SEPTEMBER - OKTOBER 2011

Het zal blijke……
VERSE groente koop je bij………!

Bloemsierkunst Peter en Marian Stokman
Hornweg 87
1432 GE AALSMEER
Tel: 0297327838
Fax: 0297341235
info@stokmanbloemen.nl
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Parochieblad
Kontakt
Datum
Redaktieadres
Hoofdredaktie

:
:
:
:

Distributie

:

Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
17 september t/m 21 oktober 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 4 weken, 22 oktober t/m
18 november 2011) inleveren tot en met woensdag 5 oktober 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
13 oktober 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 676410340
Gironummer 1466771

-3-

EVEN NADENKEN OVER…

Even nadenken over
De scouting is er weer, de school achter ons is weer actief. De files
worden weer langer, de vakantie is voorbij. We duiken het najaar in.
Tastbaar wordt het buiten eerder donker. We slaan de weg in van
vergaderen en invulling geven aan planningen. Hoe zal het nieuwe
seizoen in onze parochie er uit gaan zien? Ga ik lichtvoetig door de
maanden heen of wordt het een zware gang. Ben ik vastberaden
over de richting die ik ga of wankelend gelovend.
Samen op de tast kunnen we de weg dromen die we te gaan
hebben. Niet alles is overduidelijk, helder, je kunt zelfs over je eigen
voeten struikelen. Maar samen op de tast moet het lukken die weg
te gaan. Als je de richting ziet kun je voet bij stuk houden. Als je
iemand voor de voeten loopt, kun je even “sorry” zeggen. Samen
op de tast kun je ook mensen helpen die de grond onder hun voeten
zien verliezen.
Samen Karmelgemeenschap vormen geeft een eigen kleur. Ik heb
geen pasklaar antwoord. Maar er wel weer zin in, denk ik, want als
u dit leest tanken we bij in Griekenland. Zij hebben het nodig en wij
ook….
Henny Post, pastor
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LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE
IN MEMORIAM
Piet Schijf, 86 jaar
Op 19 juli herdachten wij in een eucharistieviering Piet Schijf
uit de Begoniastraat. De laatste jaren woonden ze hier, terwijl de
kinderen opgroeiden op de Hornweg. Een harde werker, eerst op de
kwekerij en later als een strenge maar rechtvaardige keurmeester
op de veiling. Zijn huwelijk heeft een venster op de samenleving: hij
zet zich in voor anderen. Jarenlang kruipt ie in de rol van zwarte
piet. Of is actief in een commissie van de kerk in Bovenkerk. Piet is
een gemakkelijke prater. Iemand die zingend de afwas in huis doet.
Graag er op uit met zijn boot, genieten van de natuur en wat ie
beleeft vastleggen op de video. Wat heeft ie een goede zorg
ondervonden van zijn vrouw. Hij was niet gemakkelijk tijdens zijn
ziekte. Hij kon het niet verkroppen dat ergens in zijn hoofd iets
haperde zodat wat hij wilde zeggen niet eruit kwam. Met
persoonlijke verhalen van de kinderen en op de schouders
gedragen door zijn kleinzoons, zo leggen we hem te rusten op het
kerkhof. We wensen zijn vrouw en familie een mooie herinnering!
GETROUWD
Vrijdagmiddag 19 augustus trouwden in de kerk Sander
Doeswijk en Cindy . Een prachtige kennissen en
familiekring fleurde de kerk op. Gasten uit België en
Frankrijk en Canada en Afrika en gewoon uit ons dorp en uit onze
kerkgemeenschap vertelden hoe internationaal een familie kan
(soms moet) uitzwermen. Maar vandaag is het feest als zij elkaar
het ja-woord geven en daarom zijn de mooiste feestkleren
aangetrokken en zijn ze van verre gekomen om naar hun mooie
woorden van trouw te luisteren. Geloven en leven ligt soms heel
dicht bij elkaar bij mensen. Cindy‟s bijbel vertelt hoe dat boek haar
in haar leven tot steun is geweest. Je ziet aan alle oortjes dat het
dagelijks opengeslagen wordt. God is een God die
je nooit in de steek zal laten. Dat ademde door de
hele viering heen. Dat zal hen tot zegen zijn.
Proficiat en veel geluk!!
Henny Post, pastor
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GEDOOPT
Heeft u het gezien in de kerk? Het
aantal doopschelpen neemt flink toe!
Helaas is in het vorig Kontakt de doop
van vijf kinderen niet vermeld. Op 10 april zijn Simon, Ruben en
Daniël Duyn (Ophelialaan 51) en Max en Jur de Beij
(Aalsmeerderdijk 608) gedoopt. Kijk ze eens mooi op de foto staan.
Hun ouders Paul en Valentine,
Rene en Angelique beloofden te
geven waar hun kinderen om
vragen: dagelijks brood, een
glimlach, woorden van
herkenning, een hand die
vasthoudt en ruimte om te
leven; te leren wat liefde is, hun
te oefenen in geloof in God en
in de mensen, hun dichtbij de aarde te houden, dichtbij de bloemen,
de bomen en de dieren, zodat zij niet vervreemd raken van hun
oorsprong. Op het eind van de viering plaatsten we de kinderen
onder de moederlijke bescherming van Maria, en baden dat zij,
mede door haar voorspraak, beveilig zijn tegen de gevaren en in
gezondheid opgroeien.
Op 10 juli werden Melo Kolk en Jette van Markesteijn
gedoopt. Jette is de dochter van Eveline en Bob (H.
Bierlingstraat 14). Melo, de zoon van Eva en Wouter (Waterhoen 1,
Amstelveen). Bij de Naamgeving zongen we het lied “Mensenkind”:
… Melo is jouw naam! Melo, “omdat we het een mooie en warme
naam vinden die verwijst naar jouw Braziliaanse achtergrond. Het
betekent: “zo zoet als honing”.” … Jette is jouw naam! Jette, “omdat
het een lieve, blije naam is met een beetje pit, precies zoals hoe we
hopen dat je zult zijn”. Bij de Handoplegging gaf iedereen een teken
van genegenheid, en hing aan een
mooie tak een duifje met daarop
geschreven een speciale wens voor
de dopeling.
In beide vieringen baden we tot God
“ dat deze kinderen opgroeien in
gezinnen waar liefde, begrip en
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geborgenheid is, met en voor elkaar. Dat zij in deze wereld en
maatschappij hun eigen plekje zullen vinden en mogen uitgroeien
tot gelukkige mensen. Dat zij veel liefde in hun leven mogen
ontvangen, maar ook kunnen geven. Dat zij bij tegenslag de kracht
zullen vinden om te blijven vertrouwen in de mens en in hun zelf.”
Een van de ouders schreef: “We kijken terug op een hele bijzondere
dag waar we de warmte en liefde voor onze kinderen zeer gevoeld
hebben”.
Pastor Loek Seeboldt

