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Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
31 maart t/m 4 mei 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, 5 mei t/m 8 juni
2012) inleveren tot en met woensdag 18 april 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
26 april 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 (Kerkbijdragen)
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EVEN NADENKEN OVER…

Pasen
Licht. Regelmatig krijg ik de email: vergeet niet de flitslocaties te
updaten! Handig als je weet waar die die palen met lichtflitsen te
vinden zijn, als je ze maar niet ervaart! Onze slechte daden willen
we voor elk onthullend licht verborgen houden. Het licht waarvoor
we bang zijn is het onbarmhartig licht dat van mensen komt. Het is
een licht dat aanklaagt en veroordeelt. En het kan oplopen!
We maken ons weer op voor mooie vieringen in de Goede Week op
weg naar grootste feest in de kerk: de mooiste dagen van het jaar
om onze idealen op te poetsen en ons te laten raken door het Licht
van Pasen.
Het Licht van Pasen is anders. Het komt van bij God. Het maakt
openbaar hoezeer God mensen lief heeft. God ziet ons graag.
Daarom is het Woord vlees geworden. Jezus werd het Woord: om
te horen en om na te volgen. Vlees is kwetsbaar, het gaat goed,
zolang alles goed gaat. Maar als dan de aanslag er op komt, dan
wordt het Goede Vrijdag: duisternis. Ogenschijnlijk verkeerd
afgelopen.
Maar het Licht van Pasen is Zijn antwoord: dat we bezingen en
verwelkomen. Zijn Licht laten we schijnen over ons leven! Omdat
we ons er thuis onder mogen voelen!
Namens de collega’s en bewoners van het klooster: een Zalig
Pasen.
Henny Post, pastor
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LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE
IN MEMORIAM
Truce Fierkens-Hooijman, 76 jaar
Plotseling was zij in de nacht van 11 februari gestorven. Groot
was dan ook het verdriet van haar man en kinderen en
kleinkinderen. Ineens is alle zorg voor je weg. 50 Jaar voor de wet
getrouwd, het goud zou in december gevierd gaan worden. Tijdens
de afscheidsviering vertelden beelden van haar leven over haar
zorg en haar staan in de sportsamenleving van ons dorp. Sport was
haar religie, ze stimuleerde haar kinderen en beleefde veel aan de
gemeenschap waarvoor zij zich inzette. 50 jaar FICO is mede haar
verdienste door altijd haar man Jacques te volgen. Steeds op pad
en steeds in de weer. Maar ook als oppas-oma was zij geliefd bij
haar kleinkinderen.
Veel – ook niet uit te spreken -verdriet was er om het heengaan van
haar dochter Rosaline enkele jaren geleden. Dan heb je alles nodig
om de draad van het leven weer op te pakken. Wij
bidden dat zij nu bij haar verenigd zal zijn in de
hemel en wensen haar familie veel sterkte!
Henny Post, pastor

