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Mirjam Stokman
0297-347757
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U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (voor 6 weken, Kerst,
18 december 2010 t/m 28 januari 2011) inleveren tot en met woensdag
8 december 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:
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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Zaterdagmiddag 6 november
hebben wij de klokken van de
Karmelkerk geluid vanwege het
overlijden van
onze Diaken Joop Snoek.
Sinds september 2006 is Joop als
Diaken verbonden geweest aan de
parochie. Op voorstel van de
provinciaal van de Karmelieten
was hij door de Bisschop tot diaken
gewijd. Een unicum in de Kerkprovincie toen, omdat hij eigenlijk al
de leeftijd gepasseerd had waarop diakens gewijd konden worden.
Joop voelde zich geroepen. En hij hield van de Kerk, van de
verkondiging, van de liturgie. En dagelijks gebed daarvan leefde hij.
Met een enorme toewijding en ijver heeft hij onze gemeenschappen
bediend. Steeds weer zoekend naar wegen hoe hij mensen de
Blijde Boodschap zou kunnen aanreiken. Via het woord en via het
beeld. En hoe hij ingangen zou kunnen vinden bij de verschillende
leeftijden. Belezen als hij was en met een enorme dosis kennis van
de algemene geschiedenis en de kerkgeschiedenis wist hij menige
kerkganger te inspireren en altijd wel wat te leren. Een bevlogen en
diepgelovige voorganger.
Wij bewaren een groot respect voor zijn inzet, ook tijdens zijn ziekte.
Voor hem kwam de ziekte slecht uit, want hij had nog zoveel om
anderen enthousiast te maken. Iedere keer verzamelde hij alle
moed bij elkaar om maar zo lang mogelijk actief te blijven. Wij
wensen zijn vrouw Jet, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte.
Een prachtige herinnering resteert. Wij bidden en vertrouwen dat hij
bij God thuis is.
Wij komen zaterdag 13 november bij elkaar in de Karmelkerk om
10.30 uur en leggen hem daarna te ruste op het kerkhof. Mag het
Eeuwige Licht hem verlichten!
Parochiebestuur en pastoresteam
Parochie O.L.Vrouw van de Berg Karmel
Stommeerweg 15
1431 ES Aalsmeer
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Lieve mensen
U hebt ons, Jet en mij, sinds het ontstellende geheel onverwachte
bericht, gesteund met uw gebed, kaarten, bloemen, telefoontjes en
bezoekjes. Dat alles heeft ons onbeschrijflijk veel goed gedaan.
Dankbaarheid zoekt achter de gave de gever. De enkele woorden
op een kaart en de groeten bij bloemen waren als ogen die diep
keken in de pijn die ons trof. Je mocht ondervinden dat je daarin niet
alleen stond maar dat je deel uitmaakte van een gemeenschap
welke jou lief had en die jij naar vermogen in liefde wilde dienen. De
lezingen van de zondag brachten me doorgaans op het spoor wat
essentieel is voor het leven van alle dag en dus geschikt voor een
preek. Dat nieuwe weten wijzigde ook voor mij vaak het oude
verstaan. Alleen de liefde behoedt ons voor vergeten.
Hoe heel anders moest Jezus zijn kruis dragen de dood tegemoet.
Geen hartelijkheid, integendeel. Hij werd omgeven door lieden die
het alleen gemunt hadden op zijn dood. Hij werd tot het einde toe
beschimpt door schuimbekkers, voortgedreven naar Golgotha en
bespot in de wurggreep van verlatenheid. Dan kun je alleen maar
dankbaar zijn te mogen sterven te midden van mensen die je
rakelings nabij zijn.
Het heeft langer geduurd dan menigeen verwachtte. De Heer wekte
me elke morgen weer opnieuw. Ik bad het al oude morgengebed: “Ik
dank U voor alle weldaden, in het bijzonder dat Gij mij deze nacht
hebt bewaard”. Kent U het nog? Ik heb elke ochtend gebeden en
gehoopt met alles wat in me was dat dit nog heel lang zou mogen
duren. Ik vroeg Maria mijn hart te leggen tegen dat van haar Zoon
en me te helpen. Mijn moeder bad op haar sterfbed hetzelfde. Ik
putte daar elke morgen kracht uit en besefte dat een geloof zonder
hoop ziek is.
Soms kreeg ik de vraag: “Ben je er kwaad over?” Dat was ik nooit,
wel teleurgesteld. Sinds ik wist wat er aan de hand was, werd de
werkelijkheid zo heel anders. Elke tekst of uitspraak kreeg een
andere, heel persoonlijke betekenis voor je. Ik ging begrijpen
waarom mensen soms reageerden op je preek. Zij waren dan
aangeraakt door een bepaalde zinsnede, zoals ik dat de laatste tijd
ook kon zijn door een lied of tekst. Frustrerende was het dat je niet
meer toekomstgericht kon denken (Hoe lang nog? Heeft dit of dat
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nog zin om het te doen of aan te schaffen?). Ik had nog zo veel in
Gods kerk willen doen! Studeren, erover publiceren en presenteren,
meer contact zoeken met de jeugd en de school (een groot stuk van
mijn leven lag op dat terrein), wegen helpen vinden om de kerk
weer geliefd te maken bij degenen die hadden afgehaakt. Ik
droomde van een open en missionaire kerk, die naar de mensen
toeging en niet afwachtte. Zijn we niet allen op zoek naar een
nieuwe levensnabije kerk, die voor jong en oud de geestelijke ruimte
biedt om Gods creatieve aanwezigheid te proeven? De oecumene
lag me ook in dit verband na aan het hart. Ach, is voor iedereen een
mensenleven niet veel te kort voor alles wat je nog zou willen?
Natuurlijk was er ook de desillusie in het privé leven. Het was bitter
te weten dat ik mijn kleinkinderen niet verder zou zien opgroeien.
Hoe graag had ik meegenoten van hun geluk, geholpen bij
moeilijkheden, huwelijken ingezegend en kinderen gedoopt. Ze
waren me allen zo lief. Ik duwde mijn „eindigheid‟ vooralsnog ver
weg en trachtte de vreugde vooral niet te verliezen. Niet het sterven
leek me moeilijk (wat weet je dan nog), maar loodzwaar drukte op
me het afscheid te moeten nemen van mijn liefste Jet, van onze
kinderen en kleinkinderen, van alle vrienden, van al de mensen die
met ons mee leefden en van de dingen om je heen, die je dierbaar
waren. In al ons geluk schuilt de angst het kwijt te raken, maar
angst werd voor mij zékerheid. De mens ontluikt en verwelkt als een
bloem, hij vliet heen als een schaduw. Job bad het vanuit het
bovenmenselijk lijden dat hem trof. Afgeven doe je niet zo maar. Het
duurde heel lang voor ik kon stamelen: “ Niet mijn wil, maar de Uwe
geschiede”.
Intrinsiek aan alle liefde is eeuwig te willen zijn. Ik heb vurig
gebeden ook in de dood verbonden te mogen blijven met Jet en de
onzen. Daar vertrouw ik op.
Moge het zo zijn. U allen: vaarwel en ik dank u
vanuit het diepste van mijn hart
Diaken Joop Snoek. 
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EVEN NADENKEN OVER…
Laat je verrassen
Enige tijd geleden ontdekte ik toevallig in de krant een zinnetje van
Etty Hillesum dat me sindsdien niet meer loslaat. Na de dood van
deze Nederlands joodse vrouw in het concentratiekamp Auschwitz
heeft men in de muur van haar cel ingekrast het volgende zinnetje
gevonden: ‟Laat je verrassen door God‟.
Middenin ondraaglijk lijden ervaarde zij God-die-haar-verrast.
Je laten verrassen veronderstelt een open geest, een
persoonlijkheid die niet vol is van zichzelf. Het leven is een stroom.
Alles is met alles verbonden, allen met allen. Het komt erop aan in
die stroming te staan. Niet op de oever waar je alles overziet zonder
eraan deel te nemen.
Ieder seizoen in de natuur brengt enorme verrassingen met zich
mee. Ieder seizoen van het leven en soms iedere dag … kent zijn
verrassingen. Voor wie ervoor open staat. Het leven kent
ontgoochelingen én verrassingen. Een ernstige zieke is enorm
verrast door de zorg en het meeleven van partner en vrienden. Een
verrassing verandert iets van binnen. Er ontstaat een nieuwe manier
van communicatie. Je innerlijkheid ontdekt het wonder in de ander.
Je groeit in je mens zijn.
Gods verrassing gaat nog altijd verder. Vanuit de plaats waar Hij nu
vertoeft is Hij met zijn wereld begaan én met jou en mij. Misschien
ervaar je dat ooit. Als je volgens je mogelijkheden stilte toelaat in
jezelf - midden alle drukte - kan Hij je verrassen met …een
spontane ingeving … een gevoel van welbehagen …innerlijke
sterkte … … kracht om nieuwe initiatieven te nemen in in je eigen
omgeving of in de parochie.
Maar misschien ben je hier helemaal niet aan toe.
Soms loop je gebukt onder zorgen, lijden of pijn. Psychisch, fysisch,
emotioneel of sociaal. Je bent stom geslagen door wat mensen
meemaken.
Meditatie kan een weg zijn.
Kijk naar Etty Hillesum: Laat je verrassen … door God!
Br. Wim Ernst
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LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE
IN MEMORIAM
Corrie Buskermolen-de Bruin
Wij rouwen, maar treuren niet. Omdat het verlies er al was
voor het einde; de rouw, voordat het afscheid kwam op 3 november.
Toen de onzekere verwarring bezit van haar gedachten nam. Corrie
Buskermolen-de Bruin was 81 jaar. Maandagmorgen 8 november
hebben we in de aula van het kerkhof haar herdacht en haar
gestorven lichaam bewierookt voordat we haar te ruste hebben
gelegd.
Bij het toedienen van de Ziekenzalving een paar weken geleden,
vertelde haar man en kinderen hun leven met haar. Zij was een
lieve moeder, zorgzaam en een keukenprinses. En wat zag ze er
altijd prachtig en verzorgd uit. Zo was ook haar huis aan de
A.H.Blauwstraat ingericht, geen stofje in een hoekje. Een gelukkig
en duurzaam huwelijk van bijna diamant! Dat roept natuurlijk in deze
periode van definitief afscheid toch tranen naar boven. Ook omdat
de leegte nu bezit zal nemen na zoveel uren dagelijks naast je lief in
de Pioenroos in Rozenholm. Een definitief afscheid? Nee toch: die
trouw gaat over de grens van het leven en de dood heen. Dat het
Eeuwige Licht haar mag verlichten in eeuwigheid.
Henny Post, pastor