Peter Kemper is de kleine waar zijn vader Stef en moeder,
die wonen op de Wissel, trots op zijn. En niet alleen zij, want
met meer dan honderd familieleden en vrienden zijn zij op zijn doop
op 23 juli afgekomen. De zenuwen bij de ouders, maar Peter heeft
er niets van: hij geniet van het doopwater dat hem geschonken
wordt en door de liefde van God en van de ouders en de
gemeenschap voor hem zal hij groeien en bloeien tot een mooie
nieuwe mens in onze gemeenschap Hij ligt allang te slapen als zijn
familie in de Markstraat nog aan het dansen is op zijn doopfeest!

Tweetalig wordt Bastiaan van der Meulen opgevoed: Duitsers
en Nederlanders zijn bij zijn doop aanwezig. Twee families
die elkaar al vele jaren kennen vanuit een gezamenlijke
vakantieplaats in Oostenrijk. Het is een natte en kille zaterdag maar
zijn ouders en broertje dragen hem en wam hart toe. Vanuit
Amsterdam kozen zijn ouders een woning aan de Aalsmeerderdijk.
Ruimte en een zorgeloze jeugd, dat bieden zijn ouders hem aan.
Samen met de christelijke waarden mag hij zelf gaan zoeken naar
zijn bron van leven. De boom geplant in de tuin na zijn doop op 23
juli gaat vol groeikracht omhoog. Dat hij mag groeien in onze
gemeenschap op hoop van Gods zegen!
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Johnny van Veen (8 jaar) ondergaat zijn doop op 24 juli als
een zeer interessante gebeurtenis. Strak in het pak met strik
laat hij het doopwater van nieuw leven over zijn witte haren
stromen. De olie van nieuwe Geestkracht dringt in zijn huid. De
gebeden van zijn vele familieleden om hem werken als een zegen
voor hem. Zijn moeder steekt haar doopkaars aan de Paaskaars en
geeft dat Licht door. Dat moet goed gaan met een wakend oog van
zijn peettante Riet!

