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Parochiegegevens
E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl
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Bereikbaarheid van het pastoresteam:
Wim Ernst
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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.
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:

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…
Ik zag een schitterend beeld: Maria, duidelijk in verwachting, op weg
en gezeten op een ezel. Jozef er voor. En dit gebeurde er toen ik er
naar keek: de zon kwam op dat moment heel even fel door de
wolken heen en verlichtte dit tafereel. Ik dacht: een wonderlijk
samenspel, je kunt het niet verzinnen en plannen. Maar er wel bij
stilstaan. Want: zo gewoon begint eigenlijk het kerstverhaal: hemels
moederschap en een aardse bevalling. Dit beeld schuift steeds
meer richting stal. Hemels en aards, hemel en aarde die elkaar
raken. Beide accenten prikkelen mij, zoals een roos prikt, of het nu
een witte of een rode is. De kleuren van Kerstmis. De rode staat
symbool voor liefde en de witte geeft vertrouwen. De rode en de
witte. We gaan weer zingen: er is een roos ontsprongen… Dan mag
je nieuwsgierig vragen: is het een witte of een rode? Liefde uit het
paradijs en de kleur van bloed bij de geboorte. Zo wonderlijk is
Kerstmis voor wie het wil zien en beleven. Mag liefde en vertrouwen
ons samenbrengen en ons zo een Zalig Kerstmis en een Zalig
Nieuwjaar brengen. Dit wens ik u mede namens collega‟s Loek en
Wim en de bewoners van het klooster!!
Henny Post, pastor

Rond het overlijden van Diaken Joop Snoek.
Wij hebben veel goede en hartelijke woorden ontvangen over de
manier waarop de uitvaart gegaan is van onze collega Joop Snoek.
Het is vanzelfsprekend de inzet en toewijding van hem geweest,
waardoor wij de woorden en de beelden konden vinden. Wij danken
dan ook iedereen die op een of andere manier hieraan heeft
bijgedragen: de familie, de twee koren en de vele aanwezigen
waardoor wij hem écht de laatste eer konden bewijzen. Geroepen
door God tot het pastoraat konden wij dankbaar omzien naar zijn
inzet en vertrouwen wij hem toe aan het Goddelijk Licht.
Dat zijn geloof ons mag blijven inspireren!
Namens het team:
Henny Post
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KARMELKOOR
Op vrijdag 26 november hebben wij een
concert gegeven tijdens de jaarlijkse
ouderendag in de burgerzaal van het
gemeentehuis. Wij hebben daar een gevarieerd programma
gezongen onder leiding van Lous Zandvliet en hebben er vele
goede reacties op gehad.
Nu zijn we weer volop aan het repeteren voor de Kerstavond viering
om 21 uur.
Het thema in deze viering zal zijn VERWACHTINGSVOL
.........KIND ONS GEBOREN
Wij zingen onder andere een nieuw tafelgebed voor de kersttijd en
nog twee nieuwe kerstliederen, wij hopen op een mooie sfeervolle
kerstviering en vinden het fijn als veel mensen dit Kerstfeest met
ons mee komen vieren.

KERST VIERING VAN 23.00 UUR
Op de kerstavond is er om 23.00 uur een viering, een nachtmis zeg
maar.
Het thema in deze viering zal zijn VERWACHTINGSVOL
.........KIND ONS GEBOREN
Pastor Loek Seeboldt is de voorganger en het gelegenheidskoor is
er voor de muzikale invulling.
Lous Zandvliet de dirigente en Nico van Geijlswijk de organist.
Vele mooie liederen zullen er gezongen gaan worden o.a. Stille
Nacht, De lucht is een wonder, Eer zij God in deze dagen, het
Wiegelied van Maria en Alle einden van de aarde zullen heil en
vrede zien.
Mogen we hopen dat dit laatste ook in de wereld zal gaan
gebeuren.
Komt allen tezamen om deze viering tot een heerlijke
kerstnachtviering te maken

-4-

GEZINSVIERING
In oktober hebben we een gezinsviering gehad met als thema “Wat
de bijbel ons vertelt”. Pastor Loek had allemaal bijbels mee en
vertelde er heel interessant over.
Begin november was er de gezinsviering (“Ik mag er zijn!”) die we
samen met een aantal leerkrachten van de Jozefschool hadden
voorbereid. Een kerk vol met kinderen! Heerlijk om te zien!
Op kerstochtend zal er een kinderviering zijn
met als thema “Wat de ster ons vertelt”.
Een aantal kinderen doet mee met het
kerstspel. Het belooft weer een leuke viering
te worden.
Wij wensen iedereen alvast een stralend
kerstfeest en een fijn 2011!
Werkgroep Gezinsvieringen, Carin, Marlies en Mirjam
PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING
Het P.C.I.-bestuur doet een beroep op u om tijdens de
kerstvieringen de extra kerstcollecte te ondersteunen met een
geldelijke bijdrage. Uw geld is hard nodig voor:
Parochianen in nood: In deze crisistijd komt het vaker voor dat
een beroep gedaan wordt op de P.C.I. voor een financiële
ondersteuning. Mensen met een minimum inkomen staan soms
onverwacht voor onvoorziene uitgaven.
Raakpunt 55+: Geldelijke ondersteuning wordt gegeven voor de
kosten van de bijeenkomsten van raakpunt 55+
Het bisdom en dekenaat: Waardoor diaconaal werk wordt
ondersteund, Dit jaar krijgt het project Vivatur voor bijna criminele
jongeren in Almere, het ouderenpastoraat, het Casa migrante in
Amsterdam extra aandacht.
De eigen parochie: De werkgroep “zieken en ouderen” verzorgt
jaarlijks aan alle parochianen van 80 jaar en ouder (125 personen)
een kerstattentie die zij van de parochie mogen ontvangen.
Dank zij uw jaarlijkse bijdrage aan de kerstcollecte
zijn bovenstaande ondersteuningen mogelijk.
Bestuur van de P.C.I. Aalsmeer en Rijsenhout
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OUDJAARSDAG VIERING
Op vrijdagavond 31 december zal er om 19.00 uur
een oudjaarsviering zijn. Voorganger is pastor Loek
Seeboldt en de zang is door het Karmelkoor.
Het Thema zal zijn: Tot besluit.....om te beginnen.
Bij deze viering willen wij iedereen uitnodigen waarbij dit afgelopen
jaar iemand is overleden.
Ook de dopelingen, de communicantjes, de vormelingen, voor
diegene die getrouwd zijn of een jubileum mochten vieren. We
willen dit jaar zo besluiten en weer opnieuw beginnen.
U / jullie en alle parochianen zijn allen van harte uitgenodigd.
Namens de voorbereidingsgroep Loek, Nico en Lia

