groep)
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR HET PAROCHIESECRETARIAAT

Er is nog geen definitieve invulling voor de werkzaamheden op het
parochiesecretariaat. Na het vertrek van Erna van Schaik, zijn de
belangrijkste activiteiten in de afgelopen maanden voortgezet door
Henny zelf, met hulp van Marianne den Blanken en Erna (als
vrijwilliger!).
Dit lijkt wel werkbaar als nog een of twee parochianen bereid zijn
om hieraan mee te werken.
In dat geval is het secretariaat een of twee ochtenden per week
bezet en kunnen een aantal noodzakelijke activiteiten doorgang
vinden (post verdelen, bijhouden parochie agenda en gebruik
parochiecentrum, zondagviering voorbereiden mbt misintenties,
mededelingen, altaarbloemetje, etc.). In overleg kan dit concreter
worden ingevuld.
Als we een groepje hebben van 4 of 5 mensen hebben, dan beperkt
de belasting zich ook tot 1 ochtend per twee of drie weken.
Bent u bereid om hieraan mee te werken, of wilt u eerst meer
informatie, dan kunt u contact opnemen met
Maarten de Jong (telefoon 341880).
Het Parochiebestuur
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BAZAAR IN ZORGCENTRUM ’T KLOOSTERHOF
Op zaterdag 16 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. Een fotograaf is aanwezig voor
mooie familiekiekjes te maken. 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 FLATSCREEN-TV, een LAPTOP en een RADIO/CD
SPELER
Loten te koop op de dag van de bazaar.
Naast de twee al hele mooie tuinterrassen, willen
we graag gaan voor nog een terras.
Daarom zal de opbrengst van deze dag zal
gebruikt gaan worden voor een FITNESS
BUITEN TERRAS
Gaat u of jij daar voor zorgen, kom dan op 16
oktober naar ‟t Kloosterhof, Clematisstraat 16 in Aalsmeer. U bent
van harte uitgenodigd.
Tot ziens, namens De vrienden van ‟t Kloosterhof.
Lia Pieterse
RK-Nieuw Oosteinde
Om eens te kijken samen hoe we het netwerk van de parochie
kunnen opzetten in de nieuwste wijk in Oosteinde is er een avond
gepland op 22 november. Er worden al kinderen gedoopt, maar hoe
zou de kerkelijke presentie in deze wijk kunnen gaan gebeuren?
Wat leeft er aan verlangens bij de nieuwe bewoners? Wat mogen zij
van ons verwachten?
Wij zijn in ieder geval gezond nieuwsgierig wie er allemaal wonen
en bij onze gemeenschap willen horen.
Namens Parochiebestuur, H.Post, pastor
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OPROEP IVM DE VACATURE PENNINGMEESTER
Begin dit jaar heeft Anthony Kleinheerenbrink aangegeven dat de
functie van penningmeester niet meer te combineren was met zijn
dagelijkse werkzaamheden. Dat is uitermate spijtig, maar uiteraard
respecteren wij zijn overwegingen en besluit. Formeel is Anthony in
september gestopt, maar gelukkig voert hij nog een aantal zaken uit
totdat deze kunnen worden overgedragen. Wij willen Anthony op
deze plaats dan ook nogmaals bedanken voor zijn inzet in de
afgelopen jaren en voor zijn flexibiliteit bij de beëindiging ervan.
Direct na de aankondiging van Anthony is het bestuur op zoek
gegaan naar een vervanger en deze leek kort voor de zomer ook te
zijn gevonden. Echter ook deze kandidaat heeft recentelijk
aangegeven dit niet te kunnen combineren met zijn overige
activiteiten.
Diverse parochianen zijn in het afgelopen halfjaar benaderd en
enkelen hebben ook aangegeven om wel bepaalde taken van het
penningmeesterschap te willen uitvoeren.
Dat is zeer verheugend, maar wij zijn nog op zoek naar een
penningmeester die de coördinatie en eindverantwoordelijkheid op
zich wil nemen.
Voor de bestuurlijke continuïteit van de parochie is een snelle
invulling van deze functie cruciaal!!
Daarom deze dringende oproep aan parochianen om zich te melden
voor de invulling van deze vacature.
Wilt u eerst meer informatie over de inhoud van de functie, dan kunt
u uiteraard contact opnemen met een van de leden van het
dagelijks bestuur (Henny Post, Cor Hermanns, Maarten de Jong).
WIJZIGINGEN IN HET PAROCHIE BESTUUR
In de afgelopen maanden is de samenstelling van het
parochiebestuur flink gewijzigd.
