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Datum
Redaktieadres
Hoofdredaktie

:
:
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:

Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
21 januari t/m 24 februari 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, 25 februari t/m
30 maart 2012) inleveren tot en met woensdag 8 februari 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
16 februari 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…
Hoop dat 2012 voor u/jou goed, gelukkig en gezond is begonnen.
En dat het een gezegend vervolg heeft. Zo niet, dan wensen we
u/jou veel kracht en sterkte toe. Deze wensen zijn mede namens
Henny en Wim.
In m’n korte overweging tijdens de viering op oudejaarsavond zei ik:
We leven te midden van allerlei crises. Crisis in de economie, de
politiek, in landen, tussen volkeren en in de kerk. Crisis misschien
ook in ons persoonlijk leven. De kunst is om een balans te zoeken
en te vinden tussen eigenbelang en solidariteit met anderen.
Individuele vrijheid is een groot goed. Maar het is ook van groot
belang ons te realiseren dat we leven in saamhorigheid, in groepen
mensen. Zo las ik in de krant: “Als we de juiste balans vinden,
combineren we het beste van twee werelden: grote vrijheid om ons
te ontplooien als mens, in voortdurend contact met de mensen en
de wereld om ons heen. Dan kunnen we elke crisis aan”.
Dat wens ik ons allen met Gods hulp toe!
Pastor Loek Seeboldt
UITNODIGING VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 29 JANUARI
Medio December is door de Karmel orde het besluit genomen dat
de nieuwe Karmelcommuniteit in het westen van Nederland niet in
Aalsmeer zal worden gevestigd en dat het klooster in Aalsmeer zal
worden verkocht. Gelukkig is daarbij ook besloten dat de pastores
de pastorale zorg zullen blijven verzorgen, uiteraard voor zolang dat
mogelijk is.
Het parochiebestuur is zeer verheugd dat onze pastores hiertoe
bereid zijn en in staat worden gesteld door de Karmel orde.
Niettemin legt dit besluit meer verantwoordelijkheden bij de parochie
zelf neer en brengt de sluiting van het klooster vele praktische
gevolgen met zich mee. Het parochiebestuur wil hierover graag met
u van gedachten wisselen. Daarom nodigen wij u van harte uit voor
de Voorlichtingsbijeenkomst op zondag 29 januari om 12.00 uur,
direct na afloop van Karmelviering, in het parochiehuis.
Deze bijeenkomst zal om ca. 13.30 uur zijn afgelopen.
Wij hopen op uw aanwezigheid!
Het parochiebestuur
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LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE
IN MEMORIAM
Meeleven met……
Familie de Wilde
Maandag 28 november was in de Augustinuskerk zijn uitvaartdienst.
Vrijdag ervoor was zijn huis aan de Uiterweg te klein om afscheid
van hem te nemen. Maar zijn naam: Fons de Wilde mag toch niet
onvermeld blijven in onze parochie. Fons was jarenlang samen met
Marianne KBS-ouder van opgroeiende jongeren. Samen op zoek
naar zingeving in het leven van deze tijd en hoe de kerk daar een
bijdrage aan zou kunnen leveren. Het was zijn bijdrage in onze
gemeenschap. Hij voelde zich thuis in de Augustinuskerk waar zijn
familie actief was en daarom was zijn uitvaart daar.
Wij condoleren de familie van harte en wensen hen veel sterkte.
Familie Persoon
Wij werden ook opgeschrikt door het plotselinge sterven van Gerlof
Beumer in Italië. Ruim 37 jaar was hij samen met Luci BeumerPersoon. Luci, zoveel jaren de Kontaktbezorgster op de Uiterweg
heeft eerst dit jaar haar moeder verloren, was zelf aan het
aansterken na haar ziekte en nu dit vreselijke gebeuren voor haar.
Gerlof herinneren we graag als actief in Blieb en veel bezig voor de
jeugd in de parochie in de zeventiger jaren. Wij wensen de familie
heel veel sterkte!
Ook zijn naam mag deel van onze geschiedenis zijn.
Henny Post, pastor
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GEDOOPT
Robin van Veen uit de Boeierstraat is door het sacrament
van de Doop opgenomen in onze gemeenschap. Het was
een mooie plechtigheid waarin de moeder verwoordde wat
zij droomde nu Robin rond zijn eerste verjaardag werd gedoopt.
Samen baden we dat hij mag uitgroeien tot een mens die kan
liefhebben, die zijn leven kan delen met anderen. Dat hij dat mag
leren in onze gemeenschap! In de viering was wel duidelijk dat er
handen zijn die hem dragen en armen waar hij veilig is. Welkom!
Daan Gerardus Henricus Hafmans, geboren in Amstelveen
op 29 juli ontving op 30 december het sacrament van het
Doopsel. Zijn peettante begon de doopviering met een mooi gedicht
en eindigde met : je bent een manneke om te zoenen, ik ben er trots
op dat ik mij jouw peettante mag noemen. Iemand die iets
bijzonders wil zijn voor de kleine. Familiepater Jan Hafmans ging
voor in deze viering en zijn ouders Esther en Theo spraken uit: hé
kleine hand ik heb jou nodig, want jij hebt mij gegrepen als ik merk
hoe ik met jou weer bidden en danken kan!
Henny Post, pastor