GEDOOPT
Laurika Belle Berk is door het Doopsel op zondag 4 maart
opgenomen in de kerk. Water kennen ze goed binnen het
gezin! Vader en opa Berk hebben er al jarenlang wat mee. Het
doopwater geeft nog méér vreugde: een weg die te gaan is naar
vrede en gerechtigheid waar je ook woont op onze wereld: in
Luxemburg, de huidige woonplaats, of in Zuid-Afrika, het
geboorteland van de moeder.
En straks misschien wel weer gewoon tussen ons.
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GOEDE WEEK IN VERBONDENHEID…..
Tijdens de vastendiensten zijn wij op weg gegaan in verbondenheid.
Op onze weg naar Pasen heeft het ons bezinning
gebracht het leven en lijden van Christus indachtig:
PALMZONDAG: 1 april
Verbonden in jubel en….? gezinsviering met klein koor (10.30)
We vieren de intocht van Jezus in Jeruzalem wanneer hij op een
ezel de stad komt binnenrijden. We vieren de intocht met het
uitreiken van palmtakjes. De kinderen worden uitgenodigd om een
palmpaasstok mee te nemen: We hopen een hele lange rij met
kinderen en hun versierde stokken! Doe je ook mee?
WIITE DONDERDAG: 5 APRIL
Verbonden tot Zijn gedachtenis.
Als u Witte Donderdag in onze viering komt, nodigen wij u uit
houdbare voedingsmiddelen mee naar de kerk te nemen, zoals
conserven, macaroni, of spaghetti. Dit zal dan tijdens de offerande
aangeboden worden en daarna zullen er voedselpakketten van
gemaakt worden voor mensen/gezinnen in onze omgeving.
Met deze Aktie willen we solidair zijn met hen die het minder
hebben en een extraatje goed kunnen gebruiken. Door te delen met
elkaar tonen we juist in deze crisistijd ook onze zorg voor elkaar.
Doen als Hij deed….. De diaconie zorgt dat het goed terecht komt.
U mag het ook aan het klooster afleveren. Alvast hartelijk dank.
GOEDE VRIJDAG: 6 april
Kruiswegviering om 14.30
Het lijdensverhaal wordt verteld en aan de hand van de staties in de
kerk wordt stil gestaan bij het verhaal wat erbij verteld wordt. De
staties worden via een beamer geprojecteerd. Om 15.00 staan we
stil bij de statie dat Jezus aan het kruis sterft. Zowel jong en oud
nodigen wij uit voor deze viering.
Verbonden in Lijden en Dood (19.30) oecumenische viering in
samenwerking met DOP
Het kruis is in het midden geplaatst, De onvergetelijke laatste
woorden van Jezus dringen tot ons door en worden de onze. Wij
bidden om moed, zodat we stil durven staan bij wat lijden is.
Wij voelen ons verbonden door lijden en dood.
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PAASWAKE: 7 april (21.30) mmv. Het dames en herenkoor.
Verbonden door Licht en Doop.
We beginnen deze dienst vanuit het duister en ontsteken het licht.
Licht komt uit het donker als leven uit de dood. We luisteren naar
het scheppingsverhaal: we vernieuwen de doopbelofte: onze bron
van geloof en ontsteken de paaskaars en delen het licht uit aan
elkaar om zo onze verbondenheid kenbaar te maken.
1ste PAASDAG: 8 april om 10.30 mmw. Het gelegenheidskoor.
Verbonden in Nieuw Leven.
In het vroege morgenlicht, wordt de steen van ‘t graf genomen. We
luisteren en zingen het verhaal van Maria Magdalena. Jezus, leeft
bij ons en is een bron van opstanding een teken van Nieuw Leven.
Wij hopen dat u de goede week met ons wilt delen in
verbondenheid, en nodigen u van harte uit aanwezig te zijn.
Namens de liturgische werkgroepen,
Ans de Kruijf

OECUMENISCHE VIERING GOEDE VRIJDAG 2012
De Rooms-Katholieke parochie “karmel”, de doopsgezinde
Gemeente Aalsmeer en de Protestantse Gemeente te Aalsmeer
(Open Hof kerk) nodigen iedereen uit voor de oecumenische viering
op Goede Vrijdag a.s., in de Karmelkerk aan de Stommeerweg,
aanvang 19.30 uur.
Onder het thema “Verbonden in “Lijden en Dood” wordt in Woord,
gebed en liederen stil gestaan bij het lijden en sterven van Jezus
Christus, Gods Zoon en bij eigen pijn en verdriet.
Opdat, in het licht van het Evangelie en in verbondenheid met
elkaar, kracht gevonden wordt om verder te kunnen gaan.
Het groot koor van de Karmel, o.l.v. René Domen en de
zangeressen Paulien Walch en Hanneke Maarse zullen deze viering
muzikaal ondersteunen en op het orgel worden begeleid door Nico
van Geijlswijk. Verder verlenen medewerking ds. Liesbet Geijlvoet,
ds. Teus Prins en Piet Voorn.
Hopende u met velen te mogen verwelkomen.
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PALMPASEN IN RIJSENHOUT
Op 1 april a.s. is er in de Ontmoetingskerk in Rijsenhout een
oecumenische palmpasenviering.
De dienst begint om 10.00 uur en de voorganger is
da. Jac. Van Veen. Zij wordt bijgestaan door Mw. M.
Wies en het koor Rijk-Rijsenhout zorgt voor de
muzikale begeleiding.
Zoals ook in voorgaande jaren worden er aan het
eind van de dienst gewijde palmtakjes uitgedeeld.
Iedereen is van harte uitgenodigd.