In september is Anthony Kleinheerenbrink gestopt als
penningmeester. Hierover leest u elders in het Kontakt meer.
In juli zijn Lous Zandvliet en Bep Heemskerk gestopt. Lous is vele
jaren lid geweest van de Parochieraad en maakte sinds 2005, na de
samenvoeging van parochieraad en kerkbestuur, als voorzitter
geworden van het Liturgisch beraad deel uit van het nieuwe
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parochiebestuur. Bep was sinds 2005 voorzitter van het
diaconieberaad en lid van het parochiebestuur.
Het is altijd jammer als bekwame en enthousiaste leden van een
bestuur vertrekken, maar anderzijds begrijpelijk dat men na een
aantal jaren weer eens aan wat anders toe is.
Lous en Bep, hartelijk dank voor jullie inbreng en inspanningen in de
afgelopen jaren, en we hopen jullie uiteraard nog vaak in de kerk of
eventueel als vrijwilliger op andere gebieden tegen te komen!
Gelukkig is er ook goed nieuws, want Carlo Renne en Otto
Zandvliet zijn bereid gevonden om de functie van Lous,
respectievelijk Bep over te nemen. Hartelijk welkom!
Daarmee bestaat het parochiebestuur uit de volgende personen:
voorzitter:
Henny Post
vice voorzitter:
Cor Hermanns
secretaris:
Maarten de Jong
penningmeester:
vacant
catechese:
Conny Stokman
liturgie:
Carlo Renne
diaconie:
Otto Zandvliet
opbouw-diensten:
Nico van Staveren
Rijsenhout:
Aard Bakker
Het parochiebestuur
HET MISDIENAREN BOWLINGTOERNOOI
Afgelopen dinsdagavond 28 september zijn de misdienaars van
Badhoevedorp, Kudelstaart en Aalsmeer met z‟n allen bij elkaar
gekomen om te bowlen bij Claus Bowling centrum.
Van 17.00 tot 18.30 uur vlogen de bowlingballen de baan over.
Er werd heel vakkundig geworpen, dus konden de diverse strikes en
spares natuurlijk niet achterwege blijven. Een sportieve strijd werd
er gespeeld en een aantal jongelui kwam makkelijk boven de 100
punten.
Na een smakelijk patatje reden we om
19.30 uur weer huiswaarts.
Volgend jaar zelfde tijd, zelfde plaats met
hopelijk nog meer misdienaars!
Mary Hermanns
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EERSTE COMMUNIE VOOR KINDEREN UIT GROEP 4
Het is nog ver weg, maar de voorbereidingen voor de Eerste Heilige
Communie van de kinderen uit groep 4 zijn al gestart. De
voorbereiding op de Eerste Communie is geen taak meer van de
scholen, maar wordt verzorgd door de Werkgroep Eerst Communie
van de Karmelparochie.
De communieviering zal plaatsvinden in april/mei 2011. De exacte
datum is nog niet bekend. Dit is een gezamenlijke viering voor alle
communicanten uit Aalsmeer en Rijsenhout. De voorbereiding van
de kinderen (en ouders) is geconcentreerd in de maanden januari
t/m mei.
In januari 2011 vindt de eerste informatie- en ouderavond plaats
voor de ouders van de communicanten. Het programma voor de
kinderen bestaat o.a. uit 8 kindermiddagen (vrijdag), een
kennismakingsviering, de speurtocht in de kerk. Het zelf
broodbakken bij de bakker en de gezamenlijke broodmaaltijd zullen
zeker niet ontbreken.
U kunt uw kind opgeven door onderstaand strookje in te leveren bij
Erna van Schaik, Apollostraat 53, 1431 WT Aalsmeer (tel: 326571),
Sonja Weening, Pontweg 18a, 1432 BX Aalsmeer (tel: 345480) of
Marion Dols, Fuutlaan 37, 1431 VN Aalsmeer (tel:
531015) of per e-mail: familie.dols@tele2.nl .
Graag schriftelijk aanmelden vóór 31 oktober a.s.
Als uw kind nog niet is gedoopt, maar u wilt
hem/haar wel graag aanmelden voor de Eerste
Communie of als u verdere informatie wilt, kunt u
altijd even contact opnemen met een van de leden
van de werkgroep.
Werkgroep Eerste Communie
Ik wil mijn kind graag aanmelden voor de voorbereiding op de
Eerste Communie.
Voornaam kind ……………………. Achternaam……………………….
Geboortedatum ………………………………..………………………….
Adres ……………………………………………….………………….…...
Postcode/plaats..................………………….……………………….…..
Telefoon (eventueel ook mobielnr.) ……………………………….……
Email: ………………………………. School: ………………………..…
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Niet alleen de engelen zingen