Even later weer een gevulde kerk met mensen uit Zwolle en
omgeving en uit Horst (Limburg) en omgeving. Meike ligt er
stralend in een witte doopjurk bij. Pas komen wonen in Nieuw
Oosteinde zal de familie zich thuis bij ons gaan voelen. De klokken
worden geluid -opnieuw- om iedereen te laten horen: al weer een
mens geroepen om van haar in te richten als een Godsgeschenk:
gericht om leven te brengen aan anderen. Ze lachte van plezier
toen ze het doopwater voelde!

Een heerlijk weekend was het!!
Henny Post, pastor
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ATTENTIE ATTENTIE 18 september KARMELKERK OPEN
Zoals eerder geschreven is in het Kontakt voor de vakantie dat de
Karmelkerk dicht zou zijn op 18 september i.v.m. de oecumenische
viering , wordt dit nu anders.
De Open Hof Kerk wordt verbouwd en zou 4 september klaar zijn,
maar dat gaat niet lukken. Daardoor werd er een ander kerkgebouw
gezocht om toch op 18 september de Oecumenische viering te
kunnen houden.
En die zal nu plaats vonden bij ons in de Karmelkerk. MAAR LET U
OP. Deze viering begint om 10.00 uur in de Karmelkerk.
Voorganger is Kees van Lent uit Hoofddorp met een koor en
organist. Deze viering is voorbereid door de voorganger en de
liturgiegroep van de Raad van kerken. Na deze viering bent u van
harte uitgenodigd voor de koffie of thee in het parochiehuis.
Tot ziens namens de liturgiegroep van de Raad van kerken,
Lia pieterse
ROZENHOEDJE
De verkorte versie van het rozenkransgebed is
het rozenhoedje. Hiervoor gebruikt men de
rozenkrans of pasternoster (met zijn 5 grote en
50 kleine kralen) slechts eenmaal. Wanneer men één rozenhoedje,
bestaande uit vijf zogenaamde “tientjes”, bidt, koppelt men de
geheimen of mysteries aan een bepaalde dag van de week
(bijvoorbeeld: donderdag de Eucharistie-instelling, zaterdag het
onbevlekte hart van Maria); zo overweegt men op maandag en
zaterdag de blijde geheimen, op donderdag de geheimen van het
Licht, op dinsdag en vrijdag de droevige, op woensdag en zondag
de glorievolle geheimen.
Naast tientallen feestdagen waarop een aspect van of en gebeurtenis uit het leven van Maria wordt gevierd, heeft de Katholieke Kerk
ook twee maanden aan de Moeder Gods toegewijd: mei en oktober.
De meimaand is bij uitstek de Mariamaand; oktober is de maand
van de Rozenkrans, de eeuwenoude oefening van het 150 maal
herhalen van het Mariagebed Weesgegroet.
De denktank wil op alternatieve wijze het Rozenhoedje een nieuwe
plaats geven in onze parochiegemeenschap en organiseert daarom
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op vrijdag 7 oktober om 19.00 uur een Rozenhoedje in de
Karmelkerk.
Wij willen afsluiten met een kop koffie en hopen dat er veel
parochianen mee komen bidden en zingen.
Anne, Jan, Marja, Ria en Wendy.