EERSTE COMMUNIE
Op zondag 15 april as. doen wij:
Chiara, Isabela, Fleur, Lotte, Ricky,
Rutger, Maik, Mandy, Mathijs, Paula en
Samantha onze eerste Communie.
Het thema van dit jaar is : "Je bent goed zoals je bent ".
In de kindermiddagen hebben wij al hard gewerkt en veel geleerd
over onze eerste Communie.
Maandag 26 maart gaan wij met z’n allen broodjes bakken bij de
bakker in Rijsenhout. Later op de avond hebben wij dan een
gezamenlijke broodmaaltijd met onze ouders, en gaan wij ook
smullen van onze zelfgemaakte broodjes.
Wij zullen samen nog naar de kruisweg
gaan, en ook palmpaasstokken gaan wij
maken.
Wij gaan ook nog goed oefenen met de
Mirakeltjes, zodat het een feestelijke dag
met veel liedjes zal worden !
Wij hebben er al veel zin in !!
U komt toch ook ?!
de Communicantjes
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VERLOREN
Een modern mysteriespel
Op zondagmiddag 15 april om 17.00 uur zal dit spel worden
gespeeld in de Open Hofkerk.
Het gaat over een oude man en oude vrouw, zij zijn elkaars
tegenvoeters. Dan zijn er een man en vrouw van deze tijd, maar zijn
eeuwig onzeker over elkaar. Er is nog een jonge gedreven vrouw.
Zij weet precies hoe het moet, zij wil voortdurend ingrijpen maar dat
lukt haar nauwelijks. Tenslotte is er de dood, een krachtig en in
zwijgen intrigerend personage.
Het stuk is goed geschreven, heeft humor en kent geen dialogen,
het roept vragen op. Het stuk leent zich met andere woorden
uitstekend voor een gesprek na afloop.
Het wordt met 6 personen gespeeld en duurt 70 minuten.
De deur staat voor u open, dus kom gerust kijken naar het stuk
VERLOREN.
DODENHERDENKING
Op 4 mei is er een oecumenische viering in de
Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat.
Voorganger is dit keer pastor Henny Post en
wordt begeleid op het orgel door Ruud Koning.
Dit samenzijn begint om 19.00 uur en zal op tijd afgelopen zijn om
daarna naar het Raadhuisplein te gaan om de dodenherdenking
daar mee te maken.
U/jij bent daar allen van harte bij uitgenodigd namens de
oecumenische liturgiegroep.
DOPEN
U maakt het best een afspraak voor een eerste gespreksdatum
door even te mailen naar karmelkerk@planet.nl . Eén van de
pastores neemt contact met u op. Die maken dan een afspraak om
met elkaar over deze mooie gebeurtenis te spreken. Soms is het
weer een eerste contact met de kerk. Daar willen we zorgvuldig
mee omgaan. Nieuw leven is iets om dankbaar voor te zijn en om
de zegen van God te vragen. Daar willen we als kerkgemeenschap
graag aan meewerken!
De pastores
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PASTORAAT EN BESTEMMING KLOOSTER NA VERTREK VAN
DE KARMEL UIT AALSMEER
Op zondag 29 januari hebben de Karmelieten uiteengezet, waarom
zij het klooster in Aalsmeer, maar ook in Amstelveen en Dordrecht
gaan verlaten en de gebouwen zullen verkopen. Na de H. Mis
hebben wij in het Parochiehuis gesproken over de gevolgen van de
verkoop van het klooster voor ons als parochiegemeenschap.
Allereerst zijn wij verheugd dat broeder Wim, pastor Henny en
pastor Loek hun pastorale werk voor onze parochie voort willen
zetten. In de loop van de bijeenkomst werd duidelijk dat veel
parochianen zich zorgen maken over het tijdperk na Henny, Loek en
Wim. Enkele parochianen gaven die zondagmorgen aan, dat zij de
schouders er onder willen zetten, zodat het werk van de Karmel
voort gezet kan worden. Mensen die al actief zijn rond het klooster
in activiteiten van Raakpunt zijn bij elkaar geweest en uitgangspunt
voor hen is, dat deze activiteiten doorgang zullen vinden met hun
inzet. Waar mogelijk zullen zij ook een beroep kunnen doen op
mensen die verbonden zijn met de Karmel in het westen.
Zij zullen ook bekijken op welk moment en waar de
Raakpuntactiviteiten een bedding in de parochie kunnen krijgen.
Voor het echte parochiewerk zijn de eerste stappen dus al gezet en
zullen wij daar vol in doorgaan, waarbij het beleid is om zo lang
mogelijk met de Karmelieten samen op te trekken en er steeds
meer werk door de parochianen gedaan zal worden. Stoppen met
activiteiten is voorlopig nog niet aan de orde.
Een van de parochianen heeft het idee geopperd om het klooster
als parochiegemeenschap zelf over te nemen en te onderzoeken
om het op de een of andere manier financieel zelf te runnen.
Het bestuur heeft dit idee opgepakt en een commissie gevraagd om
dit idee in een korte tijd uit te werken en de mogelijkheden te
onderzoeken of dit reëel en haalbaar is. Een haalbaarheidsstudie
dus.
Inmiddels hebben 3 “vakmensen”, een architect, een makelaar en
een onroerend goeddeskundige zich bereid verklaard om pro deo
deze klus de komende weken te klaren. Daarbij heeft het bestuur
ook de activiteiten in het parochiehuis betrokken, zodat er een
totaalbeeld ontstaat van kerk, klooster, kloostertuin,
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parkeerterreinen voor de kerk en klooster, parochiehuis, Bacchus
parochiecentrum en de gebouwen van de Jozefschool in de
kloostertuin. Uiteraard zijn de directie van de Jozefschool, de
beheerder van het parochiehuis, de beheerscommissie van het
parochiehuis, het bestuur van Bacchus en de Orde van de
Karmelieten van het haalbaarheidsonderzoek door de commissie op
de hoogte gesteld.
Woensdag 29 februari is de commissie voor het eerst bijeen
geweest om kennis te maken met elkaar, met het bestuur en de
Karmelieten. Uiteraard is er een rondleiding over de terreinen en
natuurlijk door het klooster geweest. Gelukkig zijn ook de eerste
ideeën al geopperd en heeft men toegezegd dit een leuke klus te
vinden met zeker mogelijkheden. Of de mogelijkheden haalbaar zijn
wordt onderzocht. De uitslag daarvan ligt in de toekomst en is
ongewis.
Uitslag kan zijn, dat het onmogelijk voor ons is en dan zal het
klooster aan anderen worden verkocht met alle consequenties voor
de Karmelparochie. We zullen dan op zoek moeten naar andere
huisvesting voor de activiteiten die nu door de parochie in het
klooster worden gedaan.
Uitslag kan ook zijn dat het wel haalbaar is. Ook dat levert dan een
hele uitdaging om de bouwtijd in het klooster te overbruggen en de
verbouwing en de verandering te realiseren.
Aan de commissie is gevraagd om voor medio april hun onderzoek
af te ronden.
Komende periode zullen wij u, als we informatie hebben, op de
hoogte houden via ons blad Kontakt, de website en indien
noodzakelijk na afloop van een H. Mis op zondag bij de
mededelingen.
Tot zover “Het Klooster”
Het parochiebestuur
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WIM ERNST - 50 JAAR KARMELIET
Op 22 april vieren we dat Wim Ernst
50 jaar Karmeliet bij de Orde van de
Berg Karmel is.