Voor de derde keer is de Denktank begonnen
met de organisatie van een Kerst Sing In.
De belangrijkste component in de organisatie
zijn natuurlijk de zangers en zangeressen, dat
wil zeggen iedereen die zin heeft gezamenlijk
kerstmuziek te zingen.
En dat betreft dan niet alleen de parochianen
van de Karmelparochie, maar alle mensen
(kinderen en volwassenen) die hieraan mee
willen doen.
De kerk zal op 10 december a.s. al helemaal in
kerstsfeer zijn en de organiserende, leidende en
ondersteunende mensen zijn al enkele weken
bezig met de voorbereidingen om te zorgen dat
het weer een echte gezellige kersthappening
gaat worden.
Ook aan de inwendige mens zal worden
gedacht, d.w.z. koffie, thee, een glaasje fris of
wijn tijdens de pauze en na afloop van het
gebeuren.
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Wij vragen hier wel een kleine bijdrage voor van
€ 3,-Wij rekenen weer op een volle kerk; dus vraag
familie, kennissen, buren enz. gerust om mee te
komen; hoe meer zielen des te meer vreugd!!
De kerk gaat open om 19.30 uur en we beginnen
om 20.00 uur.
Kaarten zijn op 7 en 14 november verkrijgbaar
na de zondagsvieringen en bij de leden van de
Denktank. Ze kunnen ook worden besteld via
karmeldenktank@gmail.com.