LET OP!
Op zondag 9 en 16 januari 2011 is er geen H. Mis in de
Karmelkerk
Wel is er op zaterdag 8 januari om 19.00 uur een jongerenviering
die in het teken staat van de Wereld Jongeren Dagen in Madrid.
Voorganger is pastor Henny Post. De viering wordt muzikaal
opgeluisterd door jongerenkoor Fiore uit Kudelstaart.
Alle jongeren en mensen die zich nog jong voelen zijn van harte
welkom!
Er is op zondag 16 januari een oecumenische viering in de Open
Hofkerk. Ophelialaan 247.
Deze viering begint om 10.00 UUR en de voorganger is Pastor Loek
Seeboldt. De organist is Theo Griekspoor en fluitiste Moniek
Eigenhuis – Zandvliet, u aller vast bekend.
Deze viering zal in het teken staan van de gebedsweek.
U bent allen van harte hierbij uitgenodigd. Tot ziens.
Namens de liturgiegroep van de Raad van Kerken Lia Pieterse
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IMPRESSIE
Vrijdag 10 december jl. bezocht ik op uitnodiging van mijn
Aalsmeerse bridge-vrienden voor de eerste keer de Sing-in in de
Karmelkerk. Ik heb er geen spijt van.
Dat ,niet alleen de engelen zingen’ is mij gebleken. Een dappere
jonge dirigente moedigde het publiekskoor aan de mooie
kerstliederen uit volle borst mee te zingen. In korte tijd verwarmden
de harten van de aanwezigen de kerk die bij aanvang nog koud en
kil was. Het koor en de muziek ondersteunden de zingende menigte
op professionele wijze.
De intermezzo‟s waren hartverwarmend. Vergeef mij dat ik de
namen van de diverse „artiesten‟ niet ken. De kerstboodschap
maakte diepe indruk op mij evenals het optreden van de dirigente.
Zij vertolkte heel knap twee solonummers. De act van de twee zeer
jonge dames
was verrassend
en aandoenlijk.
Hen zien wij nog
wel eens terug
in een musical…
Opvallend was
de perfecte
organisatie. Het
aanbieden van
drankjes vooraf
en tijdens de
pauze verliep
zeer vlot. Een
bijzonder gewaardeerde geste was de kleine attentie die bij het
verlaten van de kerk werd uitgereikt.
Voor mij is het kerstfeest begonnen met „een heel gelukkig
kerstfeest’ dat ter afsluiting van de avond voor een tweede keer
werd gezongen.
“Een heel gelukkig kerstfeest, voor jou voor mij voor allemaal’’.
Hans K. van Dijk, Amstelveen
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KERSTWENS VAN HET PAROCHIEBESTUUR
Het parochiebestuur doet graag mee aan de oproep om elkaar via
het KerstKontakt een Zalig Kerstfeest toe te wensen. Een van de
leuke acties die uit de vrijwilligers komen. Zo houden we onze
geloofsgemeenschap levend en dus actief, zoals het afgelopen jaar
is gebleken. De terugblik van de werkgroepen in dit Kontakt laat dat
zien.
Een Zalig Kerstfeest en een goed maar vooral gezond 2011 voor
allen van
Het Parochiebestuur

MIRAKELS 2010
Het jaar 2010 was een muzikaal jaar voor ons als Mirakels. Elke
donderdag weer begonnen we met een zangwarming up om
vervolgens de liedjes te kunnen repeteren voor de gezinsvieringen.
Naast het harde repeteren is dat ook nog gezellig. We hebben niet
alleen gezongen tijdens gezinsvieringen in de kerk, we hebben ook
hard geoefend om een mooi optreden te geven op de
vrijwilligersdag. De kinderen hebben bewezen ‟talent‟ te hebben en
zongen met plezier voor het publiek tijdens deze middag.
Om het seizoen goed en gezellig af te sluiten zijn we gaan bowlen
met elkaar. Nadat we allemaal goede ballen hadden gegooid
mochten we ons buikje gaan vullen en vervolgens sloten we het
uitje af met een echte disco!
Helaas begonnen we het nieuwe seizoen met 9 kinderen minder
maar we laten ons niet op de kop zitten en repeteren gewoon door
en dat gaat heel goed! Toch zouden we het wel leuk vinden als er
nog wat gezellige zangers of zangeressen bij komen!
Kerst is ook alweer in aantocht en daarom willen wij
via dit bericht het volgende aan u kwijt:
Wij wensen u een muzikaal 2011 met veel geluk en
natuurlijk zangplezier! Tot ziens in de kerk!
Groetjes van de Mirakels, Jorinda en Joasia
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WE STELLEN ONS ALS DOP GROEP EVEN AAN U VOOR
Sinds afgelopen jaar is de groep uitgebreid tot 6 personen.
Het afgelopen seizoen hebben we gemiddeld 1 x per 2 maanden
een viering verzorgd, maar door het overlijden van Diaken Joop
Snoek zal er vanaf januari maandelijks en soms meer een beroep
op ons gedaan worden om een viering te verzorgen.
In de voorbereiding van de viering komen we 2 x bijeen. De eerste
keer met ondersteuning van Loek Seeboldt, die de lezingen met ons
bespreekt en waar wij ook veel van leren.
De 2e keer gaan we met de groep aan de hand van de uitleg en
overige teksten de viering in elkaar zetten. De overweging wordt
door een van de groepsleden gemaakt en na doorlezen en
aanpassingen op de mail goedgekeurd.
Wij doen dit met plezier en hopen dat u dit ervaart in de vieringen.
Maar vieren doe je niet alleen, wij hopen u dan ook met velen bij
onze vieringen te mogen ontmoeten.
Namens de werkgroep DOP wensen wij u een :
Goed en gezegend Kerstfeest toe.
Namens de DOP werkgroep
Piet Voorn

KERSTGROET NAMENS DE JONGEREN - DOP GROEP
Vriendschap en Liefde waren de thema's die het afgelopen jaar
centraal stonden tijdens onze jongerendiensten.
Op een eigentijdse manier hebben wij geprobeerd deze
onderwerpen te belichten en stof tot nadenken gegeven welke rol
het geloof daarin kan spelen.
Als jonge meiden, midden in het leven, proberen wij onze diensten
laagdrempelig te maken, met bekende en sprekende liedjes.
Ons doel is om iedereen te raken die jong van hart is en een ieder
naar huis te laten gaan met een prettig gevoel.
Ook voor 2011 hopen wij weer een aantal keer een kerkdienst te
kunnen verzorgen en gaan wij ons best doen een actuele
boodschap op een prettige manier te verpakken!
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Jong en oud is uiteraard van harte welkom, immers het geloof
vieren is met elkaar nog prettiger dan alleen en een volle kerk
inspireert ons op een positieve manier!
Rest ons om iedereen hele gezellige feestdagen toe te wensen en
een prachtig nieuw jaar dat je in goede gezondheid mag beleven
met iedereen die je lief is!
Kerstgroet,
Astrid, Wendy, Madelon, Rianne

