NOVEMBER - DECEMBER 2011

Zijdstraat 23

1431 EA Aalsmeer
T. 0297-324541/328665

F. 0297-345098

Kruyswijk
Ophelialaan 155
1431 HD AALSMEER
0297-324059
0297-363033

Het zal blijke……
VERSE groente

koop
je bij………!
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Parochieblad
Kontakt
Datum
Redaktieadres
Hoofdredaktie

:
:
:
:

Distributie

:

Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
19 november t/m 16 december 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, Kerst, 17
december 2011 t/m 20 januari 2012) inleveren tot en met woensdag 31
november 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 december 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
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EVEN NADENKEN OVER…
…….adventaktie
Het wordt weer Advent: tijd voor extra aandacht voor de mensen in
de derde wereld en voor de kanslozen rondom ons: de vele erfarmen, mensen die niet uit die vicieuze cirkel raken, evenzeer als
de nieuwe armen door deze crisistijd die steeds meer mensen
treft...
Of wassen wij onze handen in onschuld? Zijn wij er erg gerust op:
als wij het maar niet zo slecht hebben? Vragen wij, ontwijkend als
Kaïn in het Bijbelverhaal "Ben ik soms de bewaker van mijn
Broeder?...
Broeder en zuster van elkaar, dat zijn wij inderdaad allemaal.
Broederlijkheid, in deze Advent dus, voor zieken en zwakken, voor
hen die het moeilijk hebben eerst en het meest!
Om over na te denken: van caritatieve hulp komen naar een
mentaliteitsverandering en bewustmaking in echte solidariteit.
Mochten wij, langs inkeer en soberheid, in meedelen, tot inzicht
komen, om in echte broederliefde open te staan voor alle mensen...
De Advent geeft uitzicht op menswording. Op jouw en mijn
menswording. Dan mag Jezus met Kerstmis ons laten delen in Zijn
Geest van echte broederlijkheid.
Broeder Wim Ernst
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2E ZONDAG IN DE ADVENTTIJD:
4 december 10.30 uur: Jongerendienst met gelegenheidskoor
Werk aan de Weg!
Ken je dat gevoel van ergernis wanneer je
's avonds laat ergens bent geweest en je
haast maakt om thuis te komen. De
snelweg is leeg dus je schiet lekker op.
Dan opeens uit het niets lichten de matrixborden boven de weg op en wordt er een
file aangekondigd. Weldra sta je stil, een
lange rij auto's voor je... Werk aan de weg, letterlijk wel te verstaan.
Teleurstelling... Je begrijpt dat het noodzakelijk is dat er vernieuwing
of reparatie plaats vindt aan ons wegennet maar waarom net nu....?
Ook in ons huidige leven zijn er tal van momenten dat het even niet
lekker loopt. Er is werk aan de weg gaande, er moet onderhoud
gepleegd worden. Binnen relaties, op de werkvloer, in onze
woonomgeving of binnen de sportclub. Een goed gesprek kan de
lucht klaren, een andere manier van aanpak kan het team soepeler
laten draaien, of soms dien je zelf een eerste stap te zetten. Een
tom-tom die ons leidt door het doolhof van het leven. Geregeld zijn
wij even de weg kwijt, raken we van ons pad, bewust of onbewust.
Tijdens deze dienst onder leiding van 4 jonge meiden
willen wij graag samen met jou even stil te staan bij
onze eigen wegen. Bij ons eigen werk aan de weg...
Hoe we elkaar kunnen helpen zodat onze wegen
elkaar kunnen kruisen. Samen op weg naar een
betere wereld. Daarbij kijken we ook naar de wijze
waarop Jezus ons heeft voorgeleefd en de weg heeft vrij gemaakt.
Laten we hopen dat we tijdens deze jongerendienst door
begrijpelijke woorden en swingende liederen symbolisch de
wegenkaart van onze Heer weer even scherp op ons
netvlies krijgen, zodat we vol goede moed daarna
weer onze eigen weg kunnen vervolgen.
Jong en oud, van harte welkom!
Graag tot 4 december!
Madelon, Astrid, Wendy, Rianne
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JUBILEUM VIERING ZONDAG 20 NOVEMBER
Tijdens deze feestelijke viering worden drie jubilarissen gehuldigd,
drie trouwe leden die al 25 jaar bij het Karmelkoor zingen!
We zingen o.a. de “Deutsche Messe” van Schubert, deze mis
hebben we onlangs ingestudeerd.
We hopen dat er velen van u aanwezig zullen zijn!
Het Karmelkoor

