JULI – SEPTEMBER 2011

Parochieblad
Kontakt
Datum
Redaktieadres
Hoofdredaktie

:
:
:
:

Distributie

:

Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
16 juli t/m 16 september 2011
Stommeerweg 15, 1431 ES Aalsmeer
Jacqueline van Es
0297-345263
Mirjam Stokman
0297-347757
Jan Volman
0297-322157

U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (voor 5 weken, 17 september
t/m 21 oktober 2011) inleveren tot en met woensdag 31 augustus uiterlijk
18.00 uur via E-mail naar redaktiekontakt@hotmail.com of in de
brievenbus van het klooster, Stommeerweg 15.
Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de
Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 322157)
WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf donderdag
8 september voor u klaar.

Parochiegegevens
E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl
Website: www.karmelparochie.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, via de
mail of telefonisch, uiterlijk t/m de maandag vóór de kopij inleverdatum van
het Kontakt.
Parochietelefoon :

Bankrelatie

:

Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer
0297-341231. Als er niet wordt opgenomen, spreek
dan een boodschap in en er wordt teruggebeld.
Het fax-nummer is 0297-365052.
ING bankrekeningnummer 676462197
Gironummer 1466771
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EVEN NADENKEN OVER…

De kerk die niet met vakantie gaat
De zomervakantie nodigt ons allen uit om op zoek te gaan naar
vrijheid, om op een vrije manier met drukte om te kunnen gaan.
Dan komen we eigenlijk uit bij de diepste betekenis van “vakantie”.
Vakantie komt van het Latijnse “vacare”, dat betekent “vrij” zijn.
Als we vakantie houden, dan zijn we tijdelijk vrij van alle gewone
werkzaamheden en afspraken, die we soms als een sleur ervaren.
De zomervakantie geeft ons ruimte om enerzijds stil te staan bij de
dingen die we al die tijd vermeden hebben: oud zeer, pijnlijke
herinneringen, boosheid, verdriet.
Anderzijds is er nu ook meer ruimte om nog volop te genieten van
de momenten die te snel langs ons zijn heen gegaan: mooie en
vreugdevolle ontmoetingen, een glimlach waarmee iemand ons
zijn/haar genegenheid toonde.
Het is goed om deze herinneringen, of ze nou vreugdevol zijn of
pijnlijk, een rustig plekje in ons hart te geven. Wat hierbij kan helpen
is op zoek te gaan naar een stille plek en/of een stil moment:
even geen muziek of tv aan, zijn voor wat ons hart en de geest ons
ingeeft. In de stilte kunnen we alles wat ons hart raakt, delen met
onze God. Misschien kunnen we in die stilte ontdekken dat God
liefde en vrede is. Wie dat steeds meer kan ontdekken, zal zich van
binnen vrijer en sterker gaan voelen om door alle drukte heen zin te
vinden in zijn/haar leven.
Dat wens ik iedereen toe in de zomervakantie…vanuit de kerk….
Br. Wim Ernst

-3-

LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE
In Memoriam Sien Maas
Op 19 mei hebben we in een kleine kring tijdens een
gebedsdienst bij uitvaartbedrijf Finnema afscheid genomen
van Sien Maas. Zij verbleef de laatste twee jaar in Bornholm.
Zij was een vrouw die hartelijk was, maar soms ook als „hard‟ werd
ervaren door haar naasten. Niet in woorden, maar in daden liet ze
hen zien dat ze van hen hield. Ze stond altijd voor man en kinderen
klaar, maar een liefdevolle knuffel geven dat kon ze maar moeilijk.
Verdriet werd haar niet bespaard.
De dood nam te vroeg haar echtgenoot weg, met wie ze samen een
antiekwinkeltje dreef. Ook haar dochter Lia stief ver voor haar tijd,
menselijk gezien.
Sien Maas bleef toch een groot vertrouwen houden in God en elke
viering in het Zorgcentrum was ze erbij. Tot zij haar heup brak en in
een verpleeghuis terecht kwam. We lazen tijdens de gebedsdienst
uit psalm 139 die haar dochter koos: „God kent ons vanaf het begin,
al voor we geboren werden‟. Om de drempel over te gaan naar díe
God, was een feest voor haar. Na de uitvaart werd zij in Aalsmeer
begraven. We wensen haar dochter en kleinzoon veel kracht toe bij
het verlies van hun moeder en oma.
Pastor Annemiek Blonk