SCHELPENVIERING
Op zondag 12 februari zijn de 20 dopelingen uitgenodigd die in het
jaar 2011 zijn gedoopt. In deze viering om 10.30 uur hopen wij dat
zij met hun ouders naar de kerk komen. Daar zullen zij één voor één
voorgesteld worden aan de parochianen.
Tijdens deze viering is er ook een crèche en kindernevendienst voor
de kleine kinderen. Dus ook familieleden met kleine kinderen zijn bij
deze viering van harte uitgenodigd en kunnen hun kindertjes naar
de crèche brengen.
Pastor Loek Seeboldt is de voorganger en het
Karmelkoor zal hierbij zingen.
Na deze viering bent u uitgenodigd voor koffie/thee
of limonade achter in de kerk.
U allen bent van harte uitgenodigd, namens de
voorbereidingsgroep.
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VERONTSCHULDIGING
Kerstmis is bij uitstek een feest om met familie en vrienden te
vieren. Vaak wordt stil gestaan bij de voorgaande periode. Kerstmis
is dan ook het feest waarop het gemis van geliefden extra gevoeld
wordt. Veel mensen willen dit gemis gedenken door een misintentie.
Door het voorlezen in de Kerstnacht is, in het bijzijn van alle andere
kerkgangers, de geliefde of familie toch aanwezig.
In de mis om 21.30 uur op Kerstavond heb ik een groot aantal
namen niet voorgelezen. De namen stonden wel papier maar zijn
mij geheel ontgaan. Ik besef, dat ik velen hierdoor juist extra verdriet
in plaats van troost heb gedaan. Juist dat wat onze gemeenschap
moet geven heb ik niet gedaan. Wat hopelijk toch een troost mag
zijn, is dat er over dit verzuim en dus de niet voorgelezenen, volop
gesproken is en zij dus indirect nog volop bij ons zijn.
In het besef dat ik het niet meer goed kan maken, hoop ik dat u
deze excuses wilt aanvaarden.
Lector Kerstavond, Cor Hermanns
RAAKPUNT 55+:
“Leven en geloven is soms ingewikkeld
Maar samen op de tast kunnen we dromen”
Op donderdag 26 januari is de volgende bijeenkomst van Raakpunt
in het Klooster.
Deze keer staan levensvragen bij het ouder worden centraal.
Ko Schuurmans neemt ons mee, op de weg van de toekomst.
Waar wij u van harte bij uitnodigen!
Hij is werkzaam bij het Bisdom Haarlem/Amsterdam. Zijn
invalshoek: “Ouder worden? Oké! ….. maar je blijft het zout der
aarde en het licht in de wereld!!! ”
De bijeenkomst begint om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur.
Graag tot ziens…..
Namens de werkgroep Raakpunt 55+
Br. Wim Ernst
Mw. A. Mariën – v.d. Broek
Mw. Hettie Pecht –v.d. meer
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ACTIE KERKBALANS 2012
Ook dit jaar vindt in januari de Actie Kerkbalans weer plaats; de
envelop met informatie hierover treft u bij dit KONTAKT aan.
Het thema van de Actie Kerkbalans 2012 is: “Wat is de kerk jou / u
waard?”.
Zaken in het leven die echt belangrijk zijn, zijn meestal niet met geld
te koop. Geluk, liefde, geborgenheid, kracht, troost, inspiratie. Het
zijn kostbare ijkpunten in het leven en ze zijn met geen goud te
betalen.
De kerk is wel de plaats waar al deze waarden kunnen
samenkomen in de ontmoeting met God en andere mensen. In de
kerk gaat het er niet om wat je bezit of presteert, maar om wie je
bent. De kerk is de plaats waar iedereen welkom is. Maar om van
blijvende waarde te kunnen zijn moet de kerk natuurlijk wel betaald
en onderhouden worden. U ziet dat ook terug in de fraaie
herinrichting van de kerk die het afgelopen jaar heeft
plaatsgevonden.
In 2012 zal de verwarmingsinstallatie worden vernieuwd. Ook
daarom wil het Parochiebestuur de Actie Kerkbalans dit jaar weer
van harte bij u aanbevelen.
Het Parochiebestuur