Denktank:
Anne van Winden
Jan van Veen
Marja van der Jagt
Ria Pieterse
Wendy Zandvliet
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RAAKPUNT KARMEL AALSMEER
Twee films in oktober!!
‟s Middags om 17.00 uur komt u naar het klooster. We krijgen een
uitleg van de film die we gaan bekijken. Dat scherpt onze blik. We
kijken naar de film. In de pauze eten we iets. We bekijken het
tweede deel. En daarna gaan we hierover met elkaar in gesprek
om zo onze eigen geloofsbeleving en religieuze ervaring te
verdiepen.
Om 21.30 uur sluiten we de avond af.
15 oktober: Babette’s Feast
Babette richt een maaltijd aan voor 12 mensen. Zij spendeert haar
laatste cent aan het dinir. 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.
22 oktober Le fils
Een timmerman werkt als leraar in een houtwerkplaats. Op een dag
neemt hij een nieuwe leerling onder zijn hoede. 'Met deze film
leverden de gebroeders Dardenne een intense vertelling en de
beste Belgische film van 2001-2002'. Over spiritualiteit in het
alledaagse leven en werken. Wat is contemplatief werken?
Kosten: 15 euro per film, of alle drie voor 35 euro.
De derde film is op 19 november.
Voor deze bijeenkomsten graag aanmelden:
karmelaalsmeer@planet.nl of bellen of een briefje: het
klooster:381470
Taizégebed op 29 oktober
Vrijdagavond 29 oktober is het weer zover. Om 20.30 uur bidden we
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
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Op www.taizeinnederland.nl vind je alles over de Europese
Jongerenontmoeting van Taizé van 28 december 2010 tot 1 januari
2011 in Rotterdam. Daar worden zo‟n 20.000 jongeren uit heel
Europa verwacht. Jongeren van 17-35 jaar overnachten bij 200
gastkerken in en om Rotterdam bij mensen thuis.
Karmel Aalsmeer
WERKGROEPEN / VRIJWILLIGERS
Onze parochie is enkele jaren geleden overgegaan op het nieuwe
(landelijke) computersysteem van de Nederlandse kerken. Hoera….
Het is echter nog niet volledig in gebruik. Ohhhh… Een
computersysteem is niet om alleen namen in te zetten, maar ook
om daarmee informatie te kunnen verkrijgen. Immers het
parochiebestuur kan geen (goed) beleid voeren als zij niet kan
beschikken over (de juiste) informatie. Ook diverse vrijwilligers
moeten de voor hen nodige informatie kunnen verkrijgen.
In onze parochie wordt veel werk gedaan door vrijwilligers. Zonder
hen kan de parochie niet meer goed functioneren. Daarom heeft het
parochiebestuur toen ter tijd de vrijwilligers gestructureerd in diverse
werkgroepen.
Het overgaan op het nieuwe systeem heeft veel tijd aan studie en
completeren van de bestanden gevraagd. Nu zijn wij toe aan het
opschonen van het werkgroepen bestand. Elke werkgroep heeft een
contactpersoon (Cps). Deze persoon wordt door anderen benaderd
en benadert ook de werkgroepleden leden voor zaken die de
werkgroep betreffen. Met dit Kontakt, of direct hierna, ontvangen
veel Cps-en een brief of een e-mail met de ledenlijst van hun groep
zoals die nu bij ons bekend is. In de brief wordt de Cps verzocht de
lijst te corrigeren en aan te vullen en die dan weer terug te zenden.
E-mails kunnen op de computer bewerkt worden en na bewerking
weer worden teruggezonden. Ook kunnen de wijzigingen telefonisch
aan mij worden doorgegeven (0297-322157)
Wij kunnen nu niet alle brieven of e-mails met dit Kontakt
verzenden. De Cps-en die nu niets ontvangen, ontvangen deze dan
later.