Geboren (1942) in Hoensbroek in
Limburg, maar al meer dan 40 jaar in
Aalsmeer op het Karmelklooster.
Wij (redactieleden Kontakt) spreken
Wim op het klooster. Het is nog best moeilijk om een afspraak met
Wim Ernst te maken, want hij heeft een drukke agenda. Vol met
mooie, leuke en sociale bezigheden.
Op jonge leeftijd is Wim naar het juvenaat (opleiding tot broeder) in
Boxmeer gegaan. Daar volgde hij eerst een gewone opleiding aan
de technische school. Alle technische klussen op het klooster zijn bij
hem dus in goede handen. Daarna de broederopleiding, waar hij
zich specialiseerde in financiële zaken.
En juist die financiële opleiding bracht hem in Aalsmeer.
In die tijd (1965) was er op het klooster in Aalsmeer de
missieprocuur, toen nog onder leiding van Pastor Lutz. Vanwege de
nabijheid van Schiphol waren deze missiewerkzaamheden hier
gevestigd . Wim ging de financiële administratie doen. Aalsmeer
was best ver van huis, voor zo’n jonge broeder. Hij stelde wel als
voorwaarde dat hij elk jaar met de Carnaval terug mocht naar
Limburg. Dat mocht. En dat doet hij nog steeds ieder jaar.
Toen het Kloosterhof werd gebouwd in 1971 werd Wim eerst
administrateur en daarna in 1984 directeur. De combinatie van het
leiden van een bejaardenhuis en de mooie persoonlijke contacten
maakten dat Wim in deze baan een geweldige tijd heeft gehad.
Bijna elke ochtend was Wim aanwezig bij de bewoners om koffie te
drinken. En wie er niet was, daar ging hij daarna even langs om een
praatje te maken, en te vragen hoe het ging.
Wim heeft vele bewoners meegemaakt die aan het laatste stukje
van hun levensfase waren. Het waren vaak mooie momenten.
Ook het organiseren van de Bazar en de Buitenlandse dagen (een
soort vakantie voor de bewoners in eigen huis) was bij hem en zijn
team in goede handen.
In totaal heeft Wim 30 jaar bij het Kloosterhof gewerkt.
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Welke werkzaamheden doet Wim nu?
Na deze baan kwam Wim in contact met de Zusters Augustinessen,
in de Warmoesstraat in Amsterdam. Zij geven noodhulp aan
daklozen en armen. De zusters zijn er sinds een paar jaar niet
meer, maar het inloophuis is gebleven. Wim helpt daar wekelijks.
Met brood uitdelen, mee te gaan om identiteitspapieren te regelen
of helpen met boodschappen doen.
Ook zit Wim bij het drugspastoraat in Amsterdam. Hij geeft
geestelijke hulp aan verslaafde mensen. Het is dankbaar en
boeiend werk om te praten met deze mensen, hun verhaal aan te
horen, waarom het zo ver is gekomen. Ieder mag zichzelf zijn. Je
veroordeelt niet en geeft hen een luisterend oor.
Naast zijn werk op het klooster in Aalsmeer zit Wim ook nog in het
landelijk bestuur van de Karmelorde. Dat levert heel wat
werkzaamheden op. Mede ook omdat er een aantal grote
veranderingen aan zitten te komen, zoals de sluiting van het
klooster in Aalsmeer.
Wim kan mooie verhalen vertellen over zijn contacten met de
mensen. Vraag hem er eens naar als u hem spreekt.
Wat is er veranderd in 50 jaar en wat niet?
Niet veranderd is de hiërarchie in de kerk. Dat vindt Wim jammer.
Met zo veel creatieve parochianen en zo veel activiteit zijn er soms
de regels van de kerk die daar geen ruimte voor bieden.
Wat zeker veranderd is, is dat de kerk steeds meer ruimte geeft
voor individuele ontwikkeling. Ieder kan zijn eigen capaciteit en
talent inzetten voor de kerk. Een rijkdom vindt hij zoveel betrokken
vrijwilligers. Ook jongeren hebben een grote rol.
De samenwerking met andere kerken ervaart Wim ook als positief.
Wat wil je nog aan ons kwijt?
Doe allemaal mee met de voedsel-inzamelactie op Witte
Donderdag. We zamelen voedsel in voor mensen in Aalsmeer. Het
zal u verbazen hoeveel mensen er in Aalsmeer
nog zijn die de eindjes maar nauwelijks aan
elkaar kunnen knopen en totaal geen luxe
hebben in het dagelijks leven. Laten wij met z’n
allen hen een hart onder de riem steken en hen
een extraatje bezorgen.
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OPROEP: E-MAIL ADRESSEN GEVRAAGD !
Veel parochianen beschikken tegenwoordig over een
e-mail adres. Dat willen wij graag in de parochie
administratie opnemen, zodat in sommige gevallen communicatie
via e-mail kan plaatsvinden.
Om die reden zouden wij het zeer op prijs stellen als u uw emailadres kenbaar aan ons wilt maken.
Dat kan heel eenvoudig door een mailtje te sturen naar
karmelkerk@planet.nl
Vermeldt u in de tekst van de e-mail wel s.v.p. uw naam en adres.
Anders kunnen wij niet altijd traceren van wie de e-mail afkomstig is.
Het parochiebestuur
RAAKPUNTACTIVITEITEN
Taizéviering
De eerstvolgende Taizéviering is 30 maart. Daarna: 27 april. 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.
De kapel van het klooster
Iedere vrijdagmorgenviering is de kapel open voor parochianen om
09.00 uur voor de eucharistie samen met de Karmel. Daarna
drinken we samen koffie.
Feest Broeder Wim
Zondag 22 april het Gouden Kloosterfeest van Wim. Het is écht van
goud wat hij laat zien: klaar staan voor anderen, aandacht en
betrokkenheid voor zoveel mensen al zo veel jaren vanuit onze
kloostergemeenschap. Broederschap en vriendschap is bij hem
doorleefd! Intern houdt hij punctueel de financiële administratie bij
en is sinds mei ook lid van het Algemeen Bestuur. Ramen open en
lichten aan of uit: altijd is hij aan het ordenen in ons huis. In de tuin
is hij degene die precies weet hoe een heg geknipt moet worden:
kaarsrecht! Wij wensen hem een mooie dag toe!
Hartelijke groet vanuit Karmel Aalsmeer!
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RAAKPUNT 55+: “SALVE REGINA”
De laatste thema ochtend van Raakpunt dit seizoen is op
donderdag 26 april.
Gast deze morgen is Fieke Klaver, werkzaam in het Ignatiushuis in
Amsterdam. Het wordt een presentatie met beeld en muziek rond
het lied ‘Salve Regina’
Het Salve Regina is een eeuwenoud Mariagebed, waarin gevraagd
wordt om mededogen met de lijdende mens en aandacht voor de
zwakkeren in de samenleving.
Maria, de moeder wordt gezien als koningin, als liefdevolle, milde
vrouw die barmhartigheid symboliseert. Het is een gebed voor
mensen die het slachtoffer dreigen te worden van een samenleving
die geen oog heeft voor mensen in nood, voor armen, achtergesteld
en verdrukten, dichtbij en veraf. Het is een lied van alle tijden, dat
steeds opnieuw werd getoonzet en inspireerde tot beeldende kunst.
Wij verdiepen ons in de tekst van het lied, de beelden van Maria die
opgeroepen worden en luisteren naar verschillende uitvoeringen.
Van daaruit gaan we in gesprek over waar en hoe het ons raakt.
U bent welkom om 10.00 uur! Eindtijd is: 12.00 uur.
Namens Werkgroep Raakpunt 55+
Br. Wim Ernst