OPROEP: MISDIENAREN NODIG!
Beste parochianen,
In dit Kontakt informatie over de misdienaren met de
dringende oproep aan alle ouders van kinderen die de
eerste communie gedaan hebben: er zijn dringend
misdienaren nodig!
Op dit moment zijn er nog 3 misdienaren hetgeen betekent dat er
niet bij alle diensten misdienaren ingezet kunnen worden. Daarom
deze oproep om aan je kind te vragen of de interesse er is en deze
actief te ondersteunen. Er wordt natuurlijk rekening gehouden met
wensen omtrent beschikbaarheid.
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NIEUWE MISDIENAARS IN HET NIEUWE JAAR?
Vraag en antwoord over misdienaren
Wat doet een misdienaar eigenlijk?
De misdienaren (er zijn er twee in een kerkdienst)
helpen de pastor tijdens de dienst. Er zijn een heleboel leuke dingen
die je mag doen zoals het luiden van de bel als de pastor
binnenkomt, de tafel dekken met de mandjes brood en de bekers
wijn, het ophalen van het collecte geld en de wijnbeker vasthouden
als de mensen in de kerk ter communie gaan en hun hostie in de
wijn willen dopen.
Is het leuk, misdienaar zijn?
Ja, misdienaar zijn is leuk; je bent tijdens de dienst lekker bezig
(geen tijd om je te vervelen), je hebt altijd een zitplaats als het druk
is in de kerk en je helpt de pastor en dat vindt hij erg fijn. Daarnaast
gaan we met de misdienaren één keer per jaar samen iets leuks
doen als bedankje voor jullie hulp.
Moet ik dan elke zondag naar de kerk?
Nee hoor, dat hoeft niet. Niet bij elke dienst zijn misdienaren nodig.
Verder zijn er natuurlijk meer misdienaren die om de beurt worden
ingedeeld om te komen helpen. Natuurlijk geldt ook: des te meer
misdienaren er zijn, des te minder keer dat je aan de beurt bent.
Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe misdienaren om een nog
grotere en leukere groep te krijgen. Er wordt een rooster gemaakt
wanneer je aan de beurt bent: je mag altijd ruilen als je een keer
niet kan.
Ik wil misdienaar worden: wat moet ik doen?
Als je je Eerste Communie hebt gedaan kun je misdienaar of
misdienette worden. We vinden het heel leuk dat je erbij wil komen
en de pastor een handje wilt helpen tijdens de dienst. Neem snel
contact op met Angelique Keijzer, de coördinator van de
misdienaren. Stuur een email (angelique@keijzer.com) of bel
(0297522474). Angelique gaat je dan alles leren wat je moet weten.
We oefenen dan een aantal keer in de kerk als die leeg is zodat je
goed voorbereid aan je eerste dienst begint.
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ADVENTSACTIE 2011
De opbrengst van de adventsactie is € 468,95
Hartelijk dank namens MOV-groep

D.E. PUNTEN!!!!!!
Veel parochianen zijn in 2011 weer erg gul geweest met het geven
van Douwe Egberts punten.
Wil van Es en ik zijn vanmiddag naar Haarlem gereden. Wij hebben
4 nieuwe thermoskannen aangeschaft voor thee en natuurlijk weer
zo'n geweldig "design" afvalbakje.
Onze "koffiehoek" ziet er voor 2012 weer optimaal uit.
We danken onze gevers voor hun aandeel hierin.
Tot ziens weer in ons gezellige hoekje.
Corrie van Veen

BEZINNINGSREIS DACHAU
Van 9 t/m 13 juli 2012 wordt door de Karmelprovincie weer een reis
georganiseerd naar Dachau, het concentratiekamp waar Titus
Brandsma en met hem duizenden andere mensen zijn omgekomen.
De reis heeft een bezinnend karakter. We nemen tijd voor
momenten van bezinning en voor momenten voor gesprek.
Meer informatie kunt u vinden op www.karmel.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 .....
21 jan. 76 jaar
25 jan. 83 jaar
28 jan. 77 jaar
28 jan. 78 jaar
29 jan. 89 jaar
26 jan. 90 jaar
01 feb. 85 jaar
02 feb. 76 jaar
02 feb. 92 jaar
02 feb. 78 jaar
02 feb. 78 jaar
03 feb. 86 jaar
04 feb. 78 jaar
05 feb. 89 jaar
07 feb. 77 jaar
08 feb. 76 jaar
08 feb. 76 jaar