In Memoriam Hennie Verhoef, 72 jaar
Op 9 juni sterft hij. Geconfronteerd met zijn sterven kijken wij
naar wat de familie meemaakt. Zijn vrouw vertrouwt me toe: we
moeten het midden houden: we moeten hem niet de hemel in
prijzen en ook niet zeggen: over de dode niets dan goeds. Zo is het
toedienen van de ziekenzalving ervaren. Zijn leven noemden we
toen gezegend. Zijn handen vertellen nog het meest van zijn leven.
Van onze kijk op zijn leven. De kijkrichting van zijn kinderen naar
vroeger en hoe zij over hem denken nu zij zelf ouders zijn
geworden.
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Hennie is een man van zijn tuin, van de voetbalclub en van het koor.
Hij hield van de natuur. Jarenlang heeft ie als werk: muskusratten
gevangen. Kinderen durfden al helemaal niet zo maar spontaan in
de kofferbak van zijn auto te kijken, want stel je voor dat er een stel
in zouden liggen…..je moet er niet aan denken.
Geconfronteerd met zijn sterven worden wij uitgenodigd te kijken
met het hart. Betrokken kijken. Een groot vertrouwen in God uit hij in
de vier en een half jaar dat hij ziek is: dan wordt er gezongen: geef
ons kracht… Met Hennie is een biddende man heengegaan naar
het hemels Vaderhuis.

In Memoriam Willem Muller, karmeliet, 92 jaar
Een markante man. In de oorlog komt bijna zijn hele familie bij
een bombardement om en vraagt hij aan God om tien jaar extra te
mogen leven. Dat gebed is verhoord, zegt hij. Als ik in 1972 in
Aalsmeer kom, is hij kok in het klooster. Hij houdt van de Franse
keuken. Hij heeft 10 jaar in Straatsburg gewoond bij de
Dominicanen als kok. Daarvoor had hij minstens in zestien andere
kloosters gewoond.
Vanuit de keuken hier telt hij dagelijks de bakstenen van de kerk en
wordt er dol van: in 1978 verhuist hij naar een kraakwoning in
Amsterdam. De stroom komt uit de lantaarnpaal en vloerbedekking
tegen de muur tegen de kou. Hij was gastvrij voor wie onderdak
zocht. Er was altijd wat te eten en een douche en schone kleren. Hij
blijf bij de Karmel. Wim en ik iedere zondagavond bij hem op
bezoek. En later Ferdinand op zijn vrije woensdag. Zo houden wij
kontakt. Hij was een échte bidziel. Altijd de rozenkrans in zijn
vingers als ie de deur uitgaat.
Op Pinksteren wordt hij opgenomen in het ziekenhuis en enkele
dagen later sterft hij. Zijn lichaam halen we naar het klooster en we
luiden de klok als hij arriveert. Wij willen ieder danken
die aan zijn uitvaart bijgedragen heeft: koster en koor
en organist!
Henny Post, pastor
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OPENINGSVIERING 11 SEPTEMBER
Op zondag 11 september gaan we weer de jaarlijks terugkerende
openingsviering vieren in de Karmelkerk.
Voorganger is pastor Loek Seeboldt, organist Nico v. Geijlswijk en
dirigenten zijn René Domen en Jorinda Hoogeveen.
Het Karmelkoor, de Mirakeltjes en het koor Soli Deo Gloria uit
Rijsenhout zullen met elkaar het koor deze dag vormen.
We gaan proberen om daar weer een mooie viering van te maken.
Daarna is er koffie/thee/limonade in het parochiehuis waarbij
natuurlijk net als bij deze viering, iedereen uitgenodigd is.
Tot ziens allemaal op zondag 11 september om 10.30 uur.