VRIJWILLIGERSDAG ZATERDAG 16 JUNI
Het voorjaar nadert en daarmee starten ook de
voorbereidingen voor de Vrijwilligersdag bij de
Denktank en het parochiebestuur.
De vrijwilligersdag vindt dit jaar plaats op zaterdagmiddag 16 juni.
Noteert u deze datum vast in uw agenda. In het volgende Kontakt
volgt meer informatie en het aanmeldformulier voor deze dag,
Nadrukkelijk willen we hierbij echter vast aangeven dat
parochianen, die in het verleden vrijwilligerswerk voor onze parochie
hebben verricht, uiteraard ook van harte welkom zijn op de
vrijwilligersdag!
Het Parochiebestuur
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VASTENAKTIE
De collecte na de dienst van 4 maart jl.
heeft € 320,- opgebracht.
Hartelijk dank aan de gevers.
Deze opbrengst is natuurlijk prachtig, maar er kan nog meer bij: de
Vastenaktie kan voor haar doel (Ethiopië) nog veel meer geld
gebruiken.
Heeft U de betreffende dienst gemist, en/of wilt u nog meer geven,
dat kan! De bekende bus staat nog tot en met het Paasweekend
achterin de kerk!
Hartelijk dank namens MOV-groep (missie-comité),
Joke, Ria en Bep
Alvast namens MOV een Zalig Pasen