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 ten 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. Henny Post doopt op 17, 21 en 28 november,
Loek Seeboldt in december, Henny Post in januari.
U kunt ook mailen naar karmelkerk@planet.nl en
u krijgt antwoord terug!!
De pastores
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OECUMENISCHE VIERING IN DE KARMELKERK
Op zondag 14 november zal er om 10.30 uur in de Karmelkerk weer
een oecumenische viering zijn. Pastor Loek Seeboldt en Dominee
Henriёtte Dunné zullen deze viering voorgaan.
De liturgiegroep van de Raad van Kerken zal hierbij assisteren.
En het Karmelkoor zal deze viering muzikaal ondersteunen.
Het thema is : WEES EENGEZIND en is in grote lijnen voorbereid
door Diaken Joop Snoek, omdat hij deze viering samen voor zou
gaan met Dominee H. Dunné.
U allen weet de reden dat hij deze viering niet meer kan doen.
Maar met zijn inspiratie zullen we er met elkaar een mooie viering
van maken.
Ook zal er voor de kinderen opvang zijn tijdens de viering, vanaf
10.00 uur in het parochiecentrum (gebouw achter de kerk).
Dus komt gerust met de kinderen en breng ze naar deze ruimte.
Er zijn leuke jongedames die dit gezellig vinden om deze opvang te
doen, dus breng ze gerust daar naar toe.
Na de viering is er voor allen koffie/thee/limonade in het
parochiehuis.
Wij hopen vele van u bij de viering en in het parochiehuis te mogen
ontmoeten.
Namens de Liturgiegroep van de Raad van Kerken, Lia Pieterse