Ook het verwerken van de reacties zal veel tijd vragen.
Jan Volman
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WERELDBEROEMD uit en nu in Aalsmeer: KEES WAAIJMAN,
Karmeliet
30/31 oktober op de Karmel in Aalsmeer
Wil iemand in Nederland iets weten over spiritualiteit dan moet hij
hét standaardwerk van Kees Waaijman lezen…..
Inmiddels in diverse talen vertaald……
Wie is Kees Waaijman?
Hij is geboren in 1942 in de
Haarlemmermeer en was met zijn
familie parochiaan van onze parochie.
In 1961 deed hij zijn professie in de
Karmel. Hij studeerde filosofie en
theologie. In 1976 promoveerde hij
cum laude in de theologie aan de
Radboud Universiteit te Nijmegen, op
het proefschrift De mystiek van ik en jij
(Utrecht; Kampen 19913).
Vanaf 1974 is hij als wetenschappelijk
medewerker verbonden aan het Titus
Brandsma Instituut te Nijmegen. Hij
specialiseerde zich in Bijbelse spiritualiteit, joodse mystiek en
theorievorming van de spiritualiteit en de mystiek. Vanaf 1988 was
hij universitair docent aan de Universiteit voor Theologie en
Pastoraat te Heerlen. In hetzelfde jaar werd hij benoemd als
universitair docent aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
Beide benoemingen waren in het vakgebied van de spiritualiteit.
Van 1989 tot 2007 was hij hoogleraar spiritualiteit binnen de
Faculteit der Godgeleerdheid en de Faculteit der
Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.
Vanaf 1970 is hij redactielid van Speling, tijdschrift voor spiritualiteit.
Vanaf 1991 is hij redacteur van Studies in Spirituality.
Van 1999 tot 1 september 2009 was hij wetenschappelijk directeur
van het Titus Brandsma Instituut. Hij is nog altijd als
wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Titus Brandsma
Instituut.
In 2000 verscheen van hem: Spiritualiteit. Vormen, grondslagen,
methoden, Kok, Kampen en Carmelitana, Gent 2000. Dit boek is
meerdere malen herdrukt en in diverse talen vertaald.
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Donorbijeenkomst zaterdagmiddag 30 okt. van 16.00-18.00 uur
Aan het Keizer Karelplein in Nijmegen staat een prachtige
gedachteniskerk voor Titus Brandsma. Een plek waar aandacht is
voor menselijke waardigheid, vrede, tolerantie en bezinning. Een
plek waar samengekomen kan worden voor vredeseducatie en
initiatieven.
Met nieuwe bestrating, tuinaanleg, banken en verlichting. De
WereldVredesVlam Nijmegen heeft hier een mooie plek gekregen.
Om alles in te richten is er veel geld nodig.
Kees Waaijman is één van de stimulators deze plek mooi in te
richten. Titus Brandsma Memorial is een plek van bezieling: om ook
de vrijheid van meningsuiting levend te houden. Waar Titus zijn
leven voor gaf. De Karmels van de hele wereld staan in stenen
geschreven in een ronde muur. De kerk is de hele dag open
Zaterdagmiddag 30 oktober stellen wij Karmel Aalsmeer open voor
een ontmoeting met Kees. Om gelden in te zamelen voor het Titus
Brandsma Memorial en om hem te ontmoeten en te horen wat hem
bezielt. Wij hopen op een goede opkomst en iedere gave is
welkom!!
Karmelviering zondag 31 oktober om 10.30 uur
Kees Waaijman is in onze Karmelkerk gedoopt en wij vinden het fijn
dat hij nu eens te gast is in onze kerk bij de Karmelviering op 31
oktober. Kees zal de overweging houden. En wij trakteren u daarna
op “een kopje koffie met spirit”. Want pastor Loek Seeboldt zal na
de koffie met hem in gesprek gaan of de Aalsmeerse en