Mvr. M.E. van der Jagt-Bus
Primulastraat 86
Dhr. P.J. van Rooij
Ringvaartzijde 1
Dhr. J.R. Tiesselinck
IJsvogelstraat 34
Mvr. A. Hoogervorst-de Bruin
Lijzijde 5
Mvr. M. Bruine de Bruin-van Zijl
Baanvak 8
Mvr. C.E. Rodenburg-Maas
Clematisstraat 16 KR105
Mvr. C.E. de Rijk-Vermeij
Zwarteweg 129
Dhr. P.M. Stokkel
Aalsmeerderdijk 329
Dhr. J.J. Malcherek
De Muzen 30
Mvr. K.L. Rijken-Nio
Otweg 23
Dhr. P.T. Baars
Sportlaan 50
Dhr. D.A. Aarsen
Ophelialaan 223
Dhr. A.G. van Wees
Zwanebloemweg 89
Mvr. C.A.T. ten Have-Damen
Helling 33
Mvr. P.J. van Leeuwen-Slingerland
Rijshornstraat 123
Dhr. W.H. Bakker
Aalsmeerderdijk 310
Dhr. J.C. van Wees
Legmeerdijk 269
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08 feb. 81 jaar
11 feb. 87 jaar
15 feb. 81 jaar
15 feb. 86 jaar
15 feb. 92 jaar
19 feb. 76 jaar
20 feb. 77 jaar
21 feb. 77 jaar
21 feb. 84 jaar
23 feb. 79 jaar
23 feb. 76 jaar
23 feb. 78 jaar
24 feb. 82 jaar
24 feb. 76 jaar

Mvr. C.M. van den Hoek-van der Meer
Verremeer 99
Dhr. W.L.T. van Wissen
Kanaalstraat 13
Dhr. P.J. Buren
Poldermeesterplein 109
Mvr. J.M. de Schrijver-Buskermolen
Locatellihof 33
Dhr. G. van Diemen
Clematisstraat 27
Mvr. P.C.M. Ton-Vijverberg
Zwarteweg 145
Dhr. L.W. Ton
Zwarteweg 145
Dhr. A.N.H. Stokman
Hornweg 68
Mvr. C.G. Braak-Zorn
Julianalaan 70
Mvr. M.A. Koot-van Engen
Aalsmeerderweg 82
Dhr. N.C. Doeswijk
Vivaldihof 16
Dhr. B.J. Bosdam
Spoorlaan 45
Dhr. H.N. Janssen
Heermanszwet 21
Dhr. J. van Eenennaam
Larkstraat 4

DANK

Karmel Parochie,
Zeer verrast waren wij als 80 jarigen een kerstattentie te
ontvangen van de parochie.
In deze jachtige tijd waar ouderen de nieuwe ontwikkelingen vaak
niet kunnen bijhouden doet het goed dat onze parochie de oude
generatie niet vergeet.
Hartelijk daarvoor.
Familie Zandvliet. Zwarteweg 36, 1431 VM Aalsmeer
(in de loop van januari: Drie Kolommenplein 91,1431 LB Aalsmeer
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DANK
Graag wil ik de parochie bedanken voor de mooie orchidee
met de kerst en voor het fraaie boeket toen ik uit het
ziekenhuis kwam na mijn schouderoperatie.
Hartelijke groet,
Jo Hooijman

Hartelijk dank aan de parochie voor de belangstelling, de
kaarten en het altaarbloemetje die wij mochten ontvangen
bij ons 50 jarig huwelijk.
Met vriendelijke groeten,
Riet en Sjuul Meijer.

Hartelijk dank voor het altaar bloemetje, wat ik mocht
ontvangen na een ziekenhuisopname van een herseninfarct
en een operatie. En ook de bloemengroep bedankt voor het
prachtige kerstboeket. Allen een goed 2012 toegewenst.
Hartelijke groet,
Cees v.d. Laan

Dank voor de mooie orchideeënplant die ik heb ontvangen
van de parochie. Het werd gebracht door pastor Henny
Post. En dank aan Henny voor het fijne gesprek, dat heeft
mij veel goed gedaan.
De heer Spring in 't Veld, ook namens zoon Wim

De redaktie ontving ook nog een hele mooie kaart van de
heer Konigferander waarin hij iedereen van de parochie
bedankt voor alles.
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VIERINGEN
e