EEN DAGJE KARMEL
Dinsdag 8 mei gaan we vanuit de Karmelparochie een dagje op
bezoek bij twee kloosters. ’s Morgens om 9 uur vertrekken we naar
het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen. De Karmel heeft in
Nijmegen een bijzonder project gerealiseerd, waar wij vorig jaar
vanuit onze parochie ook aan hebben bijgedragen. Daar is een
rondleiding, een gebedsviering en we gebruiken de lunch.
’s Middags rijden we door naar Karmel Boxmeer en bezichtigen ons
oudste klooster in Nederland. Op de terugweg gaan we samen
natuurlijk nog even dineren.
U kunt zich aanmelden hiervoor door u voor
Pasen - of zo snel mogelijk- op te geven door
middel van een briefje naar ondergetekende.
De kosten bedragen 40 euro per persoon.
Henny Post
- 15 -

DAUWTRAPPEN in het bos
op HEMELVAARTSDAG,
17 mei 2012
Wie gaat er mee? Lekker ruim
een uur wandelen in het Amsterdamse bos, o.a.
ook naar het Vogeleiland. ‘Dauwtrappen’
betekent vroeg opstaan, dus vertrekken we om
7:00 uur vanaf het kerkplein.
Na deze lentewandeling gaan we gezamenlijk terug naar de kerk,
waar, als het goed is, een lekker ontbijtje (inclusief eitjes, door
Ferdinand gekookt) op ons wacht. Dit wordt verzorgd door de
bekende dames van de ‘Koffiehoek’.
Voor aanvang van de Eucharistieviering, om 10.30 uur, kunnen we
dan nog met zijn allen de ontbijtboel weer opruimen.
Inschrijven kan na de dienst, vanaf zondag 29 april; het formulier ligt
dan achter in de kerk. Telefonisch kan ook: bel nr. 327997, of via email: corrievanveen@planet.nl.
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten te dekken.
Kunnen we zeggen: tot 17 mei??
De DENKTANK: Anne, Jan, Marja, Ria en Wendy
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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
02 apr.

81 jaar

02 apr.

85 jaar

03 apr.

94 jaar

03 apr.

77 jaar

05 apr.

78 jaar

07 apr.

86 jaar

11 apr.

81 jaar

12 apr.

