JULI – SEPTEMBER 2012

Parochieblad
Kontakt
Datum
Redaktieadres
Hoofdredaktie

:
:
:
:

Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
14 juli t/m 14 september 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 4 weken, 15 september t/m
12 oktober 2012) inleveren tot en met woensdag 29 augustus 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
5 juli 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…

Tijd om te oogsten.
Zomertijd is het, hoewel we eindelijk de eerste dag boven de 25
graden hebben! De aardbeien in de tuin zijn merendeels door de
merels opgegeten of door de voortdurende nattigheid oneetbaar
geworden. De rode bessen waren ook al ontdekt, maar een net
beschermt nu hun groeien en ze kunnen rustig verder rijpen. En
wanneer ze dan zoet genoeg zijn is er weer jam voor de beschuit.
In de kerk is het eigenlijk niet anders. Tijd om te oogsten na alle
inspanningen van het afgelopen seizoen. Tevreden terugblikken en
goede gevoelens in allerlei werkgroepen. Die gaan we beschermen
door er even met volle teugen van te genieten. Ons te binnen
brengen waarom we zo bezig zijn geweest. Dat vereist rust om je
eigen leven even je laten weerklinken in je binnenste. Tijd om
wijsheid te laten groeien. Even minder (s)preken en vooral ook even
weer het zwijgen inoefenen. Niet zo gauw klaar staan met een
mening, maar eerst even aandachtig luisteren. Niet zozeer overgave
aan het werk, maar even werken aan hoeveel geduld je kan
opbrengen. Als de wijsheid groeit, wordt de wijsneus kleiner. Die
houden we als een rode draad. Vingeroefeningen voor de zomertijd.
En vanuit de stilte gaan we straks wel weer actief worden. Reken
maar! Wedden dat dit een goede springplank is?
Henny Post, pastor
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LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE
IN MEMORIAM
Herman Bruine de Bruin
Bezige handen die nu gevouwen zijn en stil, een leven vol ijver, zo
was zijn wil. Veertig jaar kweker, een man die altijd zelf de regie in
handen neemt tot het einde toe. Zo is zijn relatie met zijn vrouw
Tonnie met wie hij in december goud wilde halen. Hij is voor achter
en zij regelt alles voor. Herman is creatief, wat zijn ogen zien kan ie
maken, ook al moeten de meeste dingen eerst wel een keer uit elkaar
gehaald worden. Maar dan lukt het daarna ook. Hij is gek op zijn
kinderen en kleinkinderen. Wat hebben ze genoten van allerlei
feesten en in grote families is altijd wel wat te vieren. Maar ook
verdriet krijgt een plek bij hem. Zeker als hij een 5 jaar geleden zijn
houdbaarheidsdatum te horen krijgt. Is er een weerzien met zijn
dierbare familieleden die hem voorgingen? Herman twijfelt zoals zo
velen, maar hij wil ze wel de groeten doen van hier! Ik ga de grens
over….het is zijn geloofsbelijdenis. Zijn familie bewaart kostbare
herinneringen aan hem. Hier in de Karmelkerk is hij getrouwd,
hebben we zijn uitvaart gehouden en daarna is hij gecremeerd in
Westgaarde. Zijn naam hangt op een kruisje tussen de anderen uit
onze gemeenschap. Zo blijft hij in onze herinnering.
Veel sterkte voor zijn familie!
Henny Post, pastor
GEDOOPT
Op 3 juni hebben we Milan Breeuwel door het sacrament van
de Doop opgenomen in onze kerk. Zijn ouders uit Mijdrecht
waren in de eerste communieviering in De Kwakel en ontdekten dat
een familielid de voorganger daarbij was. Voorkeur speelt mee dus.
Maar er is meer: Zijn oudste broer is peetoom en is ontzettend trots
en bezorgd voor zijn kleine broertje. Een juweel erbij in een mooi
gezin dat de dankbaarheid voor het nieuwe leven graag aan God
toedicht.
Henny Post, pastor
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OPENINGSVIERING
Op zondag 9 september is de openingsviering.
Een viering om na de vakantie weer mee te starten.
Het thema, daar moet nog even aan gewerkt worden, maar dat komt
vast goed. In ieder geval als voorganger zal pastor Loek Seeboldt
voor gaan in deze viering. En zal het Karmelkoor weer met het hele
koor aanwezig zijn na hun vakantieperiode.
Daarna bent u allen uitgenodigd voor de koffie/thee/limonade achter
in de kerk.
Dus tot ziens.