Haarlemmermeerse realiteit voor hem een vindplaats van
spiritualiteit is? Gaat spiritualiteit juist niet over hele gewone
dingen? Wat is zijn ervaring?
Boekhandel Kruispunt uit Hoofddorp zal deze zondag enkele
boeken van hem in de kerk in voorraad hebben. En ook het
Boekhuis in de Zijdstraat zal enige aandacht er aan besteden.
Wilt u een gift storten dan kan dat op gironummer 13 58 97 491
t.g.v. de Stichting Vrienden van Titus Brandsma, o.v.v. sponsor
Aalsmeer. Of in de brievenbus van het klooster of afgeven. Wij
zorgen dat het verder komt!
Van harte welkom,
Karmel Aalsmeer, Henny Post
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ZIEKEN- EN OUDERENDAG 2010
Op donderdag 16 september vond de
jaarlijkse zieken- en ouderen-dag weer plaats. En het was weer een
feest. Het was de 53e keer dat deze dag werd georganiseerd in
onze parochie. Er waren bijna 100 gasten, de kerk zat dus goed vol.
Jammer voor een aantal mensen, dat ze wegens ziekte af moesten
melden. In gedachten waren ze bij ons.
De eucharistieviering begon om tien uur en werd voorgegaan door
pastor Loek Seeboldt. Het “grote koor” bestond weer uit leden van
alle deelnemende parochies, onder leiding van dirigent Paul Krijnen
en begeleid door organist Nico v. Geijlswijk. Met elkaar hebben we
van een mooie dienst kunnen genieten.
Na de dienst was er koffie met gebak, waarna de handoplegging
volgde. Pastor Loek Seeboldt werd hierin bijgestaan door pastor N.
Kuiper, diaken Snoek en br. W. Ernst.
Tijd voor een praatje en een drankje en daarna de warme maaltijd.
Petje af voor het hele keukenteam. Zij hebben weer voor een
heerlijk diner gezorgd. En Annie Alderden had weer voor mooie
menukaarten gezorgd, Annie hiervoor weer bedankt.
Na de warme maaltijd dronken we een kopje thee en daarna
kwamen de koorleden weer op het altaar en volgde het Lof. Het
koor begeleid door onze Nico is dan wat kleiner dan in de ochtend,
ook daarvan hebben we genoten.
Ik wil dit verslagje graag besluiten met een dankwoord. Dank aan de
Pastores, koster, organist, dirigent, koorleden, chauffeurs
(particulier, seniorenbus, RozoBus en), de heer Vollebregt, die de
stoelen en tafels al weer heel wat jaren voor ons haalt en brengt,
Sporthal de Bloemhof voor het beschikbaar stellen van die tafels en
stoelen, verpleeghuis Rozenholm en zorgcentrum Aelsmeer, die
materialen ter beschikking stellen, vele vrijwilligers uit de
deelnemende parochies. En ook een woord van dank voor de
bankensjouwers. De oproep voor bankensjouwers in Kontakt heeft
gelukkig enkele reacties gegeven, toch hoop ik voor volgend jaar
nog een aantal heren erbij te mogen begroeten, die zich beschikbaar willen stellen voor deze klus. De reacties van de gasten waren
heel positief en dankbaar. Voor de vrijwilligers een mooi teken van
waardering. Namens de commissie nogmaals dank aan iedereen,
die een steentje bij heeft gedragen en graag tot volgend jaar.
Hettie Pecht.
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CONCERT HÄNDEL
Het Haarlemmermeers Oratoriumkoor
Excelsior geeft op 16 oktober om 20.00 uur
een uitvoering van “Jephtha” van
G.F. Händel, in de Gereformeerde Kerk,
Eug. Previnaireweg 14 te Nieuw Vennep.
Dit doen zij samen met het Promenade Orkest o.l.v. Sytze Stel en
enkele professionele solisten.
Het HOK. Excelsior is het enige oratoriumkoor in de
Haarlemmermeer en bestaat al 87 jaar.
Voor meer info: 0262-622480 of www.koorexcelsior.nl