86 jaar

15 apr.

80 jaar

16 apr.

76 jaar

22 apr.

77 jaar

27 apr.

82 jaar

Dhr. J.C.M. van der Drift
Anjerlaan 27
Mvr. M.C. Bakker-Maas
Fuutlaan 18
Mvr. A. Winters-Baars
Molenpad 48
Mvr. G.A.M. Springintveld-Schuit
Oosteinderweg 310
Dhr. A.J.M. Neutkens
Kanaalstraat 53
Mvr. C. van der Koelen-Deville
Loefzijde 105
Dhr. G.A. van den Helder
A H Blaauwstraat 36
Mvr. P.J.T. Cornelisse-Springintveld
Oosteinderweg 339 WS1
Mvr. G.G.E. van den Helder-Verlaan
A H Blaauwstraat 36
Mvr. A.M. van der Drift-van der Meer
Anjerlaan 27
Dhr. W.G. Baars
Oosteinderweg 11
Mvr. J.G.M. Hooijman
Rozenstraat 55
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DANK

Blij verrast was ik toen ik op een mooie zondagmorgen het
altaarbloemetje mocht ontvangen.
Na een geslaagde knie operatie geeft dit weer extra moed
om weer snel op de been te komen.
Hartelijk dank, ook aan de brengers.
Marius Corvelijn

Hartelijk dank voor het mooie boeket, dat ik via de heer Jos
Hooyman van de Parochie mochten ontvangen, na
thuiskomst uit het ziekenhuis.
Vriendelijke groet,
W. Blom – van Wees.

Hierbij willen wij jullie hartelijk bedanken voor het prachtige
boeket bloemen dat wij mochten ontvangen. Dat was een
verrassing voor ons na de geslaagde heup operatie.
Piet en Tiny Baars

Blij verrast waren wij met het mooie boeket dat wij van de
parochie hebben ontvangen.
Dat er aan je gedacht wordt, doet een mens goed.
Hartelijk dank.
Piet en Willy Stokman
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VIERINGEN
e

5 Zondag van de Veertigdagentijd
zo 25-03

10:30 Karmelkerk
Intenties:

zo
vr
vr
za

25-03
30-03
30-03
31-03

14.00
09.00
10.00
17.00

Karmelkerk
Kloosterkapel
ZC Aelsmeer
Kloosterhof

Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
mmv. Karmelkoor
Riet Kolk Calis
Cornelis Johannes van Klink
Johannes Moerman en dochter Jopie
Truce Fierkens-Hooijman
Carl Tempelman
Viering in het Pools
Eucharistieviering, Karmelieten
Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
Woord-Communieviering,
vg. N. Kuiper

Palmzondag
zo

01-04

10:30 Karmelkerk

Intenties:

zo

01-04

12.15 Karmelkerk

zo
do

01-04
05-04

14:00 Karmelkerk
17.00 Kloosterhof

do
do

05-04
05-04

17.30
19.30

Karmelkerk
Karmelkerk

vr
vr

06-04
06-04

10.00
14.30

ZCAelsmeer
Karmelkerk

vr
vr

06-04
06-04

17.30
19.30

Karmelkerk
Karmelkerk

Gezinsviering, vg. L.Seeboldt
mmv. Klein Koor
Koffie drinken
Annie de Bruin- Tijssen
Piet de Boer
Truce Fierkens-Hooijman
Overleden ouders Miel en Leo
Zandvliet-Garthoff en Mary Zandvliet
Martien Levarht
Doop Timo Buskermolen
vg. H. Post
Poolse dienst
Witte Donderdag, Eucharistieviering,
vg. L. Seeboldt
Witte Donderdag, Poolse Dienst
Witte Donderdag, Eucharistieviering,
vg. L. Seeboldt, mmv. Karmelkoor
Goede Vrijdag, Woorddienst DOP-A
Goede Vrijdag, Kruisweg,
vg. L. Seeboldt
Goede Vrijdag, Poolse Dienst
Goede Vrijdag, Woorddienst DOP-A
mmv. Karmelkoor
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za 07-04 14.00

Karmelkerk

za 07-04 21.30

Karmelkerk
Intenties
voor alle
Paasvieringen

Paaszaterdag, Poolse viering: wijding
Paasmandjes
Paaszaterdag, Paaswake,
vg. L.Seeboldt, mmv.Karmelkoor
Diaken Joop Snoek,
Rietje Spring in ’t Veld-Bogers,
Overleden ouders Stokman-Granneman,
Antonius Rijken en Hubertus Rijken,
Wilhelmina Johanna v.d. Berg-Duindam,
Jan en Jopie Pouw, schoonzoon Ronald,
Paula van der Jagt, Hennie Verhoef,
Bert Pieterse, Cok Loogman,
Bert den Blanken, Carl Tempelman,
Annie de Jong v.d. Bosch,
Jopie Gerritsma-Kalwij,
Joop van Beest, Wiet Aarsen,
Ans en Jaap Stam
Overleden familie Ceelie-Olijhoek
en Jan Ceelie
Truce Fierkens-Hooijman

