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F. 0297 345098
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Parochieblad
Kontakt
Datum
Redaktieadres
Hoofdredaktie

:
:
:
:

Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
15 september t/m 12 oktober 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,13 oktober t/m
9 november 2012) inleveren tot en met woensdag 26 september 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
4 oktober 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
Er staat meestal een antwoordapparaat aan: 0297-341231. Spreek uw naam
en telefoonnummer in en u wordt teruggebeld, zo gauw het beluisterd wordt.
Het secretariaat van de Parochie is voorlopig alleen donderdags bezet.
Misintenties kunt u opgeven via de mail of de brievenbus tot de donderdag
voor het weekend dat u de intentie gelezen wilt hebben.
Wilt u de intentie ook in het Kontakt vermeld hebben, let dan op de uiterste
inleverdatum van de copy.
Bereikbaarheid Karmelklooster: ook hier een antwoordapparaat: 0297381470. Met inspreekmogelijkheid.
Voorlopig bereikbaar tussen 18.00-19.00 uur.
Bankrelatie

:

ING bankrekeningnummer 676410340
Gironummer 1466771 (Kerkbijdragen)
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EVEN NADENKEN OVER…

De grote vakantieperiode is voorbij. Een tijd van “even lekker weg
wezen” in eigen land of buitenland; vrij van de dagelijkse
beslommeringen en verplichtingen. Vrijheid en blijheid. Genieten van
prachtige sport en geweldige prestaties. Maar misschien is het
leukste van reizen wel het thuiskomen? En dan ben je weer thuis.
“Hoe gaat het eigenlijk met je?” “Och, zo z’n gewone gangetjes!”
Gewoon? Bij mij komen dan woorden op als: gewoontes, regels en
voorschriften, waarden en normen. Goede gewoontes en dodelijke
sleur. Je vraagt je soms af: gaat het nu om de letter of de geest van
een wet? En voor welke waarden en normen kies ik, kiezen wij?
Vooral dat laatste speelt een grote rol nu we weer op het punt staan
naar het stemhokje te gaan. Natuurlijk, de scheiding tussen kerk en
staat is een goede zaak. Maar als gelovige ontkom ik niet aan de
vraag: welke rol speelt mijn geloven voor mij als ik in het stembiljet
invul? Welke waarden en normen vertegenwoordigt een partij? Wat is
typisch christelijk in een partij die de C in haar vaandel heeft?
Ook in onze Karmelparochie maken we, na een rustperiode, een
nieuwe start op de gebieden van kerkopbouw, diaconie, liturgie en
catechese. Werkgroepen gaan weer draaien, koren oefenen.
Zondag 9 september is de openingsviering.
Het thema is: Nieuwe start … er is nog veel te doen.”
Er is ruimte om verder te gaan en om te doen wat nodig is. Ook al is
dat nog zoveel. Maar er zijn arbeiders (m/v) nodig om te zaaien en te
oogsten. Vertegenwoordig(st)ers zullen in de viering wervend
vertellen over de gebieden en plekken waar we ons kunnen inzetten.
Wie doet er mee?
Pastor Loek Seeboldt
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LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE
IN MEMORIAM
Ina Ceelie-Olijhoek, 90 jaar
Een paar dagen ervoor drinkt zij een glaasje wijn op het terras
van ’t Wapen van Aalsmeer. Op 2 augustus sterft zij vrij onverwacht,
90 jaar oud. Zij is zieker dan wij dachten. Haar verlangen om haar
man Jan weer te zien is groot. Zij is sinds maart dit jaar in het
Zorgcentrum, omdat het tehuis in Hoofddorp afgebroken wordt en zij
heel graag terug naar Aalsmeer wil. Hier liggen haar mooie jaren aan
de Mendelstraat. Met haar lief met wie zij vanaf de schoolbanken
eigenlijk al samen is geweest tot vorig jaar. Toen helder werd dat hun
huwelijk kinderloos zou blijven besloten ze echt van elkaar te
genieten. Dat hebben ze gedaan. Vele mooie reizen gemaakt en
ontzetten goed gezorgd voor hun petekind en zijn gezin. Samen
zingen op koren, samen wandelen in het Amsterdamse bos, samen in
de kerk. Vele jaren klinken in onze kerk de intenties voor hun
overleden dierbaren. Zij zijn meelevend en zo hebben we haar
herdacht. Ook nu weer klonk: in te Domine, speravi: op U o Heer heb
ik gehoopt. Dat het werkelijkheid voor haar mag zijn!
Henny Post, pastor