ZIEKEN- en OUDERENDAG
voor “Aalsmeer en omliggende parochies”
De zieken- en ouderendag 2011 wordt dit
jaar op donderdag 15 september gehouden (de derde donderdag in
september).
De gasten worden ‟s morgens om half tien in de kerk verwacht en
de dag duurt tot ‟s middags vier uur.
Parochianen, die ieder jaar naar de Zieken- en Ouderendag komen,
worden door ons bezocht voor het invullen van het inschrijfformulier.
Als er parochianen zijn, of u kent parochianen, die ook graag
aanwezig willen zijn bij deze dag, kunt u ons dat laten weten via een
van de onderstaande telefoonnummers, dan komt een van ons
langs voor het inschrijven, de betaling van € 10,- en om zonodig het
vervoer te regelen.
Wilt u misschien eerst nog informatie over de dag dan kunt u ook
bellen naar:
Mw. Lia Pieterse tel. 0297-323746
Mw. Hettie Pecht tel. 0297- 340694
We hopen weer velen van u op deze dag te mogen begroeten,
Namens de commissie,
Hettie Pecht
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28 AUGUSTS MIVA COLLECTE
Het thema is dit jaar: Haar leven, uw zorg!
Ieder kind telt! Elk leven telt. Laat het leven van deze kindarbeiders,
thuiswerkers en arme vrouwen ook uw zorg zijn. En steun ons
tijdens het geldinzamelen. Samen kunnen we hen een betere
toekomst geven.
Vorig jaar deden ruim 900 kerkelijke instellingen mee aan de MIVAcollecte. Dit bracht tezamen een bedrag op van maar liefst 226.000
euro. Met dit geld heeft MIVA vele pioniers kunnen helpen aan
transport- en communicatiemiddelen, zoals auto's vrachtwagens,
motoren, fietsen, computers en zelfs kamelen en ezels!
Ook u heeft weer aan het ontstaan van dit bedrag meegewerkt
graag doen wij dit jaar weer een beroep op u.
Het lijkt een kleine bijdrage, maar maakt voor de mensen een groot
verschil!
De DEURCOLLECTE vindt plaats na de dienst op zondag 28
augustus a.s.
Hartelijk dank namens Missiecomité (MOV groep)
Joke, Ria, Bep
De opbrengst van de pinkstercollecte voor de
Week Ned. Missionarissen was € 218, 57.
Dank aan alle gevers.

DOPEN
Dopen van een kind wordt een groter feest naarmate je
daar bij stil wilt staan in de voorbereiding ervan. U maakt
het best een afspraak voor een eerste gespreksdatum
door even te mailen naar karmelkerk@planet.nl.
Dan neemt één van de pastores contact met u op. In juli hebben
beiden reeds afspraken staan, zo ziet u achterin bij de parochieagenda. Ook op 28 augustus.
De pastores
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KARMELKERK DICHT
Op zondag 18 september zal de Karmelkerk gesloten zijn, omdat wij
allen zijn uitgenodigd om naar de oecumenische viering in de Open
Hof kerk te komen.
Dit is de Vredesdienst aan het begin van de vredesweek,
samengesteld door de voorganger en de liturgiegroep van de Raad
van kerken.
De voorganger is pastor Kees van Lent uit Hoofddorp, de organist
Jan Raadgever en het vocale kwartet Similia met Arie van de
Zwaard, Piet Adema, Paulien Walch en Wilma Schoenmaker als
solisten zullen de viering muzikaal ondersteunen.
Deze viering is op zondag 18 sept om 10.00 uur in de Open Hof
kerk Ophelialaan 247. U/jij komt toch?
Tot ziens namens de liturgiegroep van de Raad van kerken.
Lia Pieterse