3 Zondag door het jaar
zo

22-01

10.30

Karmelkerk
Intenties :

zo
vr
za

22-01
27-01
28-01

14.00 Karmelkerk
09.00 Kloosterkapel
17.00 Kloosterhof

DOP-Aalsmeer, vg. Parochianen
mmv. Karmelkoor
Cornelis Johannes van Klink
Overleden ouders Zandvliet-Bakker
Antoon, Sien en Pia Maas
Overleden ouders Janssen-Reeuwijk
Paula van der Jagt
Henny Gijzenberg
Johan van der Werff
Overl. fam. Ceelie-Olijhoek en Jan
Celie
Viering in het Pools
Eucharistieviering, Karmelieten
Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt

e

4 Zondag door het jaar
zo

29-01

10.30 Karmelkerk
Intenties :

zo
vr
vr
za

29-01
03-02
03-02
04-02

14.00
09.00
10.00
17.00

Karmelkerk
Kloosterkapel
ZC Aelsmeer
Kloosterhof

Eucharistieviering, vg. Karmelieten
Parochietreffen in het Parochiehuis
Riet Kolk-Calis
Martien Levarht
Diaken Joop Snoek
Wilhelmina Johanna v.d. BergDuindam
Viering in het Pools
Eucharistieviering, Karmelieten
Eucharistieviering, vg. L.Seeboldt
Woord- Communieviering,
vg. N. Kuiper

e

5 Zondag door het jaar
zo

05-02

10:30 Karmelkerk

e

Kennismakingsviering 1 Communie,
vg. L. Seeboldt, mmv. De Mirakeltjes
Koffiedrinken
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Intenties:

zo
vr
za

05-02
10-02
11-02

Annie de Bruijn-Tijssen,
Ans en Jaap Stam
Mary Zandvliet-de Waal
Truus Harting-Enthoven
Cornelis Johannes van Klink
Rietje Spring in ’t Veld-Bogers
Piet de Boer
Erna Konigferander
Viering in het Pools
Eucharistieviering, Karmelieten
Woord-Communieviering,
vg. N. Kuiper

14.00 Karmelkerk
09.00 Kloosterkapel
17.00 Kloosterhof

e

6 Zondag door het jaar
zo

12-02

10:30 Karmelkerk
Intenties:

zo
vr
vr
za

12-02
17-02
17-02
18-02

14:00
09.00
10.00
17.00

Schelpenviering, vg. L. Seeboldt
Bert Pieterse
Erna Konigferander
Poolse dienst
Eucharistieviering, Karmelieten
Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
Woord-Communieviering,
vg. M. van Zoelen

Karmelkerk
Kloosterkapel
ZC Aelsmeer
Kloosterhof

e

7 Zondag door het jaar
zo

19-02 10:30

Karmelkerk
Intenties:

zo 19-02 14:00
wo 22-02 17.00

Karmelkerk
Kloosterhof

wo 22-02 19.30

Karmelkerk

vr
za
zo

Karmelklooster
Kloosterhof
Karmelkerk

24-02 09.00
25-02 17.00
26-02 10.30

Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
mmv. Karmelkoor
Cornelis Johannes van Klink
Piet Schijf
Overleden ouders Janssen-Reeuwijk
Paula van der Jagt
Poolse dienst
Woord-Communieviering,
vg. N. Kuiper
Aswoensdag Eucharistieviering,
vg. L.Seeboldt, mmv. Karmelkoor
Eucharistieviering, Karmelieten
DOP-Kudelstaart
Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
mmv. Klein Koor
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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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PAROCHIEAGENDA
Van 21 januari t/m 24 februari 2012
Aanvangstijden repetities van: Soli Deo Gloria dinsdag 20.00 uur
Mirakeltjes
donderdag 18:45 uur
Karmelkoor
donderdag 19:45 uur

ma
vr
do
vr
ma

17-01
21-01
27-01
04-02
06-02

20:00 uur
13.00 uur
10.00 uur
13.00 uur
20.00 uur

PC zaal 2
PC zaal 2
Klooster
PC zaal 2
PC zaal 2

e

Ouderavond 1 Communie
e
Kindermiddag 1 Communie
Raakpunt 55+
e
Kindermiddag 1 Communie
Parochiebestuur

ALTAARDIENST
zo
zo
zo
zo
zo
zo

22-01
29-01
05-02
12-02
19-02
26-02

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

DOP-A
Karmelviering
Kennismakingsviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
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geen misdienaars
geen misdienaars
geen misdienaars
Erica en Pim
geen misdienaars
Mathijs en Pim