RAAKPUNT 55+
“Leven en geloven is soms ingewikkeld.
Maar samen op de tast kunnen we dromen.”
Donderdag 24 november starten we weer. Een nieuwe serie
bijeenkomsten in het klooster met als thema:
“Symbolen en rituelen”
Het katholieke geloof staat bol van symbolen en rituelen. We
geloven dat de mens deze tekens en symbolen nodig heeft. Zo zijn
bijvoorbeeld licht, wind, vuur, water, aarde symbolen die spreken
over God en symbolen zijn van zijn grootheid en nabijheid.
Hoe krijgen symbolen en rituelen gestalte in ons leven?
Hoe kunnen we er nieuwe inhoud aan geven voor onszelf? Wat is
de rode draad?
Inleider Pastor Loek Seeboldt zal met zijn kennis en deskundigheid
ons informeren.
Het wordt vast een boeiend en inspirerende morgen.
Iedereen is welkom in het klooster van 10.00 tot 12.00 uur.
Werkgroep 55+
Br. Wim Ernst
Mw. H. Pecht – v.d. Meer
Mw. A. Mariën – v.d. Broeck
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AAN DE HAND VAN … .
Op 27 november begint een nieuw kerkelijk, liturgisch jaar.
We gaan dit jaar door aan de hand van Marcus. Op de meeste
zondagen lezen we uit zijn evangelie. Wie is Marcus? Zijn moeder
was een zekere Maria. In haar huis kwamen veel mensen samen
om te bidden. Marcus ging mee op reizen van Paulus, Barnabas
(een neef van Marcus); en Petrus, die Marcus zijn zoon noemde.
Waarschijnlijk heeft Marcus zelf Jezus niet gekend. Of was hij
misschien de leerling die wegvluchtte toen Jezus gevangen werd
genomen? Hij heeft in ieder geval alles gehoord wat Jezus gezegd
en gedaan had. Om dat voor het nageslacht te bewaren, heeft hij
rond het jaar 65, als eerste van de vier evangelisten zijn Evangelie
geschreven: een goede, blijde Boodschap. Het is het kortste
evangelie. Marcus schreef geen logisch betoog, wil niet vóór alles
leren. Hij voert een zintuiglijk aanschouwelijk drama op, en wel een
somber drama: het verkondigen van de Messias, de langverwachte,
die in conflicten ondergaat maar daardoor juist in wezen zegeviert.
We mogen Marcus niet lezen als een “historisch” verslag van het
leven van Jezus, maar vanuit Markus’ eigen geloven en visie. Kort
samengevat komt zijn blijde boodschap - met name geschreven
voor vervolgde christenen, maar ook voor ons - erop neer dat Jezus
Christus de Zoon van God is, maar niet voordat Hij als mensenzoon
door lijden en dood is heengegaan.
In het kerkelijk, liturgisch jaar volgen we het gebeuren met en in
Jezus. Uitgaande van het Paas-mysterie gaan we nu, in de
komende periode van Advent en Kerstmis, Zijn komst op onze
aarde vieren. Zoals gebruikelijk zijn vertegenwoordig(st)ers van
onze diverse liturgische werkgroepen bij elkaar geweest, om een
“rode draad” te trekken. Onze gedachten gingen
naar aanleiding van de lezingen, cirkelen rond het
begrip “WEG”… ’n weg, dé weg. Zo kwamen we tot
de volgende thema’s:








1e Advent (27 nov.):
Op WEG naar …?
2e Advent (4 dec.):
Werk aan de WEG!
3e Advent (11 dec.) Zondag “Gaudete” (Verheugt u): HalverWEGe!
4e Advent (18 dec. Met Boeteviering): Een WEG vol verwachting …
Kerstnacht (24 dec.):
Het Kind wijst de WEG …
Kerstdag (25 dec.):
Jezus is de WEG.
Openbaring des Heren (Driekoningen 8 jan): Een ster wijst de WEG …
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In de adventstijd ontsteken we, in een lichtritus, iedere week een
kaars meer op de adventskrans en op de feesten van Kerstmis een
mooie rode kaars. We zingen daarbij: “Sla uw ogen op naar het
licht, daar is de Heer” of: “Jezus, U bent het licht in ons leven.”
Zo bidden en zingen we dat hét Licht in ons en onze wereld steeds
meer mag doorbreken. Dat wensen we, mede door onze vieringen,
elkaar, u en jou toe. Van harte!
Namens de liturgische werkgroepen,
Pastor Loek Seeboldt
ADVENTSACTIE 2011
Op 27 november a.s. begint de Advent en starten we ook met de
bisschoppelijke Adventsactie 2011. Wij hebben dit keer gekozen
voor het project TOEKOMST VOOR TALENTEN op de Filippijnen.
Weeskinderen en kinderen uit de armste gezinnen belanden vaak
op straat. Father Boyet trekt zich hun lot aan en zette enkele
projecten op. De Adventsactie wil de leraren, leraressen en andere
betrokkenen ondersteunen, die zich in de provincie Bul-acan op het
eiland Luzon dagelijks inzetten voor deze kwetsbare kinderen.
Er wordt in de stad Baliung een “zomerschool” georganiseerd, waar
wees- en straatkinderen zich creatief kunnen ontplooien. De
zomervakantie is daar lang, bijna drie maanden. Een moeilijke
periode waarin verveling en 'de straat' op de loer liggen. Op de
zomerschool kan men de kinderen workshops aanbieden, en
bijvoorbeeld een instrument leren bespelen.
In de stad Dona Remedios Trinidad krijgen kleuters uit de armste
gezinnen les. Vorig jaar is het gebouw van binnen weliswaar
helemaal opgeknapt, maar het dak is nu aangevreten door
termieten. Het is gevaarlijk en staat op instorten. Er is dringend geld
nodig om het dak te restaureren zodat de kinderen en
hun onderwijzeressen veilig kunnen leren.
Er is voor de zomerschool en de restauratie van het
dak veel geld nodig. Helpt U mee hieraan bij te dragen?
Tijdens de gehele adventsperiode staat de bus achterin
de kerk waar U Uw gift in kunt deponeren.
Hartelijk dank namens MOV, Joke, Ria en Bep
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RAAKPUNT KARMEL
Wij hebben in het klooster twee prachtige
films gezien. Indrukwekkende beeldverhalen.
En ook gewoon heerlijke ontmoetingen met mensen die samen met
ons keken en een maaltijd genoten. Zo’n 15 personen genoten
onder deskundige begeleiding van Gerard Westendorp uit Boxmeer.
Vrijdagmorgen eucharistieviering
Om 09.00 uur vieren wij de eucharistie in de kloosterkapel zoals wij
die in de Karmel in Nederland samenstellen. Begin november was
de kapel mooi vol! U bent er welkom. Daarna drinken we koffie.

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. Begin november waren we met 15
personen!! 2 december om 20.30 uur is het volgende gebed.

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 in januari gaat Loek Starten!!!
Kosten € 20.- voor het geheel.
Opgave is écht gewenst: karmelaalsmeer@planet.nl
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BAZAAR
Op 22 oktober was de jaarlijks terugkerende bazaar in 't
Kloosterhof. Vele mensen hebben deze bazaar bezocht en dat
kwam mede door het mooie zonnige weer.
Volgend jaar zullen we nog meer erwtensoep
moeten gaan bestellen, want jammer genoeg
moesten we al snel nee verkopen. Vele oliebollen
gingen ook weer warm over de tafel, het rad draaide volle toeren en
alles verliep erg gezellig.
Ook de prijswinnaars van de grote verloting waren hiermee erg blij.
Door dit alles mag het resultaat fantastisch genoemd worden €
8368,00 was de gehele opbrengst.
Met alle kosten die hiervoor nog gemaakt zijn blijft er een mooi
bedrag over van € 6500,00.
Wij willen daarom ook iedereen die hieraan meegewerkt heeft HEEL
HARTELIJK BEDANKEN.
Namens De Vrienden van "t Kloosterhof

WERELDWINKEL
Op de eerste zondag van de Advent 27 november a.s. staat de
wereldwinkel weer achter in onze kerk om artikelen uit de derde
wereld te verkopen.
Misschien is er iets van uw gading bij: kleine cadeautjes, sieraadjes
en hebbedingetjes. Koffie en chocolade. Of een flesje wijn voor de
feestdagen etc etc.
MOV Groep

COLLECTE WERELDMISSIEMAAND OKTOBER
De opbrengst van de deurcollecte was 355 euro.
Hartelijk dank
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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 nov.