WEBSITE KARMELPAROCHIE VERNIEUWD
Sinds een paar jaar beschikt de parochie over een website
(www.karmelparochie.nl). De website bevat algemene informatie
over de parochie (structuur, liturgie, opbouw, catechese en
diaconie), maar is vooral interessant omdat actuele berichten er
direct op kunnen worden geplaatst.
Sinds een paar maanden is het beheer geïntensiveerd en kunt u
actuele zaken (nieuws, agenda) weer direct op de website vinden.
Om dit nog beter te kunnen uitvoeren is de website afgelopen
zomer vernieuwd.
Zo zijn voor de onderdelen NIEUWS en AGENDA scroll vensters
gemaakt om meer onderwerpen te kunnen plaatsen.
Daarnaast zijn er grote tekstbalken gemaakt waarop u kunt klikken
en daarna verder kunt kiezen voor informatie over:
1. Kidz corner (hier staat informatie van de Werkgroep eerste
communie, de Werkgroep Gezinsvieringen en het kinderkoor De
Mirakeltjes).
2. Youth corner met informatie van de Werkgroep Vormsel, de
Werkgroep Jongerenviering, informatie over de
Wereldjongerendagen).
De werkgroepen stellen zich voor en zullen als er nieuws is,
bijvoorbeeld voor een programma voor een nieuw seizoen, dit
ook plaatsen.
3. Foto‟s van bijzondere evenementen (Vrijwilligersdag, 1e
communie, etc.) staan ook weer op de website.
De nieuwe website is vanaf 5 september online. We nodigen u uit
om er snel een kijkje te nemen.
Het Parochiebestuur
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SOLI DEO GLORIA
Even voorstellen:
Binnen de Karmelparochie is Soli Deo Gloria al ruim 40 jaar actief.
Oorspronkelijk waren er twee koren: Dames en Heren koor
Aalsmeer-Oost én Soli Deo Gloria Rijsenhout. Beide koren
bestonden naast elkaar en zongen binnen hun eigen
Kerkgemeenschap.
Op het moment dat de Kerkgemeenschap Aalsmeer-Oost werd
opgeheven, was er in Rijsenhout behoefte aan een dirigent. Na een
korte vergadering werd besloten om de twee koren in elkaar te
schuiven en dat is heel goed gelukt. Tot de sluiting in Rijsenhout
hebben we bijna 2-wekelijks de vieringen ondersteund.
De leden uit Aalsmeer Oost hadden een pendeldienst opgezet,
zodat we elke dinsdag en zaterdag heen en weer naar Rijsenhout
konden gaan.
Naast de diensten in Rijsenhout waren we ook present in het
Kloosterhof: Kerst- en Paasochtend, Allerzielen, Oecumenische
viering.
Ook in de moederkerk de Karmel zijn we niet onbekend.
Openingsviering, Ziekendag, speciale gelegenheden enz.
Als Soli Deo Gloria willen we proberen een doorstart te maken,
maar we zijn ons er van bewust dat dit niet makkelijk zal zijn.
40 Jaar geleden waren we een jong koor, nu ligt onze leeftijd toch
gemiddeld rond de 65 jaar.
In september zijn we weer actief met het koor van Aalsmeer op 11
september (Openingsviering) , 15 september (Ziekendag), 18
september (Oecumenische Viering met de leden van de Open Hof
Kerk).
Op 2 oktober zullen we als Soli Deo Gloria de dienst muzikaal
ondersteunen.
De repetities beginnen op dinsdag 6 september in de Karmelkerk
om 20.00 uur.
Nieuwe leden zijn (en zullen zich) welkom (voelen).
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RAAKPUNT KARMEL AALSMEER
Een nieuw seizoen van vorming en toerusting
met ook nieuwe activiteiten in het klooster.
Wij zijn met weinig mensen in huis. Maar toch blij dat wij dit kunnen
aanbieden aan onze leefomgeving. Die nodigen wij dan ook van
harte uit om eens bij ons binnen te komen.
Een kleine greep uit het nieuwe programma:
Vrijdagmorgen eucharistieviering
Om 09.00 uur vieren wij de eucharistie in de kloosterkapel zoals wij
die in de Karmel in Nederland samenstellen. U bent er welkom.
Daarna drinken we koffie meestal tot tien uur.
Taizévieringen eens per maand
Eenvoudige liederen, veel stilte. Het duurt ongeveer een half uur.
Bidden en zingen zoals de monniken van Taizé in Frankrijk altijd
samenkomen in gebed. 23 September om 20.30 uur.
Marialiederen zingen
Er worden nog steeds nieuwe Marialiederen gecomponeerd. Op
zaterdag 1 oktober van 10.00 uur tot 14.00 uur in de kerk studeren
wij nieuwe liederen in onder leiding van Loek Seeboldt en aan het
orgel Nico van Geijlswijk. Er is een lunch bij. De deelname is € 6.per persoon. Opgave gewenst: karmelaalsmeer@planet.nl
Op Maandag 3 oktober om 20.00 uur is er een bijeenkomst over:
Mariavieringen samenstellen.
Plaats: klooster. Kosten: € 2.Filmavonden
Samen een film bekijken die echt wat te vertellen heeft en er daarna
over spreken met elkaar. Drie keer in het najaar van 17.30- 21.00
uur incl. broodmaaltijd. Op 21 oktober; 28 oktober; 11 november.
Kosten: € 15.- per keer; of alle drie samen: € 35.- Opgave gewenst:
karmelaalsmeer@planet.nl
De inhoud van de films kunt u lezen op de website:
www.karmelparochie.nl
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Cursus liturgie
Een zevental avonden ter bevordering van kennis en kunde op het
gebied van liturgie. Met onderwerpen als: Wat is liturgie? Een
begripsbepaling. Wat leert ons de geschiedenis van de christelijke
liturgie?; Vaticanum II een keerpunt?; functies en rollen; wat de
deelnemenden inbrengen.
Data: dinsdagavonden 1, 8, 15, 29 november en 10, 17, 24 januari.
Kosten € 20.- voor het geheel.
Opgave gewenst: karmelaalsmeer@planet.nl
Raakpunt 55+:
Leven en geloven is soms ingewikkeld. Maar: samen op de tast
kunnen we de weg dromen.
Natuurlijk mag iedere leeftijd hier bij zitten: een morgen in de maand
in het klooster rond een bepaald onderwerp met een spreek(st)er.
Eerste bijeenkomst op 24 november. Kosten: € 2.-

