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Het zal blijke……
VERSE groente koop je bij………!
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Parochieblad
Kontakt
Datum
Redaktieadres
Hoofdredaktie

:
:
:
:

Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
17 december 2011 t/m 20 januari 2012
Stommeerweg 15, 1431 ES Aalsmeer
Jacqueline van Es
0297-345263
Mirjam Stokman
0297-347757
Distributie
: Jan Volman
0297-322157
U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (voor 5 weken, 21 januari t/m 24
februari 2012) inleveren tot en met woensdag 4 januari 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
12 januari 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…

KERSTMIS

De sterren op de kerk brandden als eerste bijna in het dorp. Wij zijn
er vroeg bij. In een wereld waar sterren van het witte doek
interessanter lijken en meer vertrouwen uitstralen dan de sterren
van de kerk. Waar sterren van het veld ruziën. Waar sterren van de
klas ook thuis door ouders op school begeleid dienen te worden.
De sterren op de kerk blijven stralen. Wij investeren in de toekomst!
Want als de engelen zingen van ‘Glorie aan God in den hoge’,
roepen wij van de Karmelparochie tegen elkaar: leidt ons naar het
goede en leidt ons weg van het kwade.
Mensen van de kerk zijn wegbereiders: wij bouwen aan een nieuwe
weg omdat de engel zegt: vrees niet…. Voor mensen die angstig
worden in deze tijd klinkt: vier feest want de Verlosser is geboren!
De engel zegt: verheug u…. er is zoveel om blij te zijn: een extra
bezoekje, mensen die deze maand tot een feest maken.
De engel zegt: de Heer is met u… we vieren de komst van het kind
Jezus…..God begint met ons een nieuw begin!
Zalig Kerstmis en Zalig Nieuwjaar, mede namens mijn teamgenoten
Wim en Loek en mijn huisgenoten.
Henny Post, pastor
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LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE
IN MEMORIAM
Theo Kool, 80 jaar
Op de kaart stond een prachtig bos, refererend aan het
Amsterdamse bos, waar hij zo van hield en 25 jaar werkte als
hovenier. Theo hield ervan om alleen in de natuur te zijn, om lange
wandelingen te maken of 100 km te fietsen.
Ook hield hij van zijn voetbalclub Pancratius van zijn geboorteplaats
Badhoevedorp. Hij ging ook graag met zijn vrouw Liesbeth op
vakantie naar Oostenrijk, waar hij bijzondere stenen verzamelde.
Hij maakte graag met iedereen een praatje. Een groot verdriet was,
dat hij en Liesbeth geen kinderen kregen. Gelukkig had hij veel
contact met neven en nichten. Zijn nicht Wendy en neef Frank
beschouwde hij als zijn kinderen en de kinderen van Frank als zijn
kleinkinderen. Met familie en vrienden werd in kleine kring afscheid
genomen bij de ziekenzegen, en later, met nog veel meer mensen,
in de kerk. Bij beide met veel ontroerende woorden. Zo werd Theo
naar ‘zijn paradijs’ geleid.
GEDOOPT
Op 20 november werd Emma Clemens gedoopt. Drie
kaarsen die al gebrand hadden, stonden op het altaar. De
paaskaars brandde, zoals die gebrand had bij het huwelijk van
Bettine en Chris, bij de doop van hun twee kinderen. De drie
kaarsen werden aangestoken aan de Paaskaars en door die drie
samen te brengen tot één vlam werd de nieuwe kaars aangestoken:
Emma zal het warm krijgen van alle liefde van de ouders, haar twee
zusjes en van de kerkgemeenschap die haar voor wil gaan in een
weg naar geluk. Zij voelde zich meteen al thuis!
Diezelfde morgen waren wij in de Oosterkerk bij de
toediening van de Doop van Lisette Eigenhuis, dochter van
Gerald en Moniek. De katholieke doopkaars werd toegelicht en het
water vertelde dat ook zij kind van God wil zijn!
Voor beiden hebben we even de klokken geluid !!
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OP WEG NAAR KERSTMIS
In de adventstijd zijn we samen onderweg gegaan naar het
kerstfeest.
Stapje voor stapje kwamen wij dichterbij; elke week een extra kaars
aangestoken op de adventskrans en een kleurig lint begeleidde
onze weg.
De kaarsen verlichtten ons op weg naar het kerstfeest.
Graag nodigen wij u uit om onze kerstvieringen te bezoeken: een
sfeervol begin van de fijne kersttijd.
24 december kerstnacht 19.00 uur
Op kerstavond zal er een kinderviering zijn met als thema “Het kind
wijst ons de weg”. Een aantal kinderen doet mee met het
kerstspel. Het belooft weer een leuke viering te worden.
De Mirakeltjes o.l.v. Jorinda en Joasia zingen hele gezellige liedjes!
We hopen natuurlijk dat jullie ook allemaal komen!
24 december kerstnacht 21.30 uur
In de kerstnacht “het kind wijst ons de weg” luisteren wij naar de
geboorte van Jezus opgeschreven door de evangelist Lucas. Wij
volgen Jezus weg die hij ons heeft voorgeleefd. Prachtige liederen
omlijstten dit geheel door het dames- en herenkoor o.l.v. René
Domen en orgelspel van Nico v. Geijlswijk en op de
dwarsfluit Moniek Eigenhuis-Zandvliet.
Kerstmis 10.30 uur
Het gelegenheidskoor start de dienst met “wij komen
tezamen” hoe toepasselijk om deze kerstviering onder leiding van
parochianen mee te beginnen. “Jezus is de weg” en wij zullen
deze weg met elkaar proberen te volgen. Het
gelegenheidskoor staat o.l.v. Lous Zandvliet en
wordt op de piano begeleid door Oksana
Polderman.
Wij wensen u mooie & sfeervolle kerstdagen,
En voor 2012 voorspoed, gezondheid & geluk.
De liturgie groepen
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PAROCHIELE CARITAS INSTELLING
Het P.C.I. bestuur doet ook dit jaar weer een beroep op U om
tijdens de kerstvieringen de extra kerstcollecte te ondersteunen met
een geldelijke bijdrage.
Uw geld is hard nodig.
Parochianen in nood. Individuele noodhulp. Het komt in deze
crisistijd vaker voor, dat een beroep gedaan wordt voor een
financiële ondersteuning .
Mensen met een minimum inkomen staan soms voor onvoorziene
uitgaven.
Raakpunt 55+. De bijeenkomsten van Raakpunt 55+ ontvangen
een geldelijke bijdrage voor de kosten hiervan.
De activiteiten van Raakpunt 55+ kunt U lezen in Kontakt.
De eigen parochie. De werkgroep “Zieken en Ouderen“ verzorgt
jaarlijks aan alle parochianen van 80 jaar en ouder een
kerstattentie, die zij van de parochie mogen ontvangen.
Het bisdom en regionale P.C.I. Dit jaar steunen wij het project
STAP VERDER in Amsterdam ZO. Parochie De Graankorrel doet
dit project door heel concreet taallessen van vooral
ongedocumenteerden te verzorgen.
Wij wensen U een Zalig Kerstfeest en heel veel goeds voor 2012.
Bestuur van de P.C.I. Aalsmeer en Rijsenhout.