VOL VERWACHTING …
De advents- en kersttijd nadert. Zoals gewoonlijk zijn
vertegenwoordig(st)ers van onze liturgische werkgroepen die de
vieringen voorbereiden en verzorgen, weer bijeen geweest. Op 20
september hebben we ons bezonnen over een “rode draad” in de
advents- en kerstperiode. Welke lezingen en antwoordpsalm zijn
gegeven? Over welke suggesties beschikken we? Welke lijn kiezen
wij?
Het was een boeiende en inspirerende avond. Uiteindelijk zijn we tot
de volgende opzet gekomen. Deze opzet wordt door de diverse
werkgroepen verder uitgewerkt.
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De advent plaatst ons voor een mysterie: het komen van de Heer.
Een mysterie: niet omdat we ons zouden voorbereiden op iets dat
allang gebeurd is, maar omdat we gesteld worden voor een
waarheid waarvan we de draagwijdte niet kunnen overzien. Want
wat eens begonnen is in Bethlehem is nog niet geëindigd. Ook nu is
Jezus de Komende, de Messias, de brenger van Gods gaven in
liefde en trouw, van gerechtigheid en vrede, voor hen die ver en
voor hen die dichtbij zijn.
Daarom is het hoofdthema voor deze hele tijd:
VERWACHTINGSVOL. Dit hoofdthema is voor de vieringen nader
uitgesplitst, zoals u dadelijk kunt lezen. Als symbolen functioneren
de adventskrans met de vier kaarsen en de kerstkaars. Verder heeft
u als door een poort (dat is de stenen boog in de absis van de kerk)
uitzicht op onze verwachting. Dat is in het volgende steeds tussen
haakjes weergegeven.
 28 november, eerste advent: Op de uitkijk (uitkijktoren).
 5 december, tweede advent: Met het oog op morgen
(opkomende zon).
 12 december, derde advent, zondag Gaudete: Niet mis te
verstaan (blij zijn en kijken).
 19 december, vierde advent: Van Godswege (zonnestraal).
Het eerste gedeelte van deze viering is een boeteviering.
 24 december, kerstavond: Kind ons geboren (kerstkind in kribbe).
 25 december, kerstdag: Wat de ster ons vertelt (ster).
 2 januari, Openbaring van de Heer/Driekoningen: Als een kind
gekomen (kind en Driekoningen)
De openingsritus van ieder viering bestaat in grote lijn uit:
openingslied, begroeting en inleiding, ontsteken van de betreffende
kaars waarbij we zingen: “In onze duisternis, ontsteek, Heer, een
vuur dat nooit meer doven zal, dat nooit meer doven zal.”
We hopen op mooie, inspirerende vieringen en wensen u allen dat
toe. Dat moet, vooral door uw aanwezigheid, lukken.
Wij zijn verwachtingsvol!
Mede namens de liturgische werkgroepen,
Pastor Loek Seeboldt
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EVEN VOORSTELLEN.....ADVENTSACTIE !
Adventsactie is een nieuwe activiteit van onze katholieke
geloofsgemeenschap in Nederland. Deze gemeenschap
spant zich ieder jaar weer in om in de tijd voor Kerstmis
aandacht te geven aan minderbedeelden.
We maken gebruik van het wereldwijde netwerk van onze kerk om
met minder kosten mensen in nood daadwerkelijk te helpen. Gek
genoeg helpen zij ons ook: met hun voorbeeld, initiatief, levenskunst
en Godsvertrouwen. Adventsactie gelooft dat een wereld bezield
door het Evangelie een betere wereld is.
De parochiegemeenschap Aalsmeer-Rijsenhout kiest tijdens deze
periode voor het project GEMEENSCHAPSOPBOUW ONDER
KUTCHI KOHLI in het bisdom Hyderabad/Kerk in Nood in Pakistan.
Pakistan is door de overstromingsramp flink onder onze aandacht
gebracht. Het is een land met vele tegenstellingen. Een van de
stammen die er leven zijn de Kutchi Kohli, van oorsprong uit India
en vooral Hindoestaans en in minderheid christelijk. Zij leven een
armzalig leven als lijfeigenen van de grootgrondbezitters. Sinds een
kleine dertig jaar worden zij bereikt door een team van paters en
zusters. Na vele jaren van intensief contact is dit volk gaan geloven
dat ook zij recht op een waardig leven hebben. Er is nu onder meer
behoefte aan een gemeenschapshuis om de vormingsactiviteiten in
de groeiende katholieke gemeenschap een onderdak te bieden in
een voor hen nog altijd vijandige en onzekere omgeving.
Met uw gift werkt U eraan mee om dit te bewerkstelligen
Tijdens de gehele adventsperiode staat de bus achterin de kerk.
Alvast bedankt namens MOV groep, Joke en Bep
WERELDWINKEL
Zondag 28 november a.s. staat de wereldwinkel weer achter in onze
kerk om artikelen uit de derde wereld te verkopen.
Misschien is er iets van uw gading bij: kleine cadeautjes, sieraadjes
en hebbedingetjes. Koffie en chocolade. Of een flesje wijn voor de
feestdagen etc etc.
MOV-groep
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OPBRENGST COLLECTE
De opbrengst van de MIVA collecte in augustus was € 269,70
De collecte van Wereldmissiezondag op 24 oktober was wat
tegenvallend: € 232,18 (tegen rond € 600,- vorig jaar!)
Hartelijk dank namens MOV groep
RAAKPUNT 55+ “OMZIEN NAAR ELKAAR”
Donderdag 25 november starten we weer. Een nieuw serie 55+
bijeenkomsten in het klooster met als thema:
Ave Maria, gratia plena ....
Beelden rond Maria Boodschap
In de christelijke traditie is Maria Boodschap een Hoogfeest. Vanaf
de vijfde eeuw wordt de gedachtenis van de boodschap die de
engel Gabriël aan Maria brengt op 25 maart gevierd. Door de
eeuwen heen is dit moment waarop Maria hoort dat zij een goddelijk
kind zal baren, op velerlei manieren verbeeld en ook in allerlei
materialen vormgegeven.
Samen gaan wij kijken naar de beelden. Kunnen wij iets ontdekken
over de jonge vrouw Maria die zoiets 'groots' overkomt? En wat
ontdekken we over de kunstenaars, de mensen om ons heen en
over onszelf? Vanwaar die grote aantrekkingskracht van dit moment
in het leven van Maria voor de mensheid?
Naar aanleiding van de beelden gaan we in gesprek, we lezen
gedichten en luisteren naar het 'Ave Maria'.
Datum: 25 november 2010
Tijd: 10.00-12.00 uur
Plaats: het klooster aan de Stommeerweg
Begeleiding: Mieke Kooren- van der Riet, levensbeschouwelijk
werker en staflid van bezinningscentrum Stal op de Kaag
Graag tot ziens
Werkgroep 55+
Br. Wim Ernst
Mw. Annie Mariën – v.d. Broeck
Mw. Hettie Pecht – v.d. Meer
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Niet alleen de engelen zingen
Wij herhalen nog even ons bericht
van enkele weken geleden:
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.
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 in november en de eerste zondag van
december verkrijgbaar na de zondagsvieringen en bij de
leden van de Denktank. Ze kunnen ook worden besteld via
karmeldenktank@gmail.com.
Denktank:

Anne van Winden, Marja van der Jagt,
Jan van Veen, Ria Pieterse, Wendy Zandvliet
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NIEUWS VAN HET PAROCHIEBESTUUR
In het vorige Kontakt is al gemeld dat na de
zomer de samenstelling van het parochiebestuur
is gewijzigd. Nieuwe leden brengen nieuwe ideeën in en een
daarvan is dat we voortaan in Kontakt (kort) verslag zullen doen van
de zaken die spelen en in het parochiebestuur zijn besproken.
In de afgelopen vergaderingen zijn een zevental uitdagingen voor
onze parochie voor het komende jaar benoemd.
Dat zijn (in willekeurige volgorde):
1. Invulling van de vieringen
Hierbij zullen de DOP-vieringen een grotere rol gaan spelen.
Gelukkig is de DOP-groep recentelijk uitgebreid.
2. Hoe behouden (of krijgen?) we als parochie aansluiting met de
maatschappij om ons heen. (diaconie, jongeren, etc.).
Het bestuur ziet hier ook een belangrijke rol voor de
wijkkontaktpersonen. Nu de grootste problemen met het
ledenadministratiesysteem (Navision) zijn opgelost, hopen we begin
2011 hiermee een start te kunnen maken.
3. Herinrichting van de kerk
Het overleg met het bisdom hierover is nog gaande. Niettemin
hopen we begin 2011 te kunnen starten.
4. Beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers.
5. Regiovorming
De bestuurlijke samenwerking tussen de parochies in de regio zal
worden geïntensiveerd. Het is ons streven om ook zoveel mogelijk
tot samenwerking tussen werkgroepen te komen (bijvoorbeeld de
vormselgroepen).
6. Financiën
Hierbij moet vooral worden gekeken naar de toekomstige
onderhoudskosten van het kerkgebouw.
7. Parochiesecretariaat
Er is besloten om de taken van het parochiesecretariaat te verdelen
over enkele vrijwilligers. Dit zal mogelijk in het begin tot
afstemmingsproblemen kunnen leiden.
Tot zover. Mocht u meer willen weten over bepaalde onderwerpen,
dan kunt u uiteraard altijd de leden van het parochiebestuur hierover
benaderen.
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HERINNERING AKTIE KERKBALANS
In het begin van dit jaar hebben we uitgebreid aandacht besteed
aan het thema van de Aktie Kerkbalans 2010: „Een kerk is van
blijvende waarde‟.
We hebben geschreven dat om van blijvende waarde te kunnen
blijven en de activiteiten op peil te kunnen houden uw financiële
bijdrage van groot belang was.
Inmiddels hebben zeer veel parochianen gehoor gegeven aan deze
oproep en een bijdrage gestort. Van het in de begroting 2009
opgenomen bedrag voor de Aktie Kerkbalans van € 65.000 is
inmiddels dan ook al bijna € 60.000 binnen gekomen. Voorwaar een
mooi resultaat, waarvoor we u nogmaals hartelijk willen bedanken.
Het kan zijn dat het overmaken van een bijdrage aan uw aandacht
ontsnapt is. Wij zouden het zeer op prijs stellen als we voor het
einde van het jaar uw bijdrage voor 2010 nog mogen ontvangen,
zodat het in de begroting opgenomen bedrag gerealiseerd kan
worden.
U kunt uw bijdrage storten op rekening 1466771 ten name van RK
Kerkbestuur v.d. Parochie OLV v.d. Berg Carmel.
Uw steun is onontbeerlijk om onze parochie van blijvende waarde te
laten zijn en vooral ook te laten blijven.
Het Parochiebestuur
RK-NIEUW OOSTEINDE
Wij wilden in november al een avond plannen voor de bewoners in
Nieuw Oosteinde, maar nemen toch wat meer tijd voor de
voorbereiding. We broeden samen met de Denktank om op een
eigentijdse manier in het nieuwe jaar met hen te starten. Te kijken
samen hoe we het netwerk van de parochie kunnen opzetten in de
nieuwste wijk. 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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HEE JIJ DAAR!!!
Ja JIJ!!!
Jij bent toch een (katholieke) jongere uit de
Haarlemmermeer en omstreken??? Of ken je toevallig
(katholieke) jongeren uit Haarlemmermeer en omstreken???
En heb je geen zin om op zondagochtend vroeg (na een avondje
stappen) naar de kerk te gaan??? Of ga je juist wel op
zaterdagavond of zondagochtend naar de kerk, maar ben je één
van de weinige jongeren in de kerk???
Dan is de REGIONALE JONGERENVIERING de perfecte optie voor
JOU!!! De allereerste jongerenviering voor katholieke jongeren in de
regio Haarlemmermeer en Aalsmeer/Kudelstaart!!!
De REGIONALE JONGERENVIERING zal worden gehouden op
ZONDAG 28 NOVEMBER 2010 om 14.00 UUR in de kerk van H.
JOANNES DE DOPER in HOOFDDORP, KRUISWEG 1071.
Voorgangers zijn pastoor Kees van Lent (Hoofddorp) en pastoor
Henny Post (Aalsmeer). De muziek zal worden verzorgd door een
jongerencombo/jongerenband.
De REGIONALE JONGERENVIERING zal in het teken staan van
de Wereldjongerendagen, die volgend jaar in Madrid zal worden
gehouden.
Na afloop van de viering ben je van harte uitgenodigd om een
drankje en een hapje te doen in het naastgelegen parochiehuis.
Tevens zullen de Wereldjongerendagen onder de aandacht worden
gebracht. Ben je benieuwd naar de Wereldjongerendagen? Weet je
niets van de Wereldjongerendagen af? Heb je je nog niet
aangemeld of loop je nog te twijfelen? Of heb je je al wel aangemeld
maar heb je nog vragen? DIT IS JE KANS!
Kom ook naar de REGIONALE JONGERENVIERING! Je zult zien
dat je niet de enige katholieke jongere bent! En nodig je vrienden
ook uit om te komen, ongeacht of ze wel of niet katholiek zijn!!!
BE THERE ON THE 28TH OF NOVEMBER 2010 14h00 @
HOOFDDORP!!!
Voor meer info: regionalejongerenviering@gmail.com of kijk ook
eens op Hyves: opwegnaarmadrid.hyves.nl
En check de flyer bij een parochie bij jou in de buurt
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KARMELPAROCHIE