DANK JE WEL
Tussen wal en het schip geraakt, en nu rechts onthand!
Met links heb ik dankbaar het altaarbloemetje in
ontvangst genomen.
Ik hoop dat ik spoedig weer met twee handen actief kan
zijn.
Cor Hermanns

Heel hartelijk dank voor de prachtige bloemen, het
‟altaarbloemetje‟ na de dienst mij bezorgd op 5
september.
Het koor zingt “Waar vriendschap heerst en liefde; daar
is God.” Karmelparochie! Dank U wel!
Mevr. Hofmeijer
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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
09 okt. 81 jaar
09 okt. 89 jaar
09 okt. 86 jaar
09 okt. 85 jaar
12 okt. 86 jaar
15 okt. 76 jaar
21 okt. 77 jaar
23 okt. 80 jaar
23 okt. 77 jaar
29 okt. 80 jaar
30 okt. 83 jaar
02 nov. 86 jaar
05 nov. 86 jaar
10 nov. 83 jaar
12 nov. 83 jaar

Mvr. L.P.M. van Klink-Mollers
Cyclamenstraat 26
Mvr. S.I. Hofmeijer-Westdorp
Molenpad 2 KR128
Mvr. J.F.A. Malcherek-Onstee
De Muzen 30
Mvr. J.T. Maas-Kok
Clematisstraat 40
Dhr. L.A. Cornelisse
Oosteinderweg 339 WS1
Mvr. W.T. Schreurs-Weijers
Leimuiderdijk 95
Mvr. G.M. Buren-Dekker
Poldermeesterplein 109
Dhr. T.G. Kok
A H Blaauwstraat 32
Mvr. H.A.M. Verhaar-Samsom
Hortensialaan 71
Mvr. C.T. Sloot-Commandeur
Hellendaalstraat 30
Mvr. G.H. Blommesteijn-Gevers
Poldermeesterplein 81
Dhr. P.A. Schijf
Begoniastraat 89
Mvr. A.M.S. Brouwer-Vleeskens
Clematisstraat 16
Dhr. M.A.J. van Velzen
Hugo de Vriesstraat 78
Mvr. P. Buskermolen-Rekelhof
Primulastraat 48 A

- 22 -

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.16 okt. 19:00

Za. 6 nov. 19:00

Woord- en Communieviering m.m.v. dames-en
herenkoor S.D.G. Voorganger: Diaken J. Snoek
Lectrice: Mevr. M. Wies
Eucharistieviering m.m.v dames-en herenkoor S.D.G.
Voorganger; Pastor L. Seeboldt
Lectrice: Mevr. B. Springin‟tveld

MISINTENTIES:
Za. 16 okt:

Wim Schoof, Robert Proost
Lennard Hoogeboom
Za. 6 nov:
Wim Schoof, Maria Cornelia v Es-Blokker
Robert Proost, Lennard Hoogeboom
KOPIJ INLEVEREN: t/m vrijdag 5 nov. Lavendelweg 5, tel:326518
mailadres: mieke@wimammerlaanrozen.nl. (5 wk )

WERELDMISSIEMAAND
Elk jaar wordt in Oktober speciale aandacht besteed aan parochies
wereldwijd. Dit jaar is dat Ethiopië; een groot land met veel
armoede. Een land met een eeuwenoude christelijke traditie; land
met een kleine Katholieke minderheid; land met een rijke cultuur.
Hoewel klein in aantal, is de katholieke kerk zeer dienstbaar in de
samenleving, zoals op het gebied van voedselzekerheid.
Er zijn trainingen voor boeren, zodat de mensen niet afhankelijk
blijven van noodhulp. Veel parochies zijn betrokken
bij WATSANprojecten (water en sanitation) veilig drinkwater,
en een goede riolering zijn van levensbelang. Voor dit doel is er
collecte op 16 oktober wij hopen op een goede opbrengst.
Missie groep Joke en Sonja
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VIERINGEN
28-ste Zondag door het jaar
zo

10-10 10.30

Karmelkerk

Intenties

zo
vr
za

10-10 14.30
15-10 09.00
16-10 17.00

Karmelkerk
Kloosterkapel
„t Kloosterhof

Woord en Communieviering
Jongeren DOP
mmv Gelegenheidskoor
Cornelis Jozef Bartels
Gerda van den Hoek
Peter Brockhoff
Robert Proost
Viering in het Pools
Eucharistieviering Karmelieten
Woord en Communieviering
vg. M.van Zoelen