84 jaar

23 nov.

81 jaar

24 nov.

79 jaar

28 nov.

80 jaar

28 nov.

77 jaar

02 dec.

81 jaar

07 dec.

76 jaar

10 dec.

80 jaar

14 dec.

85 jaar

15 dec.

91 jaar

16 dec.

82 jaar

16 dec.

77 jaar

Mvr. C.M.B. Schrama-Goes
Julianalaan 57
Mvr. C.T. Springintveld-Berk
Clematisstraat 16 KR207
Mvr. J.V. Bakker-van Rooijen
Leimuiderdijk 196
Mvr. T.C. Wesselman
Molenpad 90
Dhr. C.B. Bekker
Drie Kolommenplein 33
Dhr. J.M. van der Jagt
Fuutlaan 25
Dhr. W. Springintveld
Oosteinderweg 353
Dhr. C.T. Zandvliet
Zwarteweg 36
Dhr. J. Springintveld
Julianalaan 52
Mvr. A.M. Vernooij-van Leur
Clematisstraat 16 K302
Dhr. C.J. Aarsen
Machineweg 25
Dhr. N.P.T. Broekhuizen
Clematisstraat 16 KR315

ACTIE SCHOENMAATJES
Tijdens de gezinsviering op zondag 6 november jl. zijn er maar liefst
153 schoenendozen ingeleverd voor de actie Schoenmaatjes!
Super! Heel erg bedankt namens Edukans en de
kinderen die zo’n mooie verrassingsdoos mogen
ontvangen!.
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DANK
Graag wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling
tijdens mijn ziekenhuis opname en thuiskomst.
Voor de vele kaarten, mailtjes, bloemen enz.
zo veel medeleven heeft me goed gedaan.
En nu werken aan mijn herstel.
Groeten,
Jan Zandvliet

Beste parochie,
Ik wil graag bedanken voor het prachtige boeket, dat ik
mocht ontvangen.
Eind augustus had ik mijn pols gebroken en omdat het
een moeilijke breuk was, moest ik ook eraan geopereerd
worden. Gelukkig gaat het herstel goed, maar langzaam.
Vriendelijke groet,
Tineke van Wees

Karmelparochie, Hartelijk bedankt voor het
altaarbloemetje dat ik enkele weken geleden mocht
ontvangen. Het was wel een verrassing: op
zaterdagavond kom je uit het ziekenhuis en de volgende
dag wordt er al een mooi boeket bloemen gebracht. Ik
ben nu weer in Nieuwegein voor de 3e kuur en ben ongeveer
halverwege de behandelingen. De chemo slaat gelukkig wel aan
maar ik heb nog een zware en lange weg te gaan.
Het doet me enorm goed dat er zoveel mensen binnen de parochie
met me meeleven.
Hartelijke groeten,
Annemiek Zandvliet
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VIERINGEN
34ste Zondag door het jaar
zo 20-11

10.30

Karmelkerk
Intenties :

zo 20-11

12.30

zo 20-11
vr 25-11
za 26-11

14.30 Karmelkerk
09.00 Kloosterkapel
17.00 Kloosterhof

1

ste

Karmelkerk

zondag van de Advent

zo 27-11

10.30 Karmelkerk
Intenties :

zo
vr
vr
za

Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
mmv. Karmelkoor
Uit dankbaarheid t.g.v. 50-jarig
huwelijk van Henk en Annie Janssen
Cornelis Johannes van Klink
Overleden ouders Kolk-Schrama
Overleden familie Ceelie-Olijhoek
Francoise Beate van Heerde-Deuning
Jan Ceelie
Mary Zandvliet-de Waal
Overleden familie Meijer en v. Diemen
Joop van Beest
Arnoldus Hubertus Janssen
Wiet Aarsen
Ben te Riele
Doop van Emma Christina Clemens
vg. H. Post
Viering in het pools
Eucharistieviering, Karmelieten
Woord-Communieviering, vg.N.Kuiper

27-11
02-12
02-12
03-12

14.30
09.00
10.00
17.00

Karmelkerk
Kloosterkapel
ZC Aelsmeer
Kloosterhof

Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
mmv. Klein Koor
Riet Kolk-Calis
Cyprianus Blauwhoff
Overleden ouders Freijee-Heine
Martien Levarht
Overleden ouders Wegbrands-Ruhé
Adrie van den Bos
Overleden familie de Boervan Duivenvoorde
Hennie Verhoef
Viering in het Pools
Eucharistieviering, Karmelieten
Woord-Communieviering, vg. A. Blonk
Woord-Communieviering,
vg. M. van Zoelen
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e