DIT JAAR GEEN KERKEVEILING ………………………
Dit jaar hebben wij besloten om geen kerkeveiling te organiseren,
dit heeft een aantal redenen. Onze trouwe veilingmeester, Willem
Kleijn, heeft aangegeven dat hij, vanwege zijn leeftijd, geen
veilingen meer wilt leiden, ondanks dat hij het vele jaren met heel
veel plezier voor ons heeft gedaan. Het vinden van een nieuwe,
goede veilingmeester is een hele opgaaf en tot op heden is het ons
niet gelukt een passend persoon te vinden.
Ook hebben wij gemerkt dat de animo voor de veiling terug liep,
maar dat het resultaat toch elk jaar werd behaald dankzij enkele
grote kopers. Om de veiling weer aantrekkelijk te maken voor een
groter publiek zijn wij opzoek naar een andere formule waarin
resultaat maar vooral gezelligheid voorop staat.
Dit jaar ontbrak ook een urgent doel om voor te veilen. Al deze
punten hebben ons doen besluiten om dit jaar de veiling niet door te
laten gaan, maar wel om het volgende jaar de veiling “in een ander
jasje” te organiseren.
Wij hopen dan ook dat u volgend jaar deze dag vrij wilt houden in
uw agenda om met elkaar en voor de kerkgemeenschap een
gezellige avond te hebben met een prachtig financieel resultaat.
Het Veilingcomité
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RAAKPUNT KARMEL AALSMEER
Ontmoeting met Kees Waaijman geslaagd!!
Zaterdagmiddag 30 oktober vertelde Kees in het klooster voor een
aantal genodigden over hoe Titus Brandsma een mooie plek krijgt in
het hart van Nijmegen en wat voor geld er mee gemoeid is. De
donors namen het gironummer mee naar huis. Zondagmorgen was
de kerk vol met mensen, benieuwd naar hem en zijn preek in de
Karmelviering. En na de koffie was Loek Seeboldt degene die het
gesprek met Kees over spiritualiteit aanzwengelde. Kees liet
merken dat spiritualiteit iets is van bezieling en toewijding in het
gewone leven! De collecte tijdens de viering bracht voor het Titus
Brandsma Memorial € 638,- op!! 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. groen Aalsmeer.
Film in het klooster!!
Twee fantastische films zijn er al gedraaid: Babette‟s Feast en Le
Fils. Maar dit seizoen is er nog één: Op 19 november „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.
19 november: over God: Dekaloog 1
Dekaloog 1 zinspeelt op het eerste gebod dat zegt dat de mens
alleen God tot god mag hebben. De film gaat over de plaats en de
rol van de computer in het individuele en sociale leven. De
computer is symbool voor de moderne technologie en haar invloed
op cultuur en geloof. Het gaat over de godsvraag: Wie is God?
De Dekaloog speelt zich af in deze hedendaagse tijd in het
alledaagse leven. De filmmaker Kieslowski formuleert zijn spirituele,
religieuze visie als volgt: 'In de Dekaloog proberen we het
godsgeloof en de godsvraag te onderzoeken. Dat is voor alle
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mensen belangrijk, waarin ze ook geloven en waar ze ook leven. Ik
probeer de innerlijke, diepere wereld van de mens, die ik als een
mysterie zou willen betitelen, te benaderen. Daar hoort ook datgene
bij wat hij probeert te verbergen: zijn angsten, tranen, eenzaamheid,
alle rampspoed, zoals sterfgevallen en de verliezen die wij in het
leven moeten incasseren. Maar ook de blijde gebeurtenissen, zoals
een geboorte of het gelukkige toeval behoren tot het mysterie van
het mensenleven'.
Kosten: 15 euro. Voor deze bijeenkomsten graag aanmelden:
karmelaalsmeer@planet.nl of bellen of een briefje: het
klooster:381470
20 november: liederen zingen uit verschillende tradities
Zingen doet veel met een mens. Hopen, wanhoop, dromen en
verlangens, gevoelens van liefde, geloven in wat je te doen hebt,
teksten op muziek gezet en het kunnen uitzingen samen of
alleen….je vindt het in alle culturen. Op een zaterdagmorgen zingen
we liederen uit boeddhistische, christelijke, hindoeïstische en joodse
traditie. Liederen voor een zoekende mens.
Tijd: van 10.00 uur tot 14.00 uur. Begeleiding: Loek Seeboldt,
karmeliet en Nico van Geijlswijk, orgel en piano. Plaats: Karmelkerk.
Kosten: 6 euro per persoon, inclusief lunch