WERKGROEP BIJZONDERE VIERINGEN
De werkgroep bijzondere vieringen stelt de
diensten samen van de hoog-feestdagen zoals de viering van
PASEN (en de goede week), PINKSTEREN en KERSTMIS.
Voor de vasten en advent hebben we een gezamenlijke avond met
alle liturgie groepen om samen met pastor Loek Seeboldt een rode
draad uit te stippelen voor de periode vasten -goede week-pasen en
de advent t/m kerstmis. Dit zijn inspirerende en boeiende avonden
waarop we met elkaar samen komen en de lijn uitzetten om te
komen tot een hoofdthema voor deze perioden. Dit jaar is gekozen
voor: verwachtingsvol en zal er tijdens elke viering „n symbool te
zien zijn die betrekking heeft op het thema.
Wij willen de boodschap van het evangelie verder uitdiepen in
begrijpelijke en eigentijdse taal. Voor de kerstperiode willen wij u
graag de volgende bezinning meegeven:
Als u het lieve kind in de kribbe genoeg beschouwd hebt,
ga dan niet weg.
Maak eerst zijn ogen tot uw ogen, zijn oren tot uw oren, en zijn
mond tot uw mond.
Maak zijn handen tot uw handen zijn glimlach tot de uwe en zijn
groet tot uw groet.
Dan erkent u in ieder mens uw broeder, uw zuster.
Als u hun tranen droogt en hun vreugde deelt, dan is Gods Zoon
waarachtig geboren en moogt u zich verheugen.
Wij wensen u sfeervolle en gezellige kerstdagen toe en voor het
nieuwe jaar veel voorspoed en geluk.
Ans, Elly, Lia en Truce
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WERKGROEP ZONDAGLITURGIE
De zondag liturgiegroep maakt de vieringen door het gehele jaar
heen, buiten de gezinsvieringen, Dop en bijzondere vieringen, zoals
de kerstvieringen en de paastijd.
We lezen de lezingen van de zondag door en zoeken daar teksten
en liederen bij uit die daarvoor aangegeven zijn of daarbij passen.
Wij proberen deze vieringen aan te laten spreken
door de teksten en liederen en hopen dat ons dat
dan lukt.
Oude woorden spreken, nieuw klinkt het verhaal.
“t Wonder van de vrede woont in ons allemaal.
Goedheid groeit en zie je niet, liefde overwint
waar de wijzen knielen voor een hulp’loos Kind.
Verwachtingsvol gaan wij ook het komende jaar weer in
en wensen u allen Fijne Kerstdagen en voor 2011 een Goed Begin.
Namens de zondagliturgie werkgroep,
Nico, Piet, Nel en Lia

MOV GROEP (MISSIE, ONTWIKKELING EN VREDE)
vroeger: missie-comitè
In het afgelopen jaar hebben wij ons weer bezig gehouden met
geldinzamelingen voor de bekende goede doelen, zoals Memisa,
Miva, Wereldmissiedag, Vastenaktie etc.
Ook helpen wij ieder jaar bij de aktie schoenendoos, welke aktie
inmiddels heel bekend is bij de jongste parochianen onder ons.
Afgelopen week zijn weer enkele vrijwilligers een dag naar de
centrale van Edukans te Zevenhuizen geweest, om te helpen met
controleren, sorteren en herpakken van de schoenendozen voor
deze op transport worden gezet.
Wij hebben regelmatig vergaderingen met MOV Kudelstaart, Nes
a.d. Amstel, Rijsenhout en Uithoorn. Hier worden diversen acties
besproken en wordt mede bepaald aan welke bestemmingen
aandacht besteed gaat worden.

- 11 -

Voor 2011 zijn de doelen al weer bekend. In samenwerking met de
denktank zijn wij bovendien al bezig de komende Vastenaktie voor
te bereiden.
WIJ WENSEN U ALLEN EEN ZALIG KERSTFEEST EN EEN
GEKUKKIG EN GEZOND 2011.
Bedankt voor uw giften in het afgelopen jaar, wij rekenen in het
nieuwe jaar weer op U.
Joke en Bep