RAAKPUNT KARMEL AALSMEER
Taizéviering
Op 23 september beginnen de vieringen
zoals de broeders van Taizé deze samenstellen. Veel stilte en
eenvoudige liederen. Het begint altijd om 20.30 uur in de kapel van
het klooster en daarna drinken we thee/koffie! Aardig misschien om
eens mee te komen vieren??!! Welkom.
17 juli:
Vanwege het feest van O.L.Vrouw van de Berg Karmel dat op 16 juli
in onze kloosters eigenlijk gevierd wordt gaan wij in de parochiekerk
het patroonsfeest vieren op zondag 17 juli. Met het Karmelkoor er
bij en hopelijk ook goed weer, want dan wordt het koffiedrinken op
het kerkplein!
Kloosterkapel
Vrijdagmorgen is er een eucharistieviering in de kloosterkapel om
09.00 uur en u bent daarna welkom bij ons en drinken we koffie.
Wij starten weer 9 september om 09.00 uur.
Karmel Aalsmeer
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MET DE DENKTANK OP NAAR DE VOLGENDE ACTIVITEIT
De vrijwilligersdag 2011 op zaterdag 25 juni jl. mag, ondanks het
slechte weer, als heel geslaagd beschouwd worden. En dit was ook
dankzij de activiteiten die de Denktank deze dag georganiseerd
had;
1. De fietspuzzeltocht, die Wim Zandvliet had uitgezet. 28
parochianen werden door middel van lootjes in koppels van 2
(Jozef en Maria, Spic & Span, kop en schotel, enz.) verdeeld en
vertrokken rond half 2 in de regen, met een routebeschrijving en
een aantal opdrachten, op weg voor een rit van circa 25 km. Er
waren 2 pauzes ingelast, de eerste bij de fam. Kreike in De
Kwakel, die hun erf beschikbaar had gesteld en waar koffie of
thee met een krentenbol geserveerd werd, en de
tweede in Uithoorn, waar Lous en Tonnie klaar
stonden met blikjes frisdrank. Rond 16 uur was
iedereen, weliswaar drijfnat, weer terug in de kerk.
Slechts één persoon met pech, nl. Bep Doeswijk had een lekke
band, maar dat kon verholpen worden.
In de kerk werden nog de laatste opdrachten (een tekening van
het koppel zoals het van start was gegaan, en een rekenopdracht) afgemaakt.
De uitslag:
1. Wim Hoogeveen en Toos Tempelman, zij kregen een doos
bonbons;
2. Jo de Kruijf en Piet Gerritsma, een kaasje;
3. Marianne den Blanken en Frank Zandvliet, een fles wijn.
Een extra prijsje was er voor de jongste deelnemer, Camiel
Zandvliet, die met zijn korte beentjes toch ook de hele rit had
uitgefietst.
2. Een meezinggedeelte. O.l.v. Jorinda Hoogeveen en met
begeleiding van Guus vd Geest werd in 2 delen een aantal
Nederlandse meezingnummers gezongen (Kleine café aan de
haven, Dromen zijn bedrog, Spiegelbeeld, enz.). Een groepje van
ongeveer 15 parochianen had hiervoor de woensdag
voorafgaand een avond gerepeteerd, zodat zij de aanwezigen
konden ondersteunen.
Er werd goed meegezongen en de stemming was uitstekend.
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Het parochiebestuur had weer een
gezellig e barbecue georganiseerd
en enkele bestuursleden hebben
een aantal uren buiten gestaan
om het vlees gaar te maken;
hulde!! Het was heerlijk!
Inmiddels zijn wij alweer aan het brainstormen geweest over onze
volgende activiteit, die u alvast in de agenda mag zetten, namelijk
een kerstmusical van de kinderen op zaterdag 10 december.
Wij houden u op de hoogte via Kontakt.
De leden van de Denktank wensen alle parochianen een fijne
vakantie met veel mooi weer!
Anne, Jan, Marja, Ria en Wendy