WERELDWINKEL
De opbrengst voor de wereldwinkel op zondag 27 november jl was
217 euro. Een mooi resultaat.
Voor wie het nog niet weet: De Wereldwinkel bevindt zich in de
Zijdstraat en is elke dag geopend. Mocht u leuke cadeautjes
zoeken, dan kunt u daar vast en zeker terecht.
Hartelijk dank en misschien tot ziens in de wereldwinkel!
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ADVENTSACTIE 2011
Graag willen wij u nogmaals attenderen op de
inmiddels begonnen bisschoppelijke Adventsactie.
U heeft hierover natuurlijk al gelezen in het vorige Kontakt en ook al
gehoord bij het voorlezen van de mededelingen tijdens de diensten
van de voorbije zondagen.
Wij hebben dit keer gekozen voor het project TOEKOMST VOOR
TALENTEN op de Filippijnen en willen een paar onderdelen van dit
project graag nog een keer onder de aandacht brengen:
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
Graag willen wij iedereen een zalig kerstfeest en
goede jaarwisseling toewensen.
Wij rekenen in het nieuwe jaar graag weer op u!
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OECUMENISCHE VIERING OP 15 JANUARI
De Karmelkerk zal gesloten zijn op zondag 15 januari.
Er is dan een oecumenische viering in de Open hof kerk om 10.00
uur waarbij u / jij allemaal voor uitgenodigd bent.
Hopelijk zullen er vele parochianen aanwezig zijn.
Tot ziens namens de liturgiegroep van de Raad van kerken.
Lia Pieterse