COMMUNIEWERKGROEP
Afgelopen jaar hebben wij samen met 17 communicanten de voorbereiding voor de Eerste Heilige
Communie gedaan. Dit begon in januari met de
eerste informatieve ouderavond, vervolgens de
kindermiddagen waarbij er hard is gewerkt rond de
thema‟s: Je komt ergens vandaan en je hoort ergens bij, Bidden,
God, In de kerk en Samen aan tafel. Dat laatste hebben we gedaan
d.m.v. een gezamenlijke broodmaaltijd met alle ouders. Daarvoor
hebben de kinderen zelf broodjes gebakken bij bakkerij van
Leeuwen. Tijdens de broodmaaltijd konden de kinderen hun
zelfgebakken broodjes opeten. Ook hebben de kinderen veel
klusjes gedaan om geld te verdienen voor de Stichting Derde
Wereld Hulp, voor de straatkinderen in India. Zij hebben hiervoor
ruim € 250, - gespaard! Op 11 april was de Eerste Communieviering
hier in de kerk. Uiteraard waren de kinderen best zenuwachtig,
maar ze zagen er allemaal prachtig uit en het werd een groot feest
waar alle communicanten en ook wij als werkgroep met veel plezier
op terugkijken. Inmiddels zijn we gestart met de organisatie van de
Eerste Communie 2011. We hebben tot nu 14 aanmeldingen en ook
voor deze kinderen gaan we er weer leuke voorbereiding en een
onvergetelijk feest van maken.
Graag wenst de Communiewerkgroep, te weten Cyselle, Erna,
Karin, Neolette, Sonja en Marion, iedereen feestelijke kerstdagen
toe en alle goeds voor 2011!
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KERSTWENS VAN DE MISDIENAARS ……
Wij Lizzy, Pim, Romy, Desiree, Lianne en Erica wensen
iedereen een Zalig Kerstmis! Ons zult u zeker zien
tijdens de vieringen van het kerstfeest.
Wij hebben met elkaar op 27 juni afscheid genomen van Rianne, ze
is bijna 10 jaar misdienaar geweest en van Robert, die bijna 9 jaar
de mis heeft gediend! Gelukkig hebben we kennis kunnen maken
met Lianne die vanaf 17 juli bij de misdienaars is gekomen.
Jaarlijks doen wij mee met het misdienarenbowlingteam, dit jaar
waren we samen met de misdienaars uit Hoofddorp, Aalsmeer en
Kudelstaart. Het was een gezellig sportief samenzijn met heel veel
strikes, spares, hapjes, drankjes en frietjes.
Dank aan de verjaardagsactie, die dit voor ons mogelijk maakt.
Wij gaan er het nieuwe jaar weer voor, maar oh, oh ,oh wat willen
we graag wat nieuwe misdienaars erbij! Wie???
Zalig Nieuwjaar!
Mary Hermanns
DE KOFFIEHOEK
Wij, de dames van de koffie en de thee, vinden het nog steeds leuk
en gezellig om U de eerste zondag v.d. maand (tenzij anders
vermeld) te verwelkomen in onze "koffiehoek". En ook bij bijzondere
vieringen zoals de dienst o.l.v. de KARMELIETEN, of als er iets
speciaals is en het ons gevraagd wordt, zetten we graag een kopje
koffie/thee voor U.
Als er nog een vrijwilliger/ster is die er bij zou willen komen dan erg
graag een telefoontje naar een van ons.
Ook zouden we nieuwe theekannen willen aanschaffen in de
DOUWE EGBERTS-winkel, dus als U nog punten heeft, en ze niet
gebruikt, houden we ons aanbevolen!!!!!
Tot slot wensen we U allen gezellige kerstdagen
en een voorspoedig 2011.
Ali Verlaan, Anneke den Haan, Nel Ton,
Wil van Es en Corrie van Veen
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FIJNE FEESTDAGEN!
Door het kerkelijk jaar heen proberen wij een aantal
activiteiten te organiseren voor zowel jong als oud
met als doel om ons, parochianen, te binden aan de kerk maar
vooral ook het sociale contact met elkaar vast te houden.
Het afgelopen jaar hebben we vanuit de Denktank weer een aantal
leuke activiteiten voor iedereen in de parochie georganiseerd. Niet
alleen bedenken en organiseren wij zelf de activiteiten, zoals het
dauwtrappen met Hemelvaart en de onlangs gehouden Kerst Sing
in, maar ondersteunen wij ook andere werkgroepen bij de
organisatie van hun activiteiten, zoals bijvoorbeeld de
vastenmaaltijd.
Maar dit is niet het enige waar wij mee bezig zijn. Tijdens onze
„vergaderingen‟ brainstormen we regelmatig wat we kunnen doen
om de parochie levend te houden, waarbij wij nadenken over hoe
we de jeugd nog meer kunnen betrekken bij onze parochie.
Ook het komende jaar gaan we hier mee door en gaan we ons
inzetten om van 2011 weer een actief kerkelijk jaar van te maken!
En wij rekenen natuurlijk weer op uw enthousiaste bijdrage!
Wij wensen u fijne feestdagen en tot ziens in 2011!
Jan van Veen, Marja van der Jagt,
Anne van Winden, Ria Pieterse, Wendy Zandvliet
OPROEP
De Mirakeltjes zijn op zoek naar een extra
DIRIGENT(E)
De dirigente van De Mirakeltjes wil graag het
runnen van het kinderkoor met iemand samen
gaan doen, dit in verband met haar drukke baan
en hobby‟s. Dus zijn wij op zoek naar een
enthousiaste, muzikale dame of heer, die het leuk
vindt om zelfstandig een kinderkoor te begeleiden.
Het koor repeteert elke donderdagavond in de kerk van 18.30 tot
19.30 uur, waarbij een pianiste aanwezig is. Voor de nieuwe
dirigent(e) bestaat de mogelijkheid een oriëntatiecursus
“basisvaardigheden dirigeren” te volgen.
Interesse? Bel gerust even met Jorinda Hoogeveen, 06-15518239
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RAAKPUNT KARMEL AALSMEER
26 januari Karmel Aalsmeer Lezing
Op dit moment hebben wij voor 26 januari a.s. om 20.00 uur een
avond gepland met een speciaal verhaal: over Moeder Theresa van
Calcutta die wij allemaal kennen als een vrouw die zich enorm heeft
ingezet voor de arme mensen die in de straten lagen te sterven. Zij
heeft een eigen zustercongregatie opgericht en deze heeft een
enorme groei doorgemaakt. Als een heilige heeft zij geleefd, zegt
iedereen.
Toch was God voor haar niet zo vanzelfsprekend aanwezig. Zij
zocht hem en vond hem???
Zr. Hettie Berfloo uit Nijmegen komt ons ervan vertellen. Opgave:
karmelaalsmeer@planet.nl
Taizégebed op 28 januari
Dit jaar is er een bijzondere Taizégebeurtenis in ons eigen land.
Zo‟n 25.000 gasten zullen er komen bij de Europese
Jongerenontmoeting Taizé 2010 in Rotterdam. Karmel Aalsmeer
heeft op vrijdagavond 28 januari weer een Taizégebed.
Om 20.30 uur bidden we en daarna drinken we thee of koffie.
Op www.taizeinnederland.nl vind je alles over de Europese
Jongerenontmoeting van Taizé van 28 december 2010 tot 1 januari
2011 in Rotterdam.
Namens Karmel Aalsmeer,
Henny Post, pastor
OPROEPJE
Beste parochianen.
In het Zorgcentrum 't Kloosterhof
is iedere zaterdagmiddag een katholieke kerkdienst.
Hiervoor zoeken wij enkele nieuwe vrijwilligers die eens in de vier
weken op die zaterdag de bewoners van hun kamers begeleiden
van en naar de kapel. De tijden zijn van 16.30 tot 18.00 uur. Wij
zouden heel blij zijn als u hierop wilt reageren. Bij voorbaat heel
hartelijk dank.
Pastorale werkgroep Kloosterhof
Kloosterhof, tel. 0297-326970 of Lia Pieterse, tel. 0297-323746
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RAAKPUNT 55+
Een serie bijeenkomsten die ons helpen om anders te kijken naar
zaken in kerk en samenleving. Wij zoeken naar de bron waaruit we
leven. Waar vinden wij spirit om dichtbij ons levensdoel uit te
komen. Wie is degene die mij in Zijn spoor houdt.
Het afgelopen jaar was de rode draad: “Met andere ogen leren
zien”. Nu cirkelt het rond: ”Omzien naar elkaar”.
Elke laatste donderdag v.d. maand van 10.00-12.00 uur treffen we
elkaar rond onderwerpen als: Maria afgebeeld in de kunst, Hoe
spreekt God bij Huub Oosterhuis in zijn liederen; over het ontstaan
van de bijbel en hoe lezen we die? Boeiende onderwerpen
waardoor wij ook de huidige tijd beter leren verstaan.
Donderdag 27 januari is er de volgende bijeenkomst voor 55+ ers.
Met als thema : God in de liederen van Huub Oosterhuis.
Een actueel onderwerp want iedere generatie zoekt naar woorden
om over het geheim van God te spreken en te zingen.
Op deze ochtend gaan we door lezen, luisteren, reageren met
behulp van CD-opnamen samen op zoek naar wat een aantal
liederen en teksten ons te zeggen hebben..
Pastor Leo Mesman, pastoraal werker in Hoofddorp, is onze gast.
Met zijn kennis en deskundigheid zal hij ons nader informeren.
De bijeenkomst begint om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur in het
Klooster.
Een boeiende ochtend ? Komt U ook ?
Graag tot ziens.
Als Raakpunt 55+ U iets mag wensen voor het komende jaar: Laat u
raken in het diepst van uw ziel en neem deel aan onze
bijeenkomsten! Soms breekt er door inzicht een nieuwe wereld
door! Niet alleen bij de herders!!
Br. Wim Ernst
Mw. Hettie Pecht
Mw. Annie Mariën
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DOOPGESPREK
Een Doopgesprek? Ja, We komen een of meerdere keren graag
samen om er met elkaar over te spreken: over dopen en hoe doen
we het en wat betekent het allemaal?
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een
van de pastores. Henny Post doopt in januari, Loek Seeboldt in
februari. U kunt ook mailen naar karmelkerk@planet.nl en u krijgt
antwoord terug!!
De pastores
RK-NIEUW OOSTEINDE
Het wordt februari wanneer we in Oosteinde gaan praten over
kerkelijke presentie. Maar ieder die van te voren al iets wil gaan
ondernemen voor de parochie, die mag zich altijd al aanmelden.
Wat dacht u van even een paar kerkbladen door de bus doen als u
toch uw hond uitlaat of uw kind naar school brengt?? Wij zitten op
deze “kleine” dienstverleners te springen!! Mail maar:
karmelkerk@planet.nl
Namens Parochiebestuur
H. Post, pastor
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Aan onze vrienden in Holland,
Het is al een jarenlange traditie, dat ik tegen het eind van het jaar bij u kom
binnenvallen. Vooreerst hoop ik, dat deze brief u allen in goede conditie en
gezondheid mag aantreffen.
Dit jaar, 2010, was een groots jaar. Velen van u heb ik mogen ontmoeten
in april, toen ik het feit mocht vieren van het 35 jarig bestaan van ons
Sociaal Centrum en van mijn 80ste verjaardag, ik voel me nog een 40+, en
vervolgens het dankbare feit, dat ik in mei 2011 terug mag gaan kijken op
55 jaar priesterwijding. Dankbare herinneringen heb ik aan dit feestgebeuren, het was grandioos. De Eucharistieviering in Bovenkerk, waar ik eens
mijn eerste H. Mis heb mogen celebreren, en het feest daarna, waarbij ik
tot mijn verrassing door de burgemeester van Amstelveen en de wethouder van Aalsmeer namens de Koningin geridderd werd. Ik weet dat dit feit
en het succesvolle werk in Brasil voor een groot deel aan u te danken is.
Er is zoveel te vertellen, maar ik ga me beperken tot de laatste grote
aanwinst. De informaticaschool, die we konden bouwen en installeren o.a.
met uw hulp. Deze school functioneert nu een half jaar voor onze kinderen
vanaf 10 jaar onder de dagelijkse leiding van stagiaires van de plaatselijke
universiteit. Iedere groep van tien heeft 3 uur in de week les en staan aan
het eind van hun basisopleiding. De volgende stap is Excel en Internet. We
stellen de school ook open voor de jongeren van de stad. De kinderen
mogen uit een pakket van activiteiten kiezen. Ze kiezen echter allen, voor
informatica, wetende, dat ze zonder deze technische kennis vrijwel geen
toekomst hebben. Uit een door ons gehouden enquête, hebben slechts 17
van onze 500 kinders thuis een computer. Binnenkort hopen we de 2e zaal
te kunnen installeren, omdat wij 10 nieuwe computers kunnen gaan
aanschaffen die ons geschonken zijn door de Johannes Stichting uit
Nederland. Deze opleiding garandeert een zekere arbeidsplaats voor onze
jongeren in de toekomst.
Nog even snel een zeer goed berichtje. Al geruime tijd was ik op zoek naar
een opvolger voor het geval dat....Een echtpaar, Sergio en Sonia, kwam
vanuit een naburige grote stad eens kijken of ons Centrum werkelijk zo
groot was als men vertelde. Sinds dat moment verblijven ze wekelijks een
paar dagen hier en zetten zich in voor ons confectiebedrijf en de
gemeenteapotheek. Deze laatste fabriceert en verschaft, op verzoek van
de gemeente, kosteloos medicijnen aan de minderbedeelden (60% van de
inwoners van de stad). Ze zijn bijzonder gezien bij ons personeel en voelen
zich hier zo goed thuis, dat zij op onze vraag om tezamen met ons bestuur
de voortzetting van het Centrum te garanderen, als dit om de één of
andere reden noodzakelijk mocht zijn, volmondig ja hebben gezegd. Een
grote zorg minder.
Namens iedereen hier: fijne feestdagen en een gezegend en gelukkig 2011
HENK HELSLOOT
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DANK
Omdat niet iedereen bij het overlijden van Joop, zijn of
haar adres heeft achtergelaten op de reacties die aan mij
gericht waren of in het condoleanceboek kan ik niet
iedereen persoonlijk bedanken. Daarom wil ik op deze
wijze u hartelijk danken voor uw belangstelling, uw steun door
gebed, uw aanwezigheid op de uitvaart, de bloemen en kaarten. Dit
alles heeft mij onbeschrijfelijk veel goed gedaan.
Een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar.
A.M. Snoek –Ruiterman
In plaats van bloemen heb ik een cadeautje gehad.
Ik ben heel erg blij met het boekje, nu heb ik iets
te lezen als ik ziek op bed lig.
Bedankt voor de Donald Duck.
groetjes Bryan Lakerveld