29-ste Zondag door het jaar
zo

17-10 10.30

Karmelkerk

intenties

zo
vr
vr
za

17-10
22-10
22-10
23-10

14.30
09.00
10.00
17.00

Karmelkerk
Kloosterkapel
ZC Aelsmeer
‟t Kloosterhof

Woord en Communieviering,
vg. diaken J. Snoek, mmv Karmelkoor
Jaargedachtenis : Ria van Valkengoed
Corrie Broekhuizen
Bertus Hofmeijer en schoonzonen
Leo en Gerard en zus Isabella
Paula van der Jagt
Peter Albers
Frans de Jong en familie
Bert den Blanken
Joop van Beest
Robert Proost
Viering in het Pools
Eucharistieviering vg Karmelieten
Eucharistieviering, vg. L.Seeboldt
Woord en Communieviering DOP-A

30-ste Zondag door het jaar
zo

24-10 10.00

Karmelkerk
intenties

zo
vr
za

24-10 14.30
29-10 09.00
30-10 17.00

Karmelkerk
Kloosterkapel
‟t Kloosterhof

Woord en Communieviering
DOP-A, mmv Klein Koor
Jopie Pouw
Cyprianus Baluwhoff
Kees Kok
Robert Proost
Viering in het Pools
Eucharistieviering vg Karmelieten
Eucharistieviering, vg L. Seeboldt
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31-ste Zondag door het jaar
zo

31-10 10.00

Karmelkerk

Intenties

zo 31-10 14.30
ma 01-11 18.00
di 02-11 19.30

Karmelkerk
Karmelkerk
Karmelkerk

vr
vr
za

Kloosterkapel
ZC Aelsmeer
‟t Kloosterhof

05-11 09.00
05-11 10.00
06-11 17.00

Eucharistieviering, vg Karmelieten
Koffiedrinken “met spirit”
Jaargedachtenis: Willy Gouwerok
Theo de Jong
Jan van Es
Riet Kolk-Calis
Otto Stoelinga
Suzanne en Henk Ophorst
Robert Proost
Overl. ouders Miel en Leo ZandvlietGarthoff
Viering in het Pools
Allerheiligen Viering in het Pools
Allerzielen, Woord- en
Communieviering, mmv Karmelkoor
vg. diaken Joop Snoek,
Overleden ouders Veelenturf-Voordouw
Bertus Hofmeijer en schoonzonen Leo
en Gerard en zus Isabella
Bert den Blanken
Antonius en Hubert Rijken
Eucharistieviering Karmelieten
Eucharistieviering vg. L.Seeboldt
Woord en Communieviering,
vg. N. Kuiper

Willibrord Zondag/Jozefschoolviering
zo

07-11 10.30

Karmelkerk

Intenties

zo
vr
za

07-11 14.30
12-11 09.00
13-11 16.00

Karmelkerk
Kloosterkapel
„t Kloosterhof

Gezinsviering i.s.m. de Jozefschool ,
vg. L.Seeboldt, mmv De Mirakeltjes
koffiedrinken
Gerda van den Hoek
Overleden fam. Ceelie-Olijhoek
Piet de Boer
Peter Albers
Wilhelmina Johanna v.d.Berg Duindam
Overleden ouders Zandvliet-Bakker
Viering in het Pools
Eucharistieviering Karmelieten
Woord- Communieviering
vg. N. Kuiper
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33-ste Zondag door het jaar
zo

14-11 10.30

Karmelkerk

Oecumenische viering, vgs.Diaken
J. Snoek en ds. Dunnée, mmv
Karmelkoor, Koffiedrinken

PAROCHIEAGENDA
Van 9 oktober tot en met 12 november 2010
Aanvangstijden repetities van :

Mirakeltjes
donderdag 18.45
Karmelkoor
donderdag 19.45
Gelegenheidskoor dinsdag
19.15

ma

Parochiecentrum

11-10 20.00 uur

Parochiebestuur

Altaardienst
zo
zo
zo
zo
zo

10-10
17-10
24-10
31-10

10.30
10.30
10.30
10.30

Dop-Jongeren
WCV
DOP-A
Eucharistieviering
Karmelieten
07-11 10.30 Eucharistieviering

- 26 -

geen misdienaars
Erica en Romy
geen misdienaars
geen misdienaars
Desiree en Pim
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