Hoogfeest van Pasen
zo
zo

08-04 07.00
08-04 10:30

ma 09-04 14.00
vr 13-04 09.00
za 14-04 17.00

Karmelkerk
Karmelkerk
Intenties:
Karmelkerk
Kloosterkapel
Kloosterhof

Poolse Dienst
Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
mmv. Karmelkoor
zie bij Paaswake alle intenties
Poolse Dienst
Eucharistieviering, Karmelieten
Woord-Communieviering,
vg. N. Kuiper

e

2 Zondag van Pasen
zo 15-04 10.30

Karmelkerk
Intenties :

zo 15-04 14.00
zo 15-04 16.00

Karmelkerk
Karmelkerk

ste

1 Communieviering, vg. L. Seeboldt
mmv. De Mirakeltjes
Piet Schijf
Overleden ouders Janssen-Reeuwijk
Opa Peter Albers
Viering in het pools
Doop Charlotte Blom,
vg. H. Post
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vr 20-04
vr 20-04
za 21-04

09.00
10.00
17.00

Kloosterkapel
ZC Aelsmeer
Kloosterhof

Eucharistieviering, Karmelieten
Woord-Communieviering, vg. A.Blonk
Woord-Communieviering, DOP-A

e

3 Zondag van Pasen
zo 22-04

10.30 Karmelkerk

Intenties :

zo 22-04
vr 27-05
za 28-02

14.00 Karmelkerk
09.00 Kloosterkapel
17.00 Kloosterhof

Jubileum Broeder W. Ernst
Eucharistieviering, vgs. H. Post,
L. Seeboldt en W. Ernst, Provinciaal
Ben Wolbers
mmv. Karmelkoor
Receptie in Parochiehuis.
Cyprianus Blauwhoff
Diaken Joop Snoek
Overleden familie Ernst-Paulussen
Tinie Mommersteeg
Viering in het Pools
Eucharistieviering, Karmelieten
Woord-Communieviering, vg,
M. van Zoelen

4e Zondag van Pasen
zo 29-04

10.30

Karmelkerk
Intenties :

zo 29-04
vr 04-05
za 05-05

14.00 Karmelkerk
09.00 Kloosterkapel
17.00 Kloosterhof

Karmelviering, vg. Karmelieten
mmv. Klein Koor
Jaargedachtenis van :
Cornelia Buskermolen-de Bruin
Willebrordus Buskermolen
Riet Kolk-Calis
Martien Levarht
Diaken Joop Snoek
Viering in het pools
Eucharistieviering, Karmelieten
Woord-Communieviering,
vg. M. van Zoelen

e

5 Zondag van Pasen
zo 06-05

10.30 Karmelkerk

Mariaviering, vg. L. Seeboldt
met samenzang
Koffiedrinken
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PAROCHIEAGENDA
Van 31 maart t/m 4 mei 2012
Aanvangstijden repetities van: Soli Deo Gloria dinsdag 20.00 uur
in ‘t Kloosterhof
Mirakeltjes
donderdag 18:45 uur
Karmelkoor
donderdag 19:45 uur

ma
wo
wo
wo
wo
do
wo

02-04
04-04
11-04
18-04
25-04
26-04
02-05

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

PC zaal 2
Karmelkerk
Karmelkerk
Karmelkerk
Karmelkerk
Klooster
Karmelkerk

Parochiebestuur
repetitie Gelegenheids koor
repetitie Tom Parker
repetitie Tom Parker
repetitie Tom Parker
Raakpunt 55+
repetitie Tom Parker

ALTAARDIENST
zo
zo
do
vr
za
zo
zo
zo
zo

25-03
01-04
05-04
06-04
07-04
08-04
15-04
22-04
29-04

10:30
10:30
19.30
10:30
21.30
10.30
10.30
10.30
10.30

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paaswake
Pasen
ste
1 Com.viering
Eucharistieviering
Karmelviering
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Erica en Pim
Pim en Mathijs
geen misdienaars
geen misdienaars
geen misdienaars
Mathijs en Casper
geen misdienaars
Erica en Pim
geen misdienaars

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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