Hierbij wil ik, ook namens Ina, de parochie heel hartelijk
danken voor het altaarbloemetje. Een prachtig boeket dat
wij op 28 november mochten ontvangen. Wij verblijven
beiden in een verzorgingshuis en waren zeer verrast en
dankbaar dat wij dit boeket mochten ontvangen. Wij danken Karmel
parochie vooral omdat aan ons gedacht is!
Jan en Ina Ceelie
Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen. We waren
zeer verrast. Ook bedankt voor de grote belangstelling
voor mijn man. Dat geeft ons veel kracht.
Hartelijk groet,
Familie C.J. van Klink
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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
24 dec.
88 jaar
Mvr. J.W.T. Raadschelders-Kok
Clematisstraat 24
28 dec.
83 jaar
Mvr. M.J. Colijn-Bouckaert
Aalsmeerderdijk 568
29 dec.
85 jaar
Mvr. C. Huiskens-van Halm
Wilhelminastraat 32
31 dec.
78 jaar
Mvr. W.I.M. Zonjee-Waldram
Uranusstraat 21
01 jan.
79 jaar
Mvr. M.B. v. Emmerik-van Hölscher
Oosteinderweg 377
01 jan.
89 jaar
Dhr. C.J. Kragtwijk
Clematisstraat 38
01 jan.
88 jaar
Mvr. J.C.M. Slats-Ruygrok
Roerdomplaan 86
09 jan.
77 jaar
Dhr. H.J. Blom
Clematisstraat 43
11 jan.
79 jaar
Dhr. A.G. Burgers
Molenpad 2 K373
12 jan.
77 jaar
Mvr. H.C. van der Geest-Loogman
Van den Berghlaan 120
13 jan.
79 jaar
Dhr. W.J. Bogers
Weteringplantsoen 17
14 jan.
77 jaar
Mvr. C.M. Zaalberg-van Lammeren
Kleine Poellaan 31
16 jan.
80 jaar
Mvr. M.H.M. de Waal-Marcus
Loefzijde 103
18 jan.
80 jaar
Mvr. J.M. Stokkel-van der Meer
Hortensialaan 65
20 jan.
76 jaar
Mvr. W.J. van Es-Commandeur
Hortensialaan 17
25 jan.
95 jaar
Mvr. K. Maas-Bon
Zijdstraat 8 A
25 jan.
82 jaar
Dhr. P.J. van Rooij
Ringvaartzijde 1
28 jan.
76 jaar
Dhr. J.R. Tiesselinck
IJsvogelstraat 34
28 jan.
77 jaar
Mvr. A. Hoogervorst-de Bruin
Lijzijde 5
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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.18 dec.19:00