ZIEKEN- en OUDERENDAG
voor “Aalsmeer en omliggende parochies”
De zieken- en ouderendag 2012 wordt dit jaar
op donderdag 20 september gehouden (de derde donderdag in
september).
De gasten worden ’s morgens om half tien in de kerk verwacht en de
dag duurt tot ’s middags vier uur.
Parochianen, die ieder jaar naar de Zieken- en Ouderendag komen,
worden door ons bezocht voor het invullen van het inschrijfformulier.
Als er parochianen zijn, of u kent parochianen, die ook graag
aanwezig willen zijn bij deze dag, kunt u ons dat laten weten via een
van de onderstaande telefoonnummers, dan komt een van ons langs
voor het inschrijven, de betaling van € 10,- en om zo nodig het
vervoer te regelen.
Wilt u misschien eerst nog informatie over de dag dan kunt u ook
bellen naar:
Mw. Lia Pieterse tel. 0297-323746
Mw. Hettie Pecht tel. 0297- 340694
We hopen weer velen van u op deze dag te mogen begroeten,
Namens de commissie,
Hettie Pecht
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RAAKPUNTACTIVITEITEN
Over een paar weken kan ieder kennis
nemen van alle toerusting- activiteiten die karmelieten in het westen
van ons land voor het komend seizoen geprogrammeerd hebben.
Vanzelfsprekend gaan we het aanbod in Aalsmeer zelf ook via
Kontakt verspreiden.
Er gaat met de verhuizing van ons het een en ander veranderen.
Veranderen betekent ook een nieuwe uitdaging!
Vast een voorproefje:
De donderdag krijgt wat accenten omdat dan toch al het secretariaat
van de parochie open is, er was al raakpunt 55-plus….dus:
Op de eerste donderdag van de maand vanaf oktober willen we om
10.30 uur een eucharistieviering houden in de kerk. Een eenvoudige
viering zoals wij in de kapel gewend zijn . Daarna is er gelegenheid
om elkaar te ontmoeten met een kopje koffie. We zoeken daarvoor
een vrijwilliger die dat zou willen verzorgen.
De films gaan door: noteert u vast wat data: 9 en 16 en 23 november
vanaf 17.00 uur
Taizévieringen gaan door vanaf 21 september
Raakpunt 55-plus gaat door vanaf 25 oktober
De zangdag voor nieuw repertoire: zaterdag 6 oktober
Maar eerst gaan we 16 september weer een gouden kloosterfeest
vieren: van Loek Seeboldt!!!
Hartelijke groet nog steeds van
Karmel Aalsmeer!

DOPEN
U maakt het best een afspraak voor een eerste
gespreksdatum door even te mailen naar karmelkerk@planet.nl. Of
een geboortekaartje op te sturen. Eén van de pastores neemt dan
contact met u op. Die maakt dan een afspraak om met elkaar over
deze mooie gebeurtenis te spreken. Daar willen we als
kerkgemeenschap graag aan meewerken!
De pastores
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DE KARMEL ZINGT TOM PARKER
Hier is weer een update van de
vorderingen van het Tom Parkerkoor.
Inmiddels hebben we bijna alle nummers een keer geoefend en de
vorderingen zijn al goed te horen.
Graag willen wij daarvan een voorproefje geven en wel op zondag
15 juli a.s., na de dienst van half 11.
Als u nog nooit van Tom Parker hebt gehoord, zult u daar na deze
korte uitvoering waarschijnlijk anders over denken. Na afloop zijn al
kaartjes te koop.
Mocht u een plaats willen reserveren voor zaterdag 6 oktober, om
20.00 uur, dan kan dat ook via het speciale Tom Parker- e-mail
adres: karmeldenktank@gmail.com
De kaartjes kosten € 5,-- ..
De Denktank,
Anne, Jan, Marja, Ria en Wendy