Taizégebed op 26 november
Vrijdagavond 26 november is het weer zover. Om 20.30 uur bidden
we en daarna drinken we thee of koffie. Dit jaar is er een bijzondere
Taizégebeurtenis in ons eigen land, waar we zeker naar toe zullen
gaan! De Europese Jongerenontmoeting Taizé 2010 in Rotterdam
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.
Namens Karmel Aalsmeer,
Henny Post, pastor
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HELP TITUS IN ‟T GROEN
Op zaterdagmiddag 30 okt. jl. opende de Karmel
Aalsmeer haar deuren voor een ontmoeting met Kees
Waaijman, dit om gelden in te zamelen voor het Titus
Brandsma Memorial.
Zo‟n 25 mensen zijn hierop afgekomen om Kees te
ontmoeten en te luisteren over de Titus Brandsma Gedachteniskerk:
daar waar veel mensen even naar binnen lopen om de weldaad van
de stilte te zoeken, hun zorgen met Maria of Titus Brandsma te
delen, of er gewoon zijn. Het plein om de kerk heen is in zijn geheel
opgeknapt versierd met twee herdenkingszuilen en op iedere hoek
stoeltjes waar men tot rust kan komen. De muren zijn zo gemetseld
dat er ieder jaar zo‟n tien vredesspreuken op aangebracht kunnen
worden bedacht door scholieren. Op de andere muur staan alle
Karmelkerken van de hele wereld in ook de Karmel Aalsmeer is op
deze muur vertegenwoordigd
Sinds 18 juli jl. is de vredesvlam gearriveerd deze vlam brandt dag
en nacht bij de Gedachteniskerk. Dan is er nog een hekwerk die
bestaat uit vier delen. Deze delen worden één voor één
gerestaureerd door de scholieren van de scholengemeenschap in
Oss die het smeden als één van de weinige scholen in Nederland in
hun schoolpakket heeft. Dit project gaat zo‟n 4 á 5 jaar duren. Om
het geheel nog mooier te maken wordt er aan het einde van deze
maand het plein voorzien van beplanting en bomen. Er kwam toen
een spontane vraag wanneer kunnen we dit geheel op de hekken
na afzien? Medio mei 2011 gaat er een bus naar Nijmegen. In het
Kontakt komt er t.z.t. een oproep voor de belangstellende. De
collecte die tijdens de dienst op 31 oktober werd gehouden voor de
beplanting en de bomen voor het plein heeft € 588,- opgebracht
namens de vrienden van Titus hartelijk dank.
Na het koffie drinken in de kerk hadden Kees en Loek Seeboldt nog
een spirit over spiritualiteit. Aanwezig waren nog 30 parochianen die
aandachtig luisterde en ook vragen konden stellen. Om 13.15 uur
ging iedereen weer huiswaarts.
Wilt u een gift storten, dat kan op bankrekeningnummer
13.58.97.491 tgv. Stichting Vrienden van Titus Brandsma Nijmegen.
Onder vermelding van `Groen uit Aalsmeer`.
Ria Pieterse Waaijman
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VAN HARTE AAN TE BEVELEN:
eMAG Stichting Vrienden van Titus Brandsma. In de toekomst
willen de Stichting Vrienden van Titus Brandsma en de Stichting
Titus Brandsma Memorial op een moderne, digitale wijze met u
communiceren. Wij zijn daarom op dit moment doende met de
vervaardiging van het eerste digitale magazine (eMAG), bestaande
uit aansprekende artikelen, fotoreportages en videoclips. Om de
kwaliteit van het magazine te bewaken is er een redactieraad in het
leven geroepen.
Deze raad wordt geleid door de karmelieten Falco Thuis en Kees
Waaijman. Om u in de gelegenheid te stellen het digitale magazine
te ontvangen, te lezen, te bekijken en te beluisteren hebben wij uw
e-mailadres nodig, zodat wij u de eerste uitgave van dit eMAG
(digitaal magazine) kunnen mailen. Daarom vraag ik u een mailtje te
zenden naar het secretariaat van de Stichting Vrienden van Titus
Brandsma: titusbrandsmavriend@telfort.nl in het mailtje vermelden:
voorletter(s), achternaam, straatnaam, postcode en woonplaats.
Mocht u niet beschikken over email, dan vragen wij u ons dat ook te
laten weten, zodat wij u op de vertrouwde manier op de hoogte
kunnen houden. Uiteraard, als u niet meer opgenomen wilt zijn in
het adressenbestand van de Vrienden van Titus Brandsma, helpt
het als u ons ook dat wilt laten weten.
Wat staat in de 1e eMAGeditie:
Clip Titus Brandsma, Ali B: Geloof me maar.
Renovatie hekken Titushof,
Column: Johan Snel. Mijn geloof door vier jongeren.
Drie generaties over vrijheid van meningsuiting.
Rechts bovenin treft men een rode Titus aan, als u die aan klikt,
komt u op de site van Titus Brandsma Memorial.
Veel leesplezier.
Ria Pieterse Waaijman
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DAG VAN DE MANTELZORG OP 10 NOVEMBER
De landelijke Dag van de Mantelzorg vindt voor de 13e keer plaats.
Ook dit jaar belooft het weer een bruisende landelijke dag te
worden.
Op de Dag van de Mantelzorg worden zoveel mogelijk
mantelzorgers in het zonnetje gezet en worden zij geïnformeerd
over allerlei vormen van ondersteuning. Een tweede doel van deze
Dag is om het brede publiek – waaronder beleidsmakers - te
attenderen op het goede werk van mantelzorgers en de invloed van
mantelzorg op het leven van zo‟n 1,7 miljoen mensen in Nederland.
Het uiteindelijke doel is structurele aandacht voor en
tegemoetkoming aan mantelzorgers op het werk, op opleiding en
school, in het privéleven enz.
De Dag van de mantelzorg is met andere woorden, een prachtige
landelijke campagne om aandacht te vragen voor mantelzorgers en
om hen erkenning te geven voor hun geweldige werk.
Om zowel mantelzorgers als het brede publiek te bereiken, heeft
deze Dag de volgende slogan meegekregen: “Op eigen wijze
zorgen”.
De rol van de kerk, die ook Op eigen wijze zorgt, is hierbij
onmisbaar
Br. Wim Ernst
„LIEVERLEDE‟BEZINNING OP JE LEVENSWEG
5 weekenden in een franciscaans klooster
De Franciscaanse Beweging biedt onder de naam „Lieverlede‟ een
bezinningsjaar van vijf weekenden voor mensen die een pas op de plaats
willen maken om hun levensweg tot nu toe te overzien. De eerstvolgende
cyclus van vijf weekenden start in januari 2011 en eindigt in november
2011. Elk weekend is een verdieping van het voorgaande. De weekenden
zijn niet los van elkaar te volgen. Dit keer worden de weekenden gehouden
in het Kloosters van de broeders Kapucijnen in Breda.
Een uitgebreid informatiepakket (met opgaveformulier) kan worden
opgevraagd bij de Franciscaanse Beweging.
DIENSTENCENTRUM FRANCISCAANSE BEWEGING
Tel.: 073 - 613.13.40
info@franciscaansebeweging.nl, www.franciscaansebeweging.nl
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POLDERSPORTEN…
Op 10-10-'10 was de
jongerenviering in de
Karmelkerk met als naam
'Liefde is ...?'.
Na de viering gingen we bij
Martha een broodje eten
met de KBS'ers en hebben
we plannen gemaakt voor
Diaconaction.. Daarna
pakten we onze fietsen en
zijn we naar de Kwakel gereden om met de 10 KBS'ers te gaan
poldersporten! Het was wat koud maar het zonnetje scheen wel en
als je uit de wind stond, was het zelfs lekker warm. Na wat
toestellen waren er al een hoop mensen in het water gevallen en
kwam er nog een koe een kijkje nemen. Toen alle toestellen bij de
sloten gingen we nog van de zeepbaan af en was iedereen
helemaal nat. We kleedden ons om, dronken daar nog wat en
fietsten weer gezellig naar huis.
Groetjes Pascalle en Lizzy
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UITGAANSDAG KARMELKOOR
Op 3 oktober zijn we uit geweest met het koor.
Al vroeg verzamelden we op het kerkplein waar vandaan we om
8.30 uur met een bus vertrokken richting Breda. Daar hebben we in
de nieuwe Michaelkerk gezongen tijdens de viering.
Na een kopje koffie reden we naar het nationale park “De
Biesbosch”, waar we het museum konden bezichtigen, daar werd
ook een film getoond over het ontstaan van de Biesbosch. En
aansluitend gingen we een rondvaart van ruim een uur maken in
een fluisterboot door dit prachtige natuurgebied . Dat was genieten.
Het was fantastisch weer, een wolkeloze hemel en meer dan 20
graden!
Aan het einde van de middag reden we weer terug naar Aalsmeer
en hebben we gedineerd in de Serre in Rijsenhout, dit smaakte
prima!
Rond 21 uur namen we afscheid van elkaar en konden we terug
zien op een geslaagde dag.