KLOOSTERHOF
Namens de bewoners en de pastoraatsgroep van het Kloosterhof
willen wij de kerkgemeenschap van Rijsenhout heel hartelijk
bedanken.
Doordat de Katholieke Gemeenschap Rijsenhout gestopt is met
voort te bestaan, kwam er een wierookvat + bakje voor de
wierookkorrel, het wijwatervat en de grote bijbel vrij.
En dat is nu in gebruik genomen in de kapel van het Kloosterhof.
De bijbel ligt mooi op een standaard in de kapel, met
daarnaast het wijwatervat en het wierookvat in het
Latijn Turibulum.
De bewoners en de pastoraatsgroep zijn er erg blij
mee en wil bij deze daarom de Katholieke
Gemeenschap van Rijsenhout daarvoor
HEEL HARTELIJK VOOR BEDANKEN.
Namens de bewoners en pastoraatsgroep van het Kloosterhof,
Lia Pieterse
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KOM LANGS IN ROZENHOLM
In verpleeghuis Rozenholm wonen 62 ernstige zieke en
gehandicapte mensen. Rozenholm ligt aan het Molenpad direct
verbonden met het Zorgcentum Aelsmeer, daar is ook de ingang
van Rozenholm, Er worden op de beneden verdieping 31
somatische patiënten verzorgd en boven ook 31
psychisch/geriatrische patiënten. Boven is de afdeling ook gesloten.
Mijn echtgenote is er nu ruim een halfjaar en wat mij telkens weer
opvalt is de grote betrokkenheid van vrijwilligers en bezoekers van
protestante huize.
Toch wonen er ca.20 Rooms Katholieken. We hebben dus een fiks
aandeel en dat voor Aalsmeer, waar Katholieken duidelijk een
minderheid vormen.
Eerst iets over de patiënten: het zal je maar gebeuren, dat je
ongeneeslijk ziek wordt en voor de rest van je leven van elke
vrijheid wordt beroofd. De bewoners zouden enorm geholpen zijn
met menselijke contacten dus bezoekjes en of vrijwilligers, die er
goed in zijn om mensen op een prettige, maar rustige manier bezig
te houden. Vooral dementie patiënten hebben afleiding nodig, want
anders wordt hun leventje wel heel beperkt en gaan veelal
vervelende dingen de overhand krijgen.
In het algemeen is de belangstelling voor patiënten niet groot en het
wonderlijke is dat vanuit Katholieke hoek er nauwelijks bezoekers
zijn. Natuurlijk onbekend maakt onbemind. Het zou fijn zijn als u
eens langs gaat.
Rozenholm is een heel open gemeenschap. U mag de hele dag en
avond naar binnen. Vrijwilligers zijn van harte welkom bij de leidster
van het groepje ontspanning Olga Kranenburg. Zij is er op maandag
en dinsdag en bereikbaar op het nummer van Rozenholm 0297343431
Een ding is absoluut zeker: wat u ook doet de patiënten zijn u heel
dankbaar.
Richard van der Linden
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DE WERELD JONGEREN DAGEN; WAT EEN BELEVING!
Woensdag 10 augustus 5.30 uur vertrokken we met 150 jongeren
uit het bisdom Haarlem-Amsterdam met de bus via Metz naar Taizé.
Na lang wachten en voorbereiden was onze reis dan eindelijk
begonnen. In Taizé hebben we, voor zover dat mogelijk was, in
anderhalve dag de sfeer geproefd. We hebben er met elkaar veel
gezongen, „eenvoudig‟ geleefd en in de bergen gewandeld.
Vervolgens zijn we via Montpellier doorgereisd naar Andorra. We
hebben hier o.a. gemountainbiked, gewandeld en geklommen in de
mooie bergen (met extreem weer). Een avond van barmhartigheid
stond hier ook op het programma. Dit was voor ons allen een
bijzondere ervaring. Tot slot hadden we in de bedevaartsplek
Merrit Xel een viering en ‟s avonds een feest met een grote groep
Franse jongeren die ook onderweg waren naar Madrid.
Na deze mooie dagen in Andorra, waarin onze groep mensen
steeds meer één begon te worden, brak de tijd aan om echt richting
Madrid te vertrekken. Na uren reizen, kwamen we aan bij onze
slaaplocatie; Een sporthal! Hier lagen we met zo‟n 600
Nederlanders gezellig bij elkaar op de grond. De WJD was nu echt
begonnen! De dagen begonnen met een catecheseviering (inleiding
door de bisschoppen), waarna in deelgroepen gesproken werd over
het onderwerp van de dag. Hierop volgde een eucharistieviering.
„s Middags en „s avonds waren er verschillende evenementen. We
hebben o.a. de paus van een afstand mogen zien, de kruisweg
bekeken, geslapen op een vliegveld (avondwake), cultuur
gesnoven, lekker gegeten, heel veel water gedronken, gefeest en
dit met honderdduizenden jongeren uit
haast alle landen van de wereld bij elkaar.
Helaas was het na deze week alweer tijd
om richting huis te gaan. Een flinke busrit
stond op ons te wachten. Via Antwerpen, waar we de eindviering
hebben gevierd, hebben we in Haarlem afscheid van elkaar èn de
geweldige reis genomen. Een reis om nooit meer te vergeten!
Voor impressiefoto‟s en verslagen
zie:http://www.jongkatholiek.nl/wjd/ & www.jongbisdomhaarlem.nl
Annemiek, Erik en Suzanne
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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.
23 sep. 80 jaar
24 sep. 75 jaar
24 sep. 87 jaar
24 sep. 77 jaar
25 sep. 78 jaar
28 sep. 89 jaar
29 sep. 89 jaar
29 sep. 82 jaar
29 sep. 79 jaar
05 okt. 75 jaar
09 okt. 82 jaar
09 okt. 90 jaar
09 okt. 87 jaar
09 okt. 86 jaar