Vr. 24 dec.19:00

Za. 8 jan. 19:00

MISINTENTIES:
Vr. 24 dec:

Za. 8 jan:

Woord- en Communieviering tevens boeteviering olv
parochianen. M.m.v. dames-en herenkoor S.D.G.
Voorgangers: Mevr. M. Wies en mevr. W. Bakker.
KERSTNACHT: Eucharistieviering m.m.v. dames- en
herenkoor S.D.G. Voorganger: Pastor L. Seeboldt
Lectrice: Mevr. M. Wies
Eucharistieviering m.m.v. dames-en herenkoor S.D.G.
Voorganger: Pastor L. Seeboldt
Lectrice: Mevr. B. Spring in‟tveld

Wim Schoof, Maria Cornelia v Es-Blokker
Robert Proost, Lennard Hoogeboom
Jeanne van Eenennaam
Johan en Coby Agtersloot
Wim Schoof, Maria Cornelia v Es-Blokker
Robert Proost, Lennard Hoogeboom

KOPIJ INLEVEREN: t/m vrijdag 21 jan. Lavendelweg 5, tel:326518
mailadres: mieke@wimammerlaanrozen.nl. (6 wk )

ALTAARBLOEMETJE
Ik wil u hartelijk bedanken voor het altaarbloemetje wat ik mocht
ontvangen.
Dat deed mij goed.
In januari 2011 ben ik als het goed is weer van mijn gips verlost.
A.M. Snoek Ruiterman
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NOGMAALS VERGRIJZING …
In het vorige contact heb ik een stukje geschreven over de
vergrijzing die ook in onze gemeenschap in Rijsenhout toeslaat,
en waar we ook geconfronteerd worden met het vertrek van enkele
actieve kerkleden.
Om het belang van de bijeenkomst om op12 januari a.s. om
20.00uur in de Ontmoetingskerk te onderstrepen wordt aan alle
kerkleden van Rijsenhout rond 20 december een brief gestuurd met
een persoonlijke uitnodiging om uitleg te geven aan de situatie.
Wij willen graag met elkaar zoeken naar oplossingen om onze
gemeenschap overeind te houden.
Namens het bestuur van de wijkraad, Aard Bakker
Diensten Onder leiding van Parochianen.
Zoals u wellicht al vernomen heeft is er in
Rijsenhout weer een DOPgroep opgestart.
Deze groep bestaat voorlopig uit Mw. Wil Bakker en
ondergetekende. Meer mensen zijn uiteraard van harte welkom.
Voor nadere inlichtingen kunt u ons telefonisch bereiken op nummer
321321 (Mw. Bakker) en 324587(Mw. Wies)
18 December, 4e weekend van de advent, is onze eerste viering.
Deze viering bevat tevens een boeteviering.
De indeling van de DOPviering verschilt op sommige punten van
een eucharistieviering.
Omdat brood en wijn al in een eerdere eucharistieviering zijn
geconsacreerd, is er vóór de uitreiking van de H. Communie geen
gebed om zegen over de gaven, maar volgt er na de uitreiking een
dankgebed.
Daarom is ook de collecte, die onderdeel uitmaakt van de gaven, op
een andere plaats in de viering en wel aan het einde.
Mede namens Mw. Bakker nodig ik u allen van harte uit voor de
viering op 18 december a.s.
Monica Wies
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SEKSUEEL GEWELD TEGEN VROUWEN IN DE CONGO
Vorig jaar rond 10 december vroegen we u, als Amnestygroep
Rijsenhout een kaart te sturen naar leden van geloofsgemeenschappen in Congo met de oproep om op te komen tegen het
seksueel geweld tegen vrouwen, om erover te spreken en de
slachtoffers niet te verstoten, maar te helpen.
Ook onze predikanten stuurden een brief naar hun collega‟s daar.
Graag willen we u vertellen hoe het daarmee gegaan is.
We laten Justine Bihamba vertellen, zij is één van de vrouwen die
zich inzet met haar organisatie tegen dit onrecht.
Justine: We begonnen 7 maart in Goma bij een kerk van de
universiteit. Daar komen mensen van vele gezindten, dus zo bereik
je iedereen. De voorgangers spraken zich uit tegen seksueel
geweld tegen vrouwen. De volgende dag trok zij met haar collega‟s
bepakt en bezakt van dorp tot dorp. Soms moesten ze twee dagen
met volle tassen door de bush lopen voor ze bij het volgende dorp
aankwamen. „Telkens als we in een nieuw dorpje kwamen, vroegen
we wie de religieuze leiders waren en die riepen we bij elkaar. We
legden uit waarvoor we kwamen, lieten post zien uit Nederland en
vroegen de voorgangers over seksueel geweld te spreken in hun
gemeenschap. Daar in de binnenlanden was het probleem vaak het
grootst: vrouwen wisten niets van hun rechten. Bij vertrek vroegen
de mensen ons of we terug wilden komen. We moeten ons werk
daar voortzetten.‟
Volgens Justine is het van heel groot belang gebleken dat kerken
van hier de kerken van Congo in deze actie hebben aangesproken.
Ze zegt: „Heel opmerkelijk was hoe de brieven en kaarten
aansloegen. Vooral de boodschap “de kerk kan het verschil maken”
maakte veel indruk. Voorheen dachten veel voorgangers nog: dit is
een onderwerp voor anderen, maar toen dachten ze : dit is ook voor
onze kerk.‟
De kaarten en brieven zijn in een groot gebied in zowel Noord-Kivu
als Zuid-Kivu verspreid door verschillende vrouwenorganisaties. Ze
hebben er maanden over gedaan, maar het is de moeite waard. „We
blijven samenwerken met de kerken, ook op hun verzoek. Dit is nog
maar het begin. We hopen samen een bewustwordingsproject op te
zetten waardoor er weer hoop komt voor een leefbare toekomst.‟
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VIERINGEN
4e Zondag van de Advent
zo