GESLAAGDE BAZAAR IN HET KLOOSTERHOF
Hierbij willen wij, De Vrienden van het Kloosterhof,
iedereen bedanken die deze bazaar hebben bezocht
en eraan mee gewerkt hebben dat deze bazaar
succesvol is verlopen.
Oliebollen, snert, enveloppen trekken, rommelmarkt
en het rad draaide op volle toeren.Loten voor grote
trekking de verkoop hiervan verliep allemaal prima.
De opbrengst zou voor een Fitness Buiten Terras worden.
En dat is ruimschoots te realiseren, met deze prachtige opbrengst,
want met alle onkosten eraf blijft erover € 7000,00, dus een prachtig
resultaat.
Bij de grote trekking viel Hennie Klein in de prijzen en kreeg de
flatscreen tv, voor Gijs van Diemen was de laptop en voor Jan
Waayman was de radio cd-speler.
We kijken terug op een geslaagde bazaar en danken iedereen
hierbij van harte.
Namens de Vrienden van het Kloosterhof, Lia Pieterse
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DANK
Hierbij wil ik namens mijn man de parochie heel hartelijk
danken voor het altaarbloemetje dat hij op 3 oktober
mocht ontvangen. Mijn man verblijft in Rozenholm en wij
waren zeer verrast en dankbaar dat we zo‟n prachtig
boeket mochten ontvangen. Karmelparochie dank u wel!
Mevrouw Baars, Fuchsiastraat 12

Het was wel even schrikken op zondag 10 oktober. Dat
het altaarbloemetje voor mw. Blauwhoff was, en ik het
zelf in ontvangst mocht nemen. Het gaat gelukkig weer
wat beter met mij. Hartelijk dank voor het prachtige
boeket.
Mw. A Blauwhoff

Van harte bedankt voor het mooie boeket bloemen.
Nooit gedacht, maar toch gekomen. Ik ben er erg blij
mee. Ik ben heel ziek maar ik vertrouw op God.
Nogmaals bedankt.
Moerman Klijn, Jolweg 27
Ook een knuffel van mijn hondje (is mijn alles)

Langs deze weg wil ik bedanken voor de steun en
belangstelling tijdens mijn ziekte. Ook veel dank voor
het mooie altaarbloemetje.
Piet Nieuwenhuizen
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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
12 nov.
83 jaar
Mvr. P. Buskermolen-Rekelhof
Primulastraat 48 A
14 nov.
83 jaar
Dhr. F.J. Blommesteijn
Poldermeesterplein 81
14 nov.
83 jaar
Dhr. W.J.C. Bakker
Leimuiderdijk 196
16 nov.
77 jaar
Dhr. M.A. van Leeuwen
Rijshornstraat 123
23 nov.
83 jaar
Mvr. C.M.B. Schrama-Goes
Julianalaan 57
23 nov.
80 jaar
Mvr. C.T. Springintveld-Berk
Primulastraat 54
24 nov.
78 jaar
Mvr. J.V. Bakker-van Rooijen
Leimuiderdijk 196
28 nov.
79 jaar
Mvr. T.C. Wesselman
Molenpad 90
28 nov.
76 jaar
Dhr. C.B. Bekker
Drie Kolommenplein 33
02 dec.
80 jaar
Dhr. J.M. van der Jagt
Fuutlaan 25
07 dec.
75 jaar
Dhr. W. Springintveld
Oosteinderweg 353
10 dec.
79 jaar
Dhr. C.T. Zandvliet
Zwarteweg 36
14 dec.
84 jaar
Dhr. J. Springintveld
Julianalaan 52
15 dec.
90 jaar
Mvr. A.M. Vernooij-van Leur
Clematisstraat 16 K302
16 dec.
81 jaar
Dhr. C.J. Aarsen
Machineweg 25
16 dec.
76 jaar
Dhr. N.P.T. Broekhuizen
Gerberastraat 33
17 dec.
78 jaar
Dhr. W.A. Jansen
Mercuriusstraat 44
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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.20 Nov.19:00 uur Eucharistieviering m.m.v. dames-en
herenkoor S.D.G. Voorganger: Pastor H. Post
Lectrice: Mevr. M. Wies
Za. 4 dec. 19:00 uur Eucharistieviering
m.m.v. dames-en herenkoor S.D.G.
Voorganger: Pastor L. Seeboldt
Lectrice: Mevr. B. Spring in‟t Veld
MISINTENTIES:
Za. 20 nov:
Za. 4 dec.:

Wim Schoof, Robert Proost
Lennard Hoogeboom
Wim Schoof, Maria Cornelia v Es-Blokker
Robert Proost, Lennard Hoogeboom

KOPIJ INLEVEREN: t/m vrijdag 10 dec. Lavendelweg 5, tel:326518
mailadres: mieke@wimammerlaanrozen.nl. (6 wk. Kerstkontakt)
ADVENT
In de advent staat er zoals elk jaar een bus achter
in de kerk, voor uw bijdrage.
Voorheen was deze actie onder de naam solidariteit.
Nu is dat Bisschoppelijke Adventsactie geworden.
Meer over het doel van de opbrengst kunt u elders in het Kontakt
lezen.
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WERELDWINKEL
Na de viering van 20 november kunt u artikelen uit de wereldwinkel
kopen.
Misschien een idee voor 5 December, ook is er natuurlijk o.a. koffie,
thee of wijn.
De opbrengst van de collecte voor Wereldmissiedag
was 115 euro.
Alle gevers hartelijk bedankt.
De missiegroep

DANKBETUIGING:

Zoveel bloemen
Zoveel kaarten
Zoveel warme woorden
Zoveel belangstelling
Zoveel troost
Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het overlijden van