Dhr. J.H. Volman
Margrietstraat 19
Mvr. H.C. Kok-van Horn
Julianalaan 20
Mvr. G.A. Baggen-Man
Oosteinderweg 13
Mvr. C.T. Burgers-Teuns
Drie Kolommenplein 11
Mvr. I.J.M. van Rooij-Prins
Ringvaartzijde 1
Mvr. A.M. Blauwhoff-Boerlage
Gerberastraat 79
Mvr. C.M. de Bree-van 't Schip
1e J C Mensinglaan 19
Mvr. B.M. Peereboom-van Leeuwen
Otweg 16
Dhr. A.M. Bakker
Sportlaan 85
Mvr. C.L. Steggerda-Tijssen
Aalsmeerderdijk 112
Mvr. L.P.M. van Klink-Mollers
Cyclamenstraat 26
Mvr. S.I. Hofmeijer-Westdorp
Molenpad 2 KR128
Mvr. J.F.A. Malcherek-Onstee
De Muzen 30
Mvr. J.T. Maas-Kok
Clematisstraat 40
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VIERINGEN
e

25 Zondag door het jaar
zo

18-09 10.00

Karmelkerk
Intenties :

zo
vr
vr
za

18-09
23-09
23-09
24-09

Karmelkerk
Kloosterkapel
ZC Aelsmeer
Kloosterhof

14.30
09.00
10.00
17.00

Oecum. dienst. vg. C. v.Lent.
Overleden familie Ceelie-Olijhoek
Cornelis Johannes van Klink
Ans en Jaap Stam
Coby Agtersloot
Maria Cornelia Buskermolen-Pouw
Gerard Berk
Jan Ceelie
Piet Nieuwenhuyzen
*Koffie drinken in het Parochiehuis
Viering in het Pools
Eucharistieviering, Karmelieten
Dop – viering door parochianen
Woord-Communieviering. vg.N.Kuiper