KOFFIEHOEK!!
De vakantietijd komt er aan en daarom is er de eerste
zondag van augustus geen koffie in de kerk.
Wel is er weer een nieuwe dame, Ans van Hooff, die ons team komt
versterken. Dus Ans van harte welkom bij ons groepje.
Inmiddels hadden we weer 4000 D.E. punten bij elkaar en heb ik
een vierde "design"bakje kunnen kopen in de Douwe Egberts
winkel. Dus spaarders/sters weer hartelijk bedankt en de punten zijn
nog steeds welkom, want we willen nog 2 van die bakjes erbij
"kopen".
Allemaal een fijne vakantie-periode en TOT ZIENS in onze
"koffiehoek" na de vakantie en wel op zondag 4 september a.s.
Extra koffiedrinken zal er zijn op zondag 17 juli a.s. op het
patroonsfeest van onze kerk.
Anneke d. Haan, Wil v. Es, Ali Verlaan, Nel Ton. Truus de Boer,
Josefien Kragtwijk, Ans van Hooff en Corrie van Veen.
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DAUWTRAPPEN mei 2011
De paden op, de lanen in…….
Voor de aanvang en bij het uitgaan van de
kerkdienst, werden groene folders uitgedeeld. Het was een
uitnodiging op Hemelvaartsdag te gaan wandelen (dauwtrappen) in
het HAARLEMMERMEERSE BOS. Daar ik van vrienden uit het
Oosten van het land had gehoord dat zij dit festijn al jaren met veel
plezier deden, kreeg ik de kriebels om ook eens een keer mee te
lopen.
Verzamelen bij de Karmelkerk om 7.00 uur. Een prima starttijd want
‟s morgens om 4.00 uur was voor een beginner zoals ik, wel erg
vroeg. Jan en Corrie van Veen, onze organisatoren, stonden hun
lijsten nog even te controleren. Na het nemen van een 2
groepsfoto‟s, het herindelen van de auto‟s vertrokken we. Een
goede routebeschrijving zorgde ervoor dat iedereen bijna
tegelijkertijd op het afgesproken vertrekpunt aankwam.

Het weer was prima. Heerlijk ontspannend, gezellig keuvelend
wandelen.
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Voorop Corrie om de route aan te geven (advies: zorg dat het water
aan je linkerkant blijft) en achteraan Jan als hekkensluiter om te
zorgen dat er geen achterblijvers zouden ontstaan. In het begin
dachten wij dat we het parcours hardlopend moesten doen, omdat
Corrie eensklaps begon te rennen, maar dat was gelukkig niet zo,
ze ging alleen even de toiletten inspecteren!! Ik weet niet hoeveel
kilometer we gelopen hebben, maar de tijd vloog om. Bij terugkomst
stond achter in de kerk al een heerlijk, goed verzorgd ontbijtje klaar,
o.a. een smakelijk puddingbroodje en lekkere eitjes (gekookt door
broeder Ferdinand).
Daarna volgde de Eucharistieviering om 10.30 uur. Wat een mooi
begin van deze Hemelvaartsdag.
Hartelijk dank aan de “ DENKTANK “, de koffiedames en iedereen
die deze wandeling heeft mogelijk gemaakt. Jammer als u niet mee
bent geweest. Misschien volgend jaar?????
Ik zou zeggen ……….DOEN!!!
Carrie Bijlo
P.S. Er liep een echtpaar mee uit Canada, weet iemand het
mailadres van deze mensen???? Zo ja dan graag even een
telefoontje naar Corrie en Jan van Veen.
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.
21 juli

76 jaar

22 juli

88 jaar

25 juli

78 jaar

27 juli

90 jaar

31 juli

75 jaar

02 aug

82 jaar

Dhr. H.J.J. van Wieringen
Oosteinderweg 100
Mvr. M.J. Bon-Slof
Clematisstraat 16
Mvr. J.G. Markman-van der Hoorn
Aalsmeerderweg 152
Mvr. F.J. de Gooijer-van de Coolwijk
Molenpad 2 K009
Dhr. D.M. Schreurs
Leimuiderdijk 95
Mvr. P.G. Tuinenburg-Vastenhout
Molenpad 2
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02 aug