Robert Proost
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel
betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder
te gaan.
Lida van der Laan
Henny Proost-Schutte
Francis Proost en Rob Leunissen
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VERGRIJZING…
Dat woord wordt de laatste jaren veel gehoord in ons taalgebruik.
Steeds meer wordt duidelijk wat de betekenis van dat woord is.
We merken het in onze woonomgeving, onze werkomgeving, op de
verenigingen en ook in de kerk.
Sommige dingen worden aangepast aan de ouder wordende mens.
We hebben omroep Max, de fietsen zijn tegenwoordig ondersteund,
de hotelarrangementen zijn aangepast op naar vermaak zoekende
ouderen en ook op de sportschool is een aangepast programma.
Wat doen we met de situatie in de kerk, waar de bezoekers ook
ouder worden.
Waar de ouderen door verandering van hun woonsituatie naar meer
aangepaste huizen buiten ons dorp vertrekken.
Waar helaas bijna geen jongeren zorgen voor de nodige
aanvullende kerkbezoekers.
Waar vernieuwingen bv. in het bestuur en de werkgroepen die al
vele jaren geleden vervangen hadden moeten worden, uitblijven.
Waar het koor te maken krijgt met veroudering en waar de door
kerkgangers zo gewaardeerde priesters ook te maken krijgen met
oneerbiedig gezegd, schaarste?
Enige jaren geleden is er een avond georganiseerd en goed
bezocht door de leden van de K.G.R.
Zo‟n avond wordt er nu weer georganiseerd op woensdag 12 januari
in de Ontmoetingskerk om met elkaar een beslissing te nemen over
onze toekomst.
Iedereen is daarbij van harte uitgenodigd.
De avond begint om 20.00 uur.
We hopen met elkaar te komen tot een
goed en weloverwogen besluit aangaande
de toekomst van Katholiek Rijsenhout
Namens het bestuur van de wijkraad,
Aard Bakker.
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VIERINGEN
33-ste Zondag door het jaar
zo

14-11

10.30

Karmelkerk

Intenties

zo
vr
vr
za

14-11
19-11
19-11
20-11

14.30
09.00
10.00
17.00

Karmelkerk
Kloosterkapel
ZC Aelsmeer
Kloosterhof

Oecumenische Viering,
vgs. Pastor Seeboldt en ds. Dunnée,
mmv. Karmelkoor
Koffie drinken
Cornelis Jozef Bartels
Jopie Pauw
Corrie Broekhuizen
Paula van der Jagt
Joop van Beest
Cornelia Anna Buskermolen-de Bruin
Diaken Joop Snoek
Viering in het Pools
Eucharistieviering Karmelieten
Eucharistieviering vg. L. Seeboldt
Woord en Communieviering
DOP-A

34-ste Zondag door het jaar
zo

21-11

10.30

Karmelkerk

intenties

zo
zo
vr
za

21-11
21-11
26-11
27-11

12.15
14.30
09.00
17.00

Karmelkerk
Karmelkerk
Kloosterkapel
‟t Kloosterhof

Feest van Christus Koning
Viering o.l.v. Lectoren,
mmv Klein koor
Corrie Broekhuizen
Overleden ouders Kolk-Schrama
Cyprianus Blauwhoff
Henny Bakker-Lek
Alfonds van der Meer
Bep Bakker-Vink
Sjaak Vastenhout
Cornelia Anna Buskermolen-de Bruin
Diaken Joop Snoek
Doop Jessica v.d. Helder
Viering in het Pools
Eucharistieviering vg. Karmelieten
Woord en Communieviering,
vg. M. van Zoelen
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1ste Zondag van de Advent
zo

28-11 10.30

Karmelkerk
intenties

zo
zo
vr
vr
za

28-11
28-11
03-12
03-12
04-12

12.15
14.30
09.00
10.00
17.00

Karmelkerk
Karmelkerk
Kloosterkapel
ZC Aelsmeer
Kloosterhof

Eucharistieviering, vg.L.Seeboldt
mmv. Karmelkoor
Jan van Es
Riet Kolk Calis
Overleden ouders Freijee-Heine
Kees Kok
Joop van Beest
Overleden ouders Wegbrands-Ruhé en
Adrie v.d. Bos
Cornelia Anna Buskermolen-de Bruin
Diaken Joop Snoek
Doop van Ilse Post en Ivo Meijer
Viering in het Pools
Eucharistieviering vg. Karmelieten
Eucharistieviering, vg.L.Seeboldt
Woord en Communieviering;
vg. N.Kuiper

2de Zondag van de Advent
zo

05-12

10.30

Karmelkerk

Intenties

zo
vr
za

05-12
10-12
11-12

14.30
09.00
17.00

Karmelkerk
Kloosterkapel
„t Kloosterhof

Eucharistieviering, vg. L.Seeboldt
mmv. Klein Koor
Koffiedrinken
Gerda van den Hoek
Overleden familie Ceelie-Olijhoek
Piet de Boer
Johannes Moerman en dochter Jopie
Cornelia Anna Buskermolen-de Bruin
Diaken Joop Snoek
Viering in het Pools
Eucharistieviering vg. Karmelieten
Woord en Communieviering DOP-A

3de Zondag van de Advent
zo

12-12

10.30

Karmelkerk
Intenties

zo
vr
vr

12-12
17-12
17-12

14.30
09.00
10.00

Karmelkerk
Kloosterkapel
ZC Aelsmeer

Woord en Communieviering DOP-A
mmv. Karmelkoor
Joop van Beest
Cornelia Anna Buskermolen-de Bruin
Diaken Joop Snoek
Viering in het Pools
Eucharistieviering Karmelieten
Woord- Communieviering,vg.A. Blonk
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za

18-12

17.00

„t Kloosterhof

Woord en Communieviering,
vg. N. Kuiper

4de Zondag van de Advent
zo

19-12

10.30

Karmelkerk

Eucharistieviering, vg. L.Seeboldt
mmv. Karmelkoor,

PAROCHIEAGENDA
Van 14 november t/m 17 december 2010
Aanvangstijden repetities van

Mirakeltjes
Karmelkoor

donderdag 18.45
donderdag 19.45

wo
za
ma
wo
do
ma
wo
za
ma
vr

kerk
kerk
PC zaal 2
kerk
Klooster
PC zaal 2
kerk
kerk
PC zaal 2
Karmelkerk

sing-in repetitie
zangdag
P. Liturgie Beraad
sing-in repetitie
Raakpunt 55+
Ziekenbezoekers- groep
sing-in-repetitie
sing in repetitie
Parochiebestuur
“Sing In”

17-11
20-11
22-11
24-11
25-11
29-11
01-12
04-12
06-12
10-12

19.30 uur
10.00-14.00
20.00 uur
19.30 uur
10.00 uur
09.15 uur
19.30
11.00-13.00
20.00 uur
20.00 uur

Altaardienst
zo
zo
zo
zo
zo
zo

14-11
21-11
28-11
5-12
12-12
19-12

10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30

Oecumenische. viering
WCV
Eucharistieviering
Eucharistieviering
DOP-A
WCV

- 31 -

geen misdienaars
Lizzy en Erica
Lianne en Desiree
Pim en Romy
geen misdienaars
geen misdienaars
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