19-12

10.30

Karmelkerk
Jaardienst

Intenties:

zo
vr

19-12
24-12

14.30
21:00

Karmelkerk
Karmelkerk

vr

24-12

23:00

Karmelkerk
Intenties voor
alle vieringen

Eucharistieviering, vg. L.Seeboldt
mmv. Klein Koor
Jaargedachtenis van:
Jopie Pouw,
Jan van Es,
en Corrie Broekhuizen.
Jan en Jopie Pauw en schoonzoon
Ronald
Gerda van den Hoek
Overleden familie Celie-Olijhoek
Piet de Boer
Johannes Moerman en dochter Jopie
Cornelia Anna Buskermolen-de Bruin
Diaken Joop Snoek
Michael Dawit
Cornelis Johannes Klink
Viering in het Pools
Kerstavond Eucharistieviering, vg.
L. Seeboldt, mmv. Karmelkoor
Kerstavond Eucharistieviering vg.
L. Seeboldt, mmv. Gelegenheidskoor
uit dankbaarheid
Cornelis Jozef Bartels, Kees Kok,
Cyprianus Blauwhoff, Gerard Berk,
Overlden ouders Veelenturf-Voordouw
Overleden ouders StokmanGranneman, Piet Buskermolen,
Paula van der Jagt, Joop van Beest,
Diaken Joop Snoek, Marian Overwater,
overl ouders Pouw Witteman,
overl ouders Tates-Jongkind,
Margaretha Mara Pouw-Wyen,
Dennis van den Hoek, Riet Kolk-Calis,
Johannes Moerman en dochter Jopie,
Albert-Kees-Peter en Ellen de Schrijver,
Bert den Blanken, Peter Albers,
Anthonius en Hubert Rijken,
Annie de Jong-van den Bosch,
Carl Tempelman, Cok Loogman,
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za

25-12

10:30

Karmelkerk

za
za

25-12 10.30
25 dec 14.30

Kloosterhof
Karmelkerk

Jan en Jopie Pouw en schoonzoon
Ronald, Michael Dawit
Cornelis Johannes Klink
Eerste Kerstdag Gezinsviering,
vg. H.Post, mmv. De Mirakeltjes
Woord-Communieviering, vg. N. Kuiper
Viering in het Pools

Feest van de Heilige Familie
zo
zo
vr
vr
vr

26-12
26-12
31-12
31-12
31-12

10:30
14:30
10:00
17:00
19:00

Karmelkerk
Karmelkerk
ZC Aelsmeer
Kloosterhof
Karmelkerk
intenties

za

01-01

Karmelkerk

GEEN VIERING
Viering in het Pools
Eucharistieviering, vg.L.Seeboldt
Viering Dominee
Oud Jaar Eucharistieviering, vg.
L. Seeboldt, mmv. Karmelkoor
Joop van Beest
Overleden ouders Zandvliet-Bakker
Nieuw Jaar Geen viering

Openbaring des Heren – Drie Koningen
zo 02-01

10.30

Karmelkerk

Intenties

zo
vr
za
za

ste

02-01
07-01
08-01
08-01

14.30
09.00
17.00
19:00

Karmelkerk
Kloosterkapel
Kloosterhof
Karmelkerk

1

Zondag door het jaar

zo
zo
vr
vr
za

09-01
09-01
14-01
14-01
15-01

10.30
14.30
09.00
10.00
17.00

Karmelkerk
Karmelkerk
Kloosterkapel
ZC Aelsmeer
Kloosterhof

Eucharistieviering, vg. L.Seeboldt
mmv. KarmelKoor
Koffie + Nieuwjaarsreceptie Parochiehuis
Johanna Wilhelmina v.d.Berg-Duindam
Piet de Boer
Michael Dawit
Cornelis Johannes Klink
Viering in het Pools
Eucharistieviering vg. Karmelieten
Woord-Communieviering, vg. N. Kuiper
Eucharistieviering voor jongeren, mmv.
Jongerenkoor Fiore uit Kudelstaart ”een
nieuw begin” Vg: H. Post

GEEN VIERING
Viering in het Pools
Eucharistieviering Karmelieten
Eucharistieviering. vg. L.Seeboldt
Woord-Communieviering, vg.
M. van Zoelen
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de

2

Zondag door het jaar

zo

16-01

vr
za

21-01
22-01

de

3

10.30
10:00
09:00
17:00

Karmelkerk
Kloosterkapel
Kloosterhof

GEEN VIERING
Oecumenische viering Open Hof Kerk
Eucharistie Karmelieten
Woord-Communieviering, vg.
M. van Zoelen

Zondag door het jaar

zo

23-01

10.30

Karmelkerk
Intenties

zo
vr
vr
za
zo

23-01
28-01
28-01
29-01
30-01

14.30
09.00
10:00
17:00
10:30

Karmelkerk
Kloosterkapel
ZC Aalsmeer
Kloosterhof
Karmelkerk
Intentie

DOP-viering, mmv. Karmelkoor
Kees Kok
Michael Dawit
Cornelis Johannes Klink
Viering in het Pools
Eucharistieviering vg. Karmelieten
Woord-Communieviering, vg. A. Blonk
Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
Karmelviering, vg. Karmel Aalsmeer
Wilhelmina Johanna v.d.Berg-Duindam
Michael Dawit
Cornelis Johannes Klink

PAROCHIEAGENDA
Van 19 december 2010 t/m 28 januari 2011
Aanvangstijden repetities van : Mirakeltjes
Karmelkoor
ma 20-12 19.15uur
kerk
ma 03-01 20.00 uur
PC zaal 2
ma 10-01 20:30 uur
PC zaal 2

donderdag 18.45
donderdag 19.45
Gelegenheidskoor
Parochiebestuur
Bijeenkomst
Wereldjongerendagen

Altaardienst
zo
vr
vr
za
vr
zo

19-12
24-12
24-12
25-12
31-12
02-01

10:30
21:00
23:00
10:30
19.00
10:30

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

VIERINGEN MET KERSTMIS
IN DE REGIO AALSMEER - UITHOORN
Graag informeren wij u over de vieringen in de
kerstperiode in de diverse kerkelijke gelegenheden in de regio
Aalsmeer – Uithoorn, waartoe ook uw parochie behoort.
Begonnen wordt met een overzicht van de bijzondere
Kerstconcerten, Kersthappenings en Kerstsamenzangen welke in
de verschillende parochies worden gehouden en welke door de
parochiekoren worden verzorgd.
Daarna volgt een overzicht van de vieringen van Kerstmis tot en
met Driekoningen. De gegevens zijn op alfabetische volgorde van
plaats weergegeven; let dus goed op de data en aanvangstijden.
Wij wensen u allen een gezegend Kerstmis toe.
De pastores en de parochiebesturen van de regio Aalsmeer –
Uithoorn.