BERICHTJE VANUIT DE KOFFIEHOEK!!!!
Op zondag 5 augustus a.s. is er geen koffiedrinken achter in de kerk.
De dames houden vakantie!!!!
Wel is er op de zondagen 1 en 15 juli koffie en
ook weer op zondag 2 september.
We wensen allen een vooral zonnige zomer!!!!!
Wil, Truus, Josefine, Ali, Nel, Anneke en Corrie
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BOEKEN-EN KLEURPLATENHOEK/ VOOR DE KINDEREN.
Achterin de kerk naast de kapel zijn een aantal planken met daarop
boeken en boekjes die de kinderen in de kerk kunnen bekijken en/of
lezen. Ook is er een map waaruit weer nieuwe kleurplaten gekozen
kunnen worden. De potloden zijn ook geslepen dus……kleuren
maar!!!!!!
Hier is er alvast een voor de zomer!!!!!
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ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD
Wij willen graag een gemeenschap zijn en daarbij de ouderen onder
ons niet vergeten. De verjaardag is wel een bijzondere dag om hen
op te zoeken, een kaartje te sturen of een belletje te geven.
18-jul
21-jul
22-jul
25-jul
28-jul
29-jul
30-jul
31-jul
2-aug
2-aug
7-aug
7-aug
9-aug
10-aug
12-aug
13-aug
17-aug
18-aug
20-aug
22-aug
25-aug
26-aug
26-aug
27-aug
29-aug
30-aug
30-aug
31-aug
1-sep
1-sep
2-sep
5-sep
5-sep
8-sep
14-sep

77 jaar
77 jaar
89 jaar
79 jaar
82 jaar
78 jaar
86 jaar
76 jaar
83 jaar
83 jaar
83 jaar
75 jaar
75 jaar
84 jaar
96 jaar
80 jaar
86 jaar
83 jaar
80 jaar
76 jaar
78 jaar
86 jaar
82 jaar
75 jaar
77 jaar
86 jaar
89 jaar
76 jaar
80 jaar
79 jaar
82 jaar
76 jaar
81 jaar
75 jaar
86 jaar

Mvr. M. Hooijman-Kläser
Stommeerkade 11
Dhr. H.J.J. van Wieringen
Oosteinderweg 100
Mvr. M.J. Bon-Slof
Clematisstraat 16
Mvr. J.G. Markman-v.der Hoorn
Aalsmeerderweg 152
Dhr. G. Smit
Molenpad 2K 250
Dhr. E.A. van Baal
Hornweg 126
Mvr. T.M.F. Garthoff
Weteringplantsoen 16
Dhr. D.M. Schreurs
Leimuiderdijk 95
Mvr. C.G. Berk-Bruine de Bruin
Gerberastraat 11
Mvr. P.G. Tuinenburg-Vastenhout Molenpad 2
Mvr. M.A. Verhoeven
Drie Kolommenplein 7
Dhr. R. Gijzenberg
Rietgorsstraat 3
Mvr. A.C.E. Wiemann-Schaatsbergen Christinastraat 26
Dhr. H.W. Zethof
Ophelialaan 205A
Mvr. C.M. v Klink-v. Rossenberg Clematisstraat 16 K214
Dhr. A. Springintveld
Oosteinderweg 100
Mvr. H.W.M. Maarse-Springintveld Ketelhuis 56
Mvr. M.E. Pieksma-Bontenbal
Clematisstraat 25
Mvr. J.G.C. Schouten
Hortensialaan 55A
Dhr. J.M. Hooijman
Stommeerkade 11
Mvr. E.J. Buijs-de Rond
Begoniastraat 2
Mvr. C.J. Kreike-van den Helder Praamplein 1 ws
Dhr. H.P. Markman
Aalsmeerderweg 152
Dhr. J.A. Verdel
Regenboogstraat 4
Dhr. J.M. Meijer
Gerberastraat 43
Mvr. C.A.U. de Reus-Hug
Blauwe Beugelstraat 46
Mvr. C.C. Klijn
Ophelialaan 182
Dhr. P.C.J. Touw
Seringenpark 25
Dhr. A.A. van der Zon
Aalsmeerderdijk 347
Mvr. A.W.M. Volman-v.d Hoven
Margrietstraat 19
Mvr. A.G. v den Helder-Kramer
Clematisstraat 16K 205
Mvr. W.J. Markman-de Rijk
Aalsmeerderweg 150
Mvr. W.M. v.d Vaart-Wagenaar
Johan Frisostraat 6
Dhr. J.W. van Rijn
Ringvaartzijde 27
Mvr. J. Blom-Jongman
Poldermeesterplein 87
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DANK
Doordat wij dit bedankje naar een verkeerd e mail gestuurd
hadden, nl. redactiekontakt@hotmail.com kwam het in een
ouderenblad in Helmond te staan.
Dus nu 2e poging.
Op 21 april werden wij verrast met een schitterend boeket tgv. ons
45 jarig huwelijk.
Hiervoor onze hartelijke dank. Ook voor de vele felicitaties, die wij
mochten ontvangen.
Hartelijke groeten Gerard en Joke Meijerink.