26e Zondag door het jaar
zo

25-09 10.30 Karmelkerk
Intenties :

zo
vr
za

25-09 14.30
30-09 09.00
01-10 17.00

Karmelkerk
Kloosterkapel
Kloosterhof

Dop A – viering door parochianen
mmv. Klein koor
Truus Harting – Enthoven
Cornelis Johannes van Klink
Cyprianus Blauwhoff
Erna Konigferander
Riet Kolk Calis
Cornelis Jozef Bartels
Martien Levarht
Piet Nieuwenhuyzen
Viering in het Pools
Eucharistieviering, Karmelieten
Woord-Communieviering.
vg. M. v. Zoelen

27e Zondag door het jaar
zo

02-10 10.30 Karmelkerk

Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
mmv. Soli Deo Gloria
*Koffie drinken
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Intenties :

zo
vr
vr
za

02-10
07-10
07-10
08-10

14.30
09.00
10.00
17.00

Karmelkerk
Kloosterkapel
ZC Aelsmeer
Kloosterhof

Cornelis Johannes van Klink
Peter en Ellen de Schrijver-Sparnaaij
Gerda van den Hoek
Overleden familie Ceelie-Olijhoek
Jan Ceelie
Annie de Bruijn-Tijssen
Piet de Boer
Bert den Blanken
Piet Nieuwenhuyzen
Viering in het Pools
Eucharistieviering, Karmelieten
Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
Woord-Communieviering. vg.N.Kuiper

28e Zondag door het jaar
zo

09-10

10:30 Karmelkerk
Intenties:

zo 09-10
vr 14-10
za 15-10

14.30 Karmelkerk
09.00 Kloosterkapel
17.00 Kloosterhof

Eucharistieviering vg. L. Seeboldt
mmv. Karmelkoor
Uit dankbaarheid voor 90 levensjaren
Mevr.Hofmeijer-Westdorp
Bert Pieterse
Cornelis Johannes van Klink
Martien Levarht
Paula van der Jagt
Mevr. van Heerde-Deuning
Piet Nieuwenhuyzen
Viering in het Pools
Eucharistieviering, Karmelieten
Woord-Communieviering. vg.N.Kuiper

29e Zondag door het jaar
zo 16-10

10.30 Karmelkerk
Intenties :

zo
vr
vr
zo

16-10
21-10
21-10
23-10

14.30
09.00
10.00
10.30

Karmelkerk
Kloosterkapel
ZC Aelsmeer
Karmelkerk

Dop A – viering olv parochianen
mmv. Klein koor
Cornelis Johannes van Klink
Bertus Hofmeijer en overl. familie
Overleden familie Ceelie-Olijhoek
Jan Ceelie
Truus Harting-Enthoven
Cornelis Jozef Bartels
Viering in het Pools
Eucharistieviering, Karmelieten
Woord-Communieviering vg. A.Blonk
Dop-A, mmv Karmelkoor
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Kruyswijk
Ophelialaan 155
1431 HD AALSMEER
0297-324059
0297-363033

Zijdstraat 23
1431 EA Aalsmeer
T. 0297 324541 / 328665
F. 0297 345098
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PAROCHIEAGENDA
Van
Aanvangstijden repetities van: Soli Deo Gloria
Mirakeltjes
Karmelkoor

dinsdag
20.00 uur
donderdag 18:30 uur
donderdag 19:45 uur

ma 26-09
ma 03-10
ma 10-10

PLB vergadering
PB vergadering
Rode Draad Advent/Kerst

20.00
20:00
20.00

PC zaal 2
PC zaal 2
PC zaal 2

ALTAARDIENST
zo
zo
zo
zo
zo
zo
zo

11-09
18-09
25-09
02-10
09-10
16-10
23-10

10:30
10.00
10.30
10:30
10.30
10.30
10.30

Eucharistieviering
Oecumenische dienst
DOP-viering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
DOP-viering
DOP-viering
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geen misdienaars
geen misdienaars

geen misdienaars
geen misdienaars