82 jaar

07 aug

82 jaar

10 aug

83 jaar

13 aug

79 jaar

18 aug

82 jaar

20 aug

79 jaar

22 aug

75 jaar

24 aug

87 jaar

26 aug

81 jaar

29 aug

76 jaar

30 aug

85 jaar

30 aug

88 jaar

31 aug

75 jaar

01 sep

79 jaar

01 sep

78 jaar

02 sep

81 jaar

05 sep

75 jaar

05 sep

80 jaar

14 sep

85 jaar

15 sep

82 jaar

16 sep

76 jaar

Mvr. C.G. Berk-Bruine de Bruin
Gerberastraat 11
Mvr. M.A. Verhoeven
Drie Kolommenplein 7
Dhr. H.W. Zethof
Ophelialaan 205 A
Dhr. A. Springintveld
Oosteinderweg 310
Mvr. M.E. Pieksma-Bontenbal
Clematisstraat 25
Mvr. J.G.C. Schouten
Hortensialaan 55 A
Dhr. J.M. Hooijman
Stommeerkade 11
Mvr. M.J. Appelman-van Berkel
Olympiastraat 9
Dhr. H.P. Markman
Aalsmeerderweg 152
Dhr. J.M. Meijer
Gerberastraat 43
Mvr. C.A.U. de Reus-Hug
Blauwe Beugelstraat 46
Mvr. C.C. Klijn
Ophelialaan 182
Dhr. P.C.J. Touw
Seringenpark 25
Dhr. A.A. van der Zon
Aalsmeerderdijk 347
Mvr. A.W.M. Volman-van den Hoven
Margrietstraat 19
Mvr. A.G. van den Helder-Kramer
Clematisstraat 16
Mvr. W.J. Markman-de Rijk
Aalsmeerderweg 150
Mvr. W.M. van der Vaart-Wagenaar
Johan Frisostraat 6
Mvr. J. Blom-Jongman
Poldermeesterplein 87
Dhr. A.H. van Rijn
Ketelhuis 34
Dhr. T.W. van Beek
Julianalaan 122
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DANK
Op 18 april ben ik voor de derde maal aan mijn rug
geopereerd. Zondag 15 mei werd ik blij verrast met een
prachtig boekt bloemen. Nu moet ik met oefeningen en
therapie weer goed op de been komen. Karmelparochie
mijn hartelijke dank daarvoor.
Hartelijke groeten aan iedereen
Rie van Rijn

Dank je wel voor het altaar bloemetje wat ik heb
gekregen, en het medeleven van zoveel mensen via
kaarten, bloemen of 'n persoonlijk woordje.
Dit heeft mij zeker goed gedaan.
vr. gr. Jan Zandvliet.

Beste Parochie,
Ik wil jullie graag bedanken voor het presentje wat ik
gekregen heb naar aanleiding van mijn gebroken
sleutelbeen. Het gaat nu al weer een stuk beter met mij
en ik kan bijna alles weer doen.
Met vriendelijke groet,
Luuk Renne
Vuurdoornstraat

Samen is gezelliger dan alleen!
Dit heeft Luuk gedacht toen ik mijn voet brak. Solidaire
brak hij toen in de zelfde week zijn sleutelbeen. De
parochie had aan hem gedacht en zo ontving hij een
boekenbon.
Een week later kwam Carlo met een zomerse gele bos bloemen uit
de kerk. Wederom een attentie van de parochie, dit keer voor mij.
Luuk doet ondertussen al weer alles. Bij mij gaat het wat minder
snel, maar langzaam aan groeit het bot weer aan.
Groeten, Jacqueline Renne
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KATHOLIEKE
GEMEENSCHAP
RIJSENHOUT
Secretariaat: Mw. J. v Aert,
Sloppenbrugge 38, tel.328237
Rabobank nr. 3245.18.609
Postgiro nr. 3133356