Samen Kerk, ook op zaterdag 16 juni voor vrijwilligers waar door de
leden van het Parochiebestuur veel gezelligheid werd geboden.
Hartelijk dank voor dit mooie jaarlijkse initiatief en wensen u met
elkaar weer een goed kerkelijk jaar.
Vrijwillger
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VIERINGEN
Let op:
vanwege de vakanties wijken de vieringen af van het standaard rooster!
Feest van O.L.Vrouw van de Berg Karmel
zo 15-07

10:30 Karmelkerk
Intenties :

zo 15-07
vr 20-07
za 21-07

14.00
10.00
17.00

Karmelkerk
ZC Aelsmeer
Kloosterhof

za 21-07

10:30 Karmelkerk
intenties:

Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
mmv. Karmelkoor
Cornelis Johannes van Klink
Piet Schijf
Cyprianus Blauwhoff
Truce Fierkens-Hooijman
Kees Kok
Paula van der Jagt
Annie de Jong-van den Bosch
Herman Bruine de Bruin
Viering in het Pools
Woord-Communieviering, vg. A. Blonk
Woord-Communieviering,
vg. N. Kuiper
Woord-Communieviering, vg. A. Blonk
met samenzang
Edmond Spitteler
Erna Konigferander
Thiel Mutsaers
Herman Bruine Bruin

e

16 Zondag door het jaar
zo 22-07
za 28-07
za 28-07

14.00
17.00
19.00

Karmelkerk
Kloosterhof
Karmelkerk
Intenties :

Viering in het Pools
Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
Karmelviering, vg. H. Post en
Karmelgemeenschap
Jaargedachtenis van Piet Schijf
Jaargedachtenis Br. Willy Muller
Riet Kolk-Calis
Diaken Joop Snoek
Wilhemina Johanna v.d Berg-Duindam
Truus en Piet Ruitenburg
Herman Bruine de Bruin
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e

17 Zondag door het jaar
zo 29-07 14.00
vr 03-08 10.00
za 04-08 17.00

Karmelkerk
ZC Aelsmeer
Kloosterhof

za 04-08 19.00

Karmelkerk
Intenties:

Viering in het Pools
Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
Woord-Communieviering,
vg. M. van Zoelen
Eucharistieviering.vg. L. Seeboldt
met samenzang
Rietje Spring in ’t Veld-Boogers
Overl. ouders Janssen-Reeuwijk
Piet de Boer
Herman Bruine de Bruin

e

18 Zondag door het jaar
zo 05-08 14.00
za 11-08 17.00

Karmelkerk
Kloosterhof

Viering in het Pools
Woord-Communieviering,
vg. M. van Zoelen

e

19 Zondag door het jaar
zo 12-08

10.30 Karmelkerk
Intenties :

zo 12-08
vr 17-08
za 18-08

14.00 Karmelkerk
10.00 ZC Aelsmeer
17.00 Kloosterhof

Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
met samenzang
Piet Schijf
Diaken Joop Snoek
Overleden familie Ceelie-Olijhoek en
Jan Ceelie
Overleden ouders Kolk-Schrama
Edmond Spitteler
Viering in het Pools
Woord-Communieviering, vg. A.Blonk
Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt

e

20 Zondag door het jaar
zo 19-08 10.30

Karmelkerk
intenties

zo 19-08 14.00
za 25-08 17.00

Karmelkerk
Kloosterhof

Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
met samenzang
Cyprianus Blauwhoff
Erna Koningferander
Viering in het Pools
DOP-A viering

- 12 -

21 ste zondag door het jaar
zo 26-08

10.30 Karmelkerk
intenties

vr 31-08
za 01-09

10.00 ZC Aelsmeer
17.00 Kloosterhof

22

ste

Zondag door het jaar

zo 02-09

10:30 Karmelkerk

Intenties :

zo 02-09
za 08-09

23

ste

14.00
17.00

Karmelkerk
Kloosterhof

Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
mmv. Klein Koor
Koffiedrinken
Rietje Spring in’t Veld-Boogers
Edmond Spitteler
Piet de Boer
Viering in het Pools
Woord-Communieviering, vg. N.Kuiper

Zondag door het jaar

zo 09-09

10:30

Karmelkerk

Intenties :

zo
vr
za
zo

DOP-A viering
Riet Kolk-Calis
Bert Heideman
Paula van der Jagt
To Tesselaar-v.d. Maagdenburg
Thiel Mutsaers
Eucharistieviering.vg L.Seeboldt
Woord en Communieviering
M.van Zoelen

09-09
14-09
15-09
16-09

14.00
10.00
17.00
10.30

Karmelkerk
ZC Aelsmeer
Kloosterhof
Karmelkerk

Openingsviering, vg. L. Seeboldt
mmv. Karmelkoor
Koffiedrinken
Overleden familie Ceelie-Olijhoek en
Jan Ceelie
Peter Albers
Bert Heideman
Paula van der Jagt
Bert Pieterse
Viering in het Pools
Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
DOP-B viering
Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
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PAROCHIEAGENDA
Van 9 juni t/m 13 juli 2012
Aanvangstijden
repetities van:

Soli Deo Gloria
Mirakels
Karmelkoor

dinsdags 20.00 in ‘t Kloosterhof
donderdags 18:45 uur
donderdags 19:45 uur

ma
wo
wo
wo
wo
wo
wo
wo
wo
wo
wo
wo

PC zaal 2
Karmelkerk
Karmelkerk
Karmelkerk
Karmelkerk
Karmelkerk
Karmelkerk
Karmelkerk
Karmelkerk
Karmelkerk
Karmelkerk
Karmelkerk

Parochiebestuur
repetitie Tom Parker
repetitie Tom Parker
repetitie Tom Parker
repetitie Tom Parker
repetitie Tom Parker
repetitie Tom Parker
repetitie Tom Parker
repetitie Tom Parker
repetitie Tom Parker
repetitie Tom Parker
repetitie Tom Parker

02-07
04-07
11-07
18-07
25-07
01-08
08-08
15-08
22-08
29-08
05-09
12-09

20.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur

ALTAARDIENST
zo
za
za
za
zo
zo
zo
zo
zo

15-07
21-07
28-07
04-08
12-08
19-08
26-08
02-09
09-09

10:30
19.00
19.00
19.00
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30

Eucharistieviering
WCV
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
DOP-A
Eucharistieviering
Eucharistieviering
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Pim en Chiara
geen
geen
geen
geen
geen
geen
Lisa en Lotte
Erica en Paula

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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De redaktie van het Kontakt
wenst iedereen een fijne vakantie!
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