DOPEN
Wilt u uw kind laten dopen, dan is er eerst een gesprek
met de betreffende pastor. Belt of mailt u even voor een
afspraak naar karmelkerk@planet.nl
Henny Post, pastor
RAAKPUNT KARMEL
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.
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. 6 januari 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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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 .....
17 dec.

79 jaar

24 dec.

89 jaar

28 dec.

84 jaar

31 dec.

79 jaar

31 dec.

85 jaar

01 jan.

80 jaar

01 jan.

89 jaar

09 jan.

78 jaar

11 jan.

80 jaar

13 jan.

80 jaar

14 jan.

78 jaar

16 jan.

81 jaar

18 jan.

81 jaar

20 jan.

77 jaar

Dhr. W.A. Jansen
Mercuriusstraat 44
Mvr. J.W.T. Raadschelders-Kok
Clematisstraat 24
Mvr. M.J. Colijn-Bouckaert
Aalsmeerderdijk 568
Mvr. W.I.M. Zonjee-Waldram
Uranusstraat 21
Mvr. C.J. van Wissen-Winters
Kanaalstraat 13
Mvr. M.B. van Emmerik-van Hölscher
Oosteinderweg 377
Mvr. J.C.M. Slats-Ruygrok
Roerdomplaan 86
Dhr. H.J. Blom
Clematisstraat 43
Dhr. A.G. Burgers
Molenpad 2 K373
Dhr. W.J. Bogers
Weteringplantsoen 17
Mvr. C.M. Zaalberg-van Lammeren
Kleine Poellaan 31
Mvr. M.H.M. de Waal-Marcus
Loefzijde 103
Mvr. J.M. Stokkel-van der Meer
Hortensialaan 65
Mvr. W.J. van Es-Commandeur
Hortensialaan 17
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DANK
Hartelijk dank voor het prachtige altaarbloemetje, dat ik
ontving nadat ik was aangereden.
Gelukkig had ik een heel goede hulp aan Jochem!
En ook zo’n mooi boeket doet je dan goed!
Dank je wel parochie!
Greet Tönis

Ik wil de Karmelparochie bedanken voor het mooie boeket
bloemen die ik mocht ontvangen nadat ik was aangereden.
Inmiddels gaat het weer goed.
Groetjes, Plonie Verdel

Wat een verrassing dat ik het altaarbloemetje mocht
ontvangen, vanwege mijn ziekhuisopnamen voor een
hartoperatie.
Karmelparochie, hartelijk bedankt daarvoor en een Zalig
Kerstfeest.
Vriendelijke groet, Jan Overwater

Beste parochianen,
Hartelijk dank voor de bloemen welke ik ontving van de
parochie. Na een ongelukkige val is mijn been gehecht en
ben ik nu -30 november- al bijna zeven weken de deur
niet uit geweest.
Hartelijk dank voor de belangstelling.
Vriendelijke groeten van Miny Zandvliet, Zwarteweg 36, Aalsmeer
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VIERINGEN
4e zondag van de Advent
zo 18-12 10.30

Karmelkerk
Intenties :

zo 18-12 12.30

Karmelkerk

zo
vr
vr
za
za

Karmelkerk
Kloosterkapel
ZC Aelsmeer
Karmelkerk
Karmelkerk

18-12 14.30
23-12 09.00
23-12 10.00
24-12 17.00
24-12 19.00

za 24-12 21.30

Karmelkerk

Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
mmv. Karmelkoor
Uit dankbaarheid t.g.v. 50 jarig huwelijk
Sjuul en Riet Meijer
Overleden familie Ceelie-Olijhoek en
Jan Ceelie
Francoise Beate van Heerde-Deuning
Overleden familie Meijer en v. Diemen
Antoon, Sien en Pia Maas
Cornelis Johannes van Klink
Doop van Robin van Veen,
vg. H. Post
Viering in het pools
Eucharistieviering, Karmelieten
Woord-Communieviering, vg.A.Blonk
Viering in het Pools
Kerstavond, Eucharistieviering,
vg. L. Seeboldt, mmv. De Mirakeltjes
Kerstavond, Eucharistieviering,
vg. L. Seeboldt, mmv. Karmelkoor