LAATSTE BERICHT UIT RIJSENHOUT
Nadat we een prachtige slotviering in de Ontmoetingskerk hadden
op zaterdag 11 juni jl., was op donderdag 30 juni een laatste
gezellige bijeenkomst in de Serre.
Zowel de slotviering als de bijeenkomst werden goed bezocht en
dat stemt tot tevredenheid.
Het vuur van Pinksteren stond symbool en we hebben afscheid
genomen met het voornemen het licht niet te laten doven maar door
te geven waar we in de gelegenheid zijn.
Voldaan over de goede manier waarop de KGR afscheid kon
nemen maar ook weemoedig over dit definitieve afscheid, kijken we
terug op vele goede jaren in prettige samenwerking met de
protestantse gemeente uit Rijsenhout en ook met onze
Karmelparochie in Aalsmeer
Laten we hopen dat de katholiek Rijsenhout zich thuis gaat voelen
in de Karmelkerk.
Aard Bakker
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VIERINGEN
e

16 zondag door het jaar
zo 17-07 10.30

Karmelkerk

Intenties:

zo
za
za
za
za

17-07 14.30
23-07 15.00
23-07 15.45
23-07 17.00
23-07 19.00

Karmelkerk
Karmelkerk
Karmelkerk
Kloosterhof
Karmelkerk
Intenties:

Karmel Parochiefeest
Eucharistieviering, vg. Pastoresteam
Karmelkoor, Koffiedrinken
Overleden familie Ceelie-Olijhoek
Jan Ceelie
Cornelis Johannes van Klink
Cyprianus Blauwhoff
Ans en Jaap Stam
Diaken Joop Snoek
Truus Harting-Enthoven
Paula van der Jagt
Hennie Verhoef
Cornelis Jozef Bartels
Broeder Willem Muller
Viering in het Pools
Doop Peter Cornelis Kemper, vg H. Post
Doop Bastiaan Hub Antje vg. H. Post
Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
Woord-Communieviering, vg. A. Blonk
Broeder Willem Muller
Kees Kok
Overleden Ouders Veelenturf–Voordouw
Erna Konigferander

e

17 zondag door het jaar
zo
zo
zo
vr
za

24-07
24-07
24-07
29-07
30-07

za 30-07

12.30
13.15
14.30
10.00
17.00

Karmelkerk
Karmelkerk
Karmelkerk
ZC Aelsmeer
Kloosterhof

19.00 Karmelkerk
Intenties:

doop Johny van Veen, vg. H. Post
doop Meike van der Burgt, vg. H. Post
Viering in het Pools
Woord-Communieviering, vg. A. Blonk
Woord-Communieviering,
vg. M. van Zoelen
Karmelviering, vg. H. Post
Sander v.d Meer, jaargedachtenis
Broeder Willem Muller
Cornelis Johannes van Klink
Diaken Joop Snoek
Riet Kolk-Calis
Wilhelmina Johanna v.dn Berg-Duindam
Martien Levarht
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e

18 zondag door het jaar
zo 31-07 14.30 Karmelkerk
za 06-08 17.00 Kloosterhof

Viering in het Pools
Woord-Communieviering vg. M. v Zoelen

e

19 zondag door het jaar
zo 07-08

10:30 Karmelkerk
Intenties:

zo 07-08
vr 12-08
za 13-08

14.30
10.00
17.00

Karmelkerk
ZC Aelsmeer
Kloosterhof

Eucharistieviering vg. L. Seeboldt
Samenzang
Piet de Boer
Cornelis Johannes van Klink
Annie de Bruijn-Tijssen
Overleden familie Ceelie-Olijhoek
Jan Ceelie
Viering in het Pools
Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt

Feest van Maria ten Hemelopneming
zo 14-08

10.30 Karmelkerk
Intenties:

zo 14-08
vr 19-08

14.30
14.45

Karmelkerk
Karmelkerk

za 20-08

17.00

Kloosterhof

21

ste

Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
Kees Kok
Bert Pieterse
Overleden ouders Kolk-Schrama
Erna Konigferander
Maria Cornelia Buskermolen Pauw
Bert den Blanken
Viering in het Pools
Huwelijk Sander Doeswijk en Cindy
Ntamikevyo, vg. H. Post
DOPviering gemaakt door
Badhoevedorp

zondag door het jaar

zo 21-08

10:30

Karmelkerk
Intenties:

zo 21-08
vr 26-08
za 27-08

14:30
10.00
17.00

Karmelkerk
ZC Aelsmeer
Kloosterhof

DOPviering gemaakt door Badh‟dorp
uit dankbaarheid 45-jrg huwelijk
Wim en Wil Blom-van Wees
Overleden familie Ceelie-Olijhoek
Jan Ceelie
Cornelis Johannes van Klink
Paula van der Jagt
Ans en Jaap Stam
Viering in het Pools
Woord-Communieviering,vg. A. Blonk
Woord-Communieviering, vg. N. Kuiper
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22

ste

zondag door het jaar

zo 28-08

10.30 Karmelkerk
Intenties:

zo 28-08

12.30 Karmelkerk

zo 28-08
vr 02-09

14.30 Karmelkerk
16.00 Karmelkerk

za 03-09 17.00 Kloosterhof
ste
23 zondag door het jaar
zo 04-09

10:30 Karmelkerk
Intenties:

zo 04-09 14.30 Karmelkerk
vr 09-09 09.00 Kloosterkapel
vr 09-09 10.00 ZC Aelsmeer
za 10-09 17.00 Kloosterhof
ste
24 zondag door het jaar
zo 11-09

10.30 Karmelkerk
Intenties:

zo
do
vr
za

11-09
15-09
16-09
17-09

14.30
10.00
09.00
17.00

Karmelkerk
Karmelkerk
Kloosterkapel
Kloosterhof

Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
Peter Brockhoff, jaargedachtenis
Peter Albers
Cyprianus Blauwhoff
Riet Kolk-Calis
Diaken Joop Snoek
Cornelis Jozef Bartels
Martien Levarht
Doop Joep Nees Edmond Bizot
vg. L. Seeboldt
Viering in het Pools
Huwelijksviering Ton Wassenburg en
Shai Concincion vg. L. Seeboldt
Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
mmv. Karmelkoor, Koffiedrinken
Robert Proost, jaargedachtenis
Cornelis Johannes van Klink
Peter Albers
Piet Buskermolen
Overleden familie Ceelie-Olijhoek
Jan Ceelie
Annie de Bruijn-Tijssen
Piet de Boer
Viering in het Pools
Eucharistieviering Karmelieten
Eucharistieviering, vg.L. Seeboldt
Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
Openingsviering, vg. L. Seeboldt
mmv. alle koren + koffiedrinken
Gerda van den Hoek
Bert Pieterse
Wilhelmina Johanna vdn Berg-Duindam
Paula van der Jagt
Diaken Joop Snoek
Viering in het Pools
Ziekendag Voorganger: H. Post
Eucharistieviering, vg. Karmelieten
Woord-Communieviering, vg.N. Kuiper

- 18 -

PAROCHIEAGENDA
Van 16 juli t/m 16 september
Aanvangstijden repetities van: Mirakeltjes
Karmelkoor

donderdag 18:30
donderdag 19:45

ma
za

PB vergadering
Concert Toonkunstkoor

05-09
10-09

20:00
20:00

PC zaal 2
Karmelkerk

ALTAARDIENST
zo
za
za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

17-07
23-07
30-07
07-08
14-08
21-08
28-08
04-09
11-09

10:30
19.00
19.00
10:30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30

Eucharistieviering
DOP-viering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
DOP-viering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
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Desiree
geen misdienaars
geen misdienaars
Pim
Lianne en Erica
geen misdienaars
Desiree en Lianne
Lizzy en Erica
Pim en Desiree
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