KERSTCONCERTEN
Plaats

Datum

Aalsmeer

10 dec. 20.00 u

De
Kwakel
De
Kwakel
K‟ staart

Nes a/d
Amstel
Uithoorn

Tijd

11 dec. 19.00 u
18 dec. 19.00 u
18 dec. 16.00 u

Viering
Kerstmeezing-avond
Kersthappening
Kerstconcert
Kerstconcert

Kerstconcert
Kerstsa18 dec. 19.00 u
menzang
12 dec. 14.15 u
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Zang

The Bridges en Aurora
Tavenu
m.m.v. Marcel de Waal
D/H koor Cum Ecclesia,
Jongerenkoor Fiore en
Kinderkoor De Kudelkwetters
Loman Ensemble en Loman
Consort
Alle koren

VIERINGEN
Plaats

Tijd

Viering

Opmerking

Voorganger Zang

Vrijdag 24 december Kerstavond
Pastor
Seeboldt
Pastor
Seeboldt

Aalsmeer 21.00 Euch.viering
Aalsmeer 23.00 Euch.viering
Badhoevedorp
Badhoevedorp
De
Kwakel
De
Kwakel
K‟ staart

18.30 Euch.viering Gezinsviering

Pastor Post

21.00 Euch.viering

Pastor Post

19.00

Viering o.l.v.
Gezinsviering
parochianen

K‟ staart

19.00

K‟ staart

21.00

K‟ staart
Nes a/d
Amstel
Rijsenhout

23.00

Uithoorn

19.00

Uithoorn

21.00

Uithoorn

23.00

20.00
19.00

Gelegenheidskoor
Gelegenheidskoor
Gemengd
koor
Kinderkoor
4-YOU

Mgr. J.
The Bridges
Hendriks
Kindje wiegen Pastor Blonk Kudelkwetters
Woord- en
KudelPastor Blonk
comm.viering
kwetters
Viering o.l.v.
Lectoren
D/H Koor
parochianen
Euch.viering
Pastor Post Fiore
Woord- en
Pastor
Gelegencomm.viering
Huijgens
heidskoor
Pastor
Gemengd
Euch.viering
Seeboldt
Koor
Woord- en
Pastor
Gezinsviering
Op-Maat
comm.viering
Mascini
Pastor
Woolderink
Euch.viering
Emmaüskoor
en Pastor
Mascini
Pastor
Euch.viering
Debuut
Woolderink

21.00 Euch.viering
17.00

Lectoren

Karmelkoor
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Zaterdag 25 december 1e Kerstdag
Aalsmeer 10.30 Euch.viering Gezinsviering Pastor Post
BadhoeWoord- en
Zorgcentrum Pastor Van
10.00
vedorp
comm.viering Meerwende
Zoelen
De
Kwakel

10.00

Woord- en
comm.viering

K‟staart

10.30

Woord- en
comm.viering

Nes a/d
Amstel

10.00

Euch.viering

Uithoorn

10.00

Euch.viering

Mirakeltjes
Gemengd
Koor
Gemengd
Pastor
koor St.
Mascini
Caecilia
D/H koor Cum
Pastor Blonk
Ecclesia
Pastor
St. Cecilia
Woolderink
Mgr. J.
Gregoriaans
Hendriks
koor

Zondag 26 december 2e Kerstdag
De
Kwakel

10.00

Nes a/d
Amstel

10.00

Uithoorn

10.00

Uithoorn

14.00

Gemengd
Mevr. E. van
koor
Rooden
St. Caecilia
Viering o.l.v. Gezinsviering Lectoren
Samen-zang
parochianen met kindje
wiegen
Mgr. J.
Orgel en
Euch.viering
Hendriks
trompet
Kindje
wiegen

Woord- en
comm.viering

Vrijdag 31 december Oudjaar
Badhoevedorp
De
Kwakel
K‟staart

Uithoorn

19.00

Euch.viering

Pastor Post

Gemengd
Koor

19.00

Viering o.l.v.
parochianen

Lectoren

The Bridges

Woord- en
comm.viering

Pastor Blonk D/H koor,
Jongerenkoor
Fiore

Viering o.l.v.
parochianen

Lectoren

Ackoord

Mgr. J.
Hendriks

Samenzang

19.00

17.00

Zaterdag 1 januari Nieuwjaar
Nes a/d
Amstel

10.00

Euch.viering
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Zondag 2 januari Openbaring des Heren / Driekoningen
Aalsmeer 10.30 Euch.viering
Badh‟dorp 10.00 Euch.viering
De Kwakel 10.00 Euch.viering

Nes a/d
Amstel

Woord- en
comm.viering
Viering o.l.v.
10.00
parochianen

Uithoorn

10.00 Euch.viering

K‟staart

10.30

Na afloop
koffie drinken
Na afloop
Nieuwjaarreceptie
Nieuwjaar

Pastor
Seeboldt
Pastor Post
Pastor
Woolderink

Karmelkoor
Gemengd
koor
St. Caecilia

Pastor Blonk Kudelkwetters
Pastor
Huijgens
Mgr. J.
Hendriks

St. Cecilia
Emmaüskoor

Wijzigingen voorbehouden.
Eventuele wijzigingen k unt u als volgt nagaan:
Plaats
Aalsmeer

Parochie
Karmel
HH.
Badhoevedorp
Engelbewaarders
De Kwakel
St. Jans Geboorte
K‟staart
St. Jan Geboorte
Nes a/d Amstel St. Urbanus
Rijsenhout
Karmel
Uithoorn
Emmaüs

Website
www.karmelparochie.nl

Overige

www.rkkerkbadhoevedorp.nl
www.rkkerkkudelstaart.nl
www.karmelparochie.nl
www.emmaus-uithoorn. nl

Par.Nieuws

KERKPLEKKEN
Plaats
Aalsmeer
Badh‟dorp
Badhoevedorp
De Kwakel
K‟staart
Nes a/d
Amstel
Rijsenhout
Uithoorn

Kerkgebouw
OLV v.d. Berg Carmel
HH.Engelbewaarders
Zorgcentr.
De Meerwende
St. Jans Geboorte
St. Jan Geboorte

Adres kerkgebouw
Telefoonnr.
Stommeerweg 13 1431 ES 0297-341231
Pa Verkuyllaan 22 1171 EE 020-6592591

St. Urbanus

Amsteldijk-Zuid 145 1189 VL 0297-582232

Ontmoetingskerk
H. Sacrament

Werf 2
Potgieterplein 4

Kam.Onneslaan 131 1171 AE 020-6594155
Kwakelsepad 4
K‟staartseweg 247
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1424 BE 0297-564593
1433 GH 0297-324735

1435 KP 0297-327557
1422 BB 0297-561439
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