Intenties zijn
voor
(ontvangen intenties t/m 2december)
alle vieringen: Cyprianus Blauwhoff, Peter Albers,
Bertus Hofmeyer en overleden fam.,
Piet Buskermolen, Ans en Jaap Stam,
Overleden ouders VeelenturfVoordouw, Antonius Rijken,
Diaken Joop Snoek, Riet Kolk-Calis,
Erna Konigferander, Gerard Berk,
Truus Harting-Enthoven,
Cornelis Jozef Bartels,
Paula van der Jagt, Bert den Blanken,
Albert, Kees, Peter & Ellen de Schrijver,
Wiet Aarsen, Hennie Verhoef,
Martien Levarht, Klaas Pannekoek,
Ben te Riele, Piet Schijf,
Dennis van den Hoek,
Wijnand Spring in ’t Veld,
Joop van Beest, Marian Overwater
Annie de Jong-van den Bosch
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zo 25-12
zo 25-12

10.30
10.30

‘t Kloosterhof
Karmelkerk

zo 25-12

14.30

Intenties :
Karmelkerk

vr 30-12
za 31-12
za 31-12

15.00
17.00
19.00

Karmelkerk
Kloosterhof
Karmelkerk
Intenties :

zo
vr
vr
vr
za

01-01
06-01
06-01
06-01
07-01

09.00
10.00
18.00
17.00

Karmelkerk
Kloosterkapel
ZC-Aelsmeer
Karmelkerk
Kloosterhof

Overleden fam. Raadschelders-Kok
Woord-Communieviering, vg. N. Kuiper
Woord en Communie viering,
mmv. Gelegenheidskoor
zie hierboven
Viering in het Pools
Doop Daan Camps
Woord-Communieviering, vg .N. Kuiper
Oud Jaar Eucharistieviering,
vg. L. Seeboldt, mmv. Karmelkoor
Martien Levarht
Annie de Bruijn-Tijssen
Ans en Jaap Stam
Truus Harting-Enthoven
Diaken Joop Snoek
Kerk Dicht
Eucharistieviering, Karmelieten
Woord-Comm. viering vg. A. Blonk
Poolse Viering (?)
Woord en Comm.viering vg. N. Kuiper

Drie Koningen
zo 08-01

10:30 Karmelkerk

Eucharistieviering, vg. L.Seeboldt
mmv. Karmelkoor
Koffiedrinken Parochiehuis
Intenties:
Cornelis Johannes van Klink
Karmelkerk
Viering in het Pools
kloosterkapel Eucharistieviering Karmelieten
Kloosterhof
Woord en Comm.viering
vg. M.van Zoelen
Kerk Dicht!!!!!!!
Karmelkerk
Open Hofkerk Oecumenische Viering
Open Hofkerk Poolse Viering

zo 08-01
vr 13-01
za 14-01

14.30
09.00
17.00

zo 15-01
zo 15-01
zo 15-01

10.30
14.30
14.30
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PAROCHIEAGENDA
Van 17 december t/m 20 januari 2012
Aanvangstijden repetities van: Soli Deo Gloria
Karmelkoor
Mirakeltjes

dinsdag
20.00 uur
donderdag 19:45 uur
donderdag 18.45 uur

ALTAARDIENST
zo
za
za
zo
za
zo
zo

18-12
24-12
24-12
25-12
31-12
08-01
15-01

10:30
19.00
21.30
10:30
19.00
10.30

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
DOP-A
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Kerk Dicht
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Lizzy en Mathijs
Mathijs en Lianne
Pim en Lizzy
geen misdienaars
Erica en Pim

Lizzy en Mathijs

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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