GEDOOPT
Jan Laurens Kemper. De dubbele voornaam herinnert aan
zijn opa die nog niet zolang geleden is gestorven. Peter, zijn
broertje, is vol aandacht tussen zijn grote familie die zondagmiddag
29 juli voor deze doopplechtigheid naar de kerk gekomen is. Zijn
ouders zijn blij met de geboorte van hem en willen niets liever dat ie
gelukkig opgroeit en een vrij leven krijgt. Zij zullen goed voor hem
zorgen en als het doopwater hem zal aanraken moet het goed
komen. Gods zegen kan alles is hun rotsvaste geloof. Na het
klokgelui begeeft iedereen zich naar de Marktstraat waar nog lekker
gegeten wordt en er tijd genoeg is om elkaar te ontmoeten.
Gefeliciteerd!
Pastor Henny Post
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KARMELKERK GESLOTEN
Op zondag 23 september is de Karmelkerk GESLOTEN.
En bent u allen van harte uitgenodigd bij de oecumenische viering
die in het teken staat van de Vredesweek.
Deze viering is dit keer in de Open Hofkerk aan de Ophelialaan 247
en begint om 10.00 uur.
Als voorganger zal DS. Liesbet Geilvoet voorgaan en het Bindingkoor
o.l.v. Henk Trommel is er om ons uit te nodigen om met hun mee te
zullen zingen. Achter het orgel zit Jan Raadgever als de organist.
Ook is er kindernevendienst en voor de kleinste is er oppas, dus ook
de kinderen zijn hierbij van harte uitgenodigd.
Wij hopen dat vele parochianen hierbij aanwezig zullen zijn.
Tot ziens namens de oecumenische werkgroep,
Lia Pieterse

AMBASSADE VAN VREDE IN AALSMEER
In de vredesweek van 15 september tot 23 september is er voor het
eerst een Ambassade van Vrede in Aalsmeer. In de Doopsgezinde
Gemeente aan de Zijdstraat zullen door verschillende activiteiten de
vrede dichtbij en veraf onder de aandacht worden gebracht.
Naast de oecumenische viering in de OpenHofkerk op zondag 23
september, zullen er gedurende de vredesweek twee avonden
worden verzorgt. Ook zal er de hele maand de expositie ‘vergeving
en verzoening’ te bezichtigen zijn.
Het IKV Pax Christi heeft vorige jaar
een ministerie van vrede opgericht. En
op veel plaatsen vindt dit navolging
met het oprichten van ambassades van
vrede. Die door verschillende activiteiten vrede dichtbij en veraf onder
de aandacht van de mensen wil brengen. Dit jaar willen wij van start
gaan met een eigen ambassade van vrede in Aalsmeer. En volgend
jaar willen we dit in de vredesweek in een breder verband verder
gestalte geven.
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Op maandag avond 17 september:
Return to sender: De Internationale Vredeskerk.
Wij ontvangen een bijzondere gast uit Honduras: Willy Hugo. Hij is
bekend met de sociale dynamiek in de superarme woonoorden van
de samenleving in Honduras. Hij heeft verder een levende kennis van
de vredestheologie zoals die leeft in het gewelddadige Honduras.
Ook zal Jaap Schiere vertellen over de Internationale
Vredesgemeente. In dit netwerk willen kerken van over de wereld
elkaar ontmoeten en wederzijds inspireren op het gebied van
Vredeswerk.
Aanvang van deze avond is 20:00 uur. Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat
Op dinsdagavond 18 september:
Syrië, is er nog hoop in een burgeroorlog?
De volksopstand die anderhalf jaar geleden uitbrak in Syrië heeft zich
ontwikkeld tot een regelrechte burgeroorlog waarbij inmiddels zo'n
20.000 omgekomen zijn en vele honderdduizenden gewond,
gevangen of gevlucht zijn. Is er nog hoop voor Syrië?
Jan Jaap van Oosterzee, werkzaam bij IKV Pax Christi, gaat in op de
situatie in Syrië aan de hand van portretten van Syriërs die zich
vreedzaam verzetten tegen de dictatuur en de onderdrukking.
Daartoe worden enkele gasten uitgenodigd. Vanaf het begin van de
volksopstand heeft IKV Pax Christi deze burgeractivisten
ondersteund. In maart van dit jaar startte IKV Pax Christi zelfs de
campagne Adopt A Revolution. (https://www.adoptarevolution.nl/).
Hoe houden de plaatstelijke burgercommitees deze vreedzaam
burgerverzet vol te midden van een burgeroorlog? Is er nog hoop
voor een vreedzamer en vrijer Syrië, als het regime van Assad ten
einde komt? En kunnen wij vanuit Nederland iets voor hen
betekenen?
Aanvang van deze avond is 20:00 uur. Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat
Tentoonstelling Vergeven - Verzoening:
De hele maand september is de tentoonstelling 'Vergeven –
Verzoenen' te zien. Deze fototentoonstelling is in Engeland
ontwikkeld door ‘The Forgiveness Project’. Een organisatie die
conflictoplossing en herstellende gerechtigheid wil bevorderen als
alternatieven voor de eindeloze cycli van conflicten, geweld en
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misdaad die een stempel zetten op onze tijd. Ze geeft door middel
van foto's en verhalen een indringend en persoonlijk beeld van
vergeving en verzoening wereldwijd. De verhalen komen van mensen
uit vele landen. Zij hebben zelf geweld doorgemaakt en
verschrikkingen overleefd. Ze voelen in zichzelf de noodzaak om