2 Zondag van de Advent
zo 04-12

10.30 Karmelkerk

Intenties :

zo 04-12 14.30 Karmelkerk
vr 09-12 09.00 Kloosterkapel
za 10-12 17.00 Kloosterhof

Jongeren DOP
mmv. Gelegenheidskoor
Koffiedrinken
Cornelis Johannes van Klink
Overleden familie Ceelie-Olijhoek
Jan Ceelie
Gerda van den Hoek
Annie de Bruijn-Tijssen
Piet de Boer
Johannes Moerman en dochter Jopie
Viering in het Pools
Eucharistieviering, Karmelieten
Woord-Communieviering vg.N. Kuiper
mmv. Soli Deo Gloria

e

3 Zondag van de Advent
zo 11-12

10:30 Karmelkerk
Intenties:

zo
vr
vr
za
zo
zo

11-12
16-12
16-12
17-12
18-12
18-12

14.30
09.00
10.00
17.00
10.30
12.30

Karmelkerk
kloosterkapel
ZC Aelsmeer
Kloosterhof
Karmelkerk
Karmelkerk

DOP-A viering olv. parochianen
mmv. Klein Koor
Jaardienst van
Cornelis Johannes van Klink
Bert Pieterse
Mary Zandvliet-de Waal
Viering in het Pools
Eucharistieviering Karmelieten
Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
Doop Robin Albertus van Veen
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PAROCHIEAGENDA
Van 19 november t/m 16 december
Aanvangstijden repetities van: Soli Deo Gloria
Karmelkoor
Mirakeltjes

dinsdag
20.00 uur
donderdag 19:45 uur
donderdag 18.30 uur

ma
wo
do
wo
wo
vr
ma
wo

PLB vergadering
gelegenheidskoor
Raakpunt 55+
gelegenheidskoor
gelegenheidskoor
Taizéviering
Parochiebestuur
gelegenheidskoor

21-11
23-11
24-11
30-11
30-11
02-12
12-12
14-12

20.00 uur
19.30 uur
10.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
20.30 uur
20.00 uur
19.30 uur

PC zaal 2
kerk
klooster
kerk
kerk
klooster
PC zaal 1
kerk

ALTAARDIENST
zo
zo
zo
zo

20-11
27-11
04-12
11-12

10:30
10.30
10.30
10:30

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Jongeren DOP
DOP-A
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Pim en Mathijs
Lizzy en Erica
geen misdienaars
geen misdienaars

Stel je eens voor... Als er 2000 jaar geleden wél
plaats was geweest in de herberg... Wat dan...?

Jonas en Lieke gaan met hun ouders op pad om met de hele familie
kerst te vieren in het hotel van hun (oud)oom Guus. Hotelkok Omar zal
voor een geweldig kerstdiner zorgen en ze blijven natuurlijk allemaal
een nachtje slapen.
In het hotel aangekomen is het al gauw gezellig. Alleen blijkt oom Guus
met een probleem te zitten dat al heel lang geleden is ontstaan en hem
al zijn leven lang achtervolgt. Eerst wil hij er niet over praten, maar als
de familie blijft aandringen, vertelt oom Guus zijn bijzondere verhaal:
het gebeurde ruim 2000 jaar geleden.....

Al benieuwd hoe het verder gaat?
Kom dan op zaterdagavond 10 december
naar de Karmelkerk,
waar kinderen van onze parochie
deze kerstmusical zullen opvoeren.
De Mirakels o.l.v. Jorinda Hoogeveen zijn natuurlijk ook
weer van de partij.
De kerk is om 19.00 open en de musical duurt van 19.30 uur
tot ongeveer 20.30 uur.
Er is koffie/thee/limonade na afloop en de entreeprijs is
€ 3,50.
Kaarten zijn verkrijgbaar op zondag 6, 13, 20 en 27
november en 4 december achterin de kerk of via email:
musicalhetverhaal@gmail.com.
Dit is weer een activiteit van de Denktank en we hopen op
veel enthousiast publiek.
Tot ziens! Anne, Jan, Marja, Ria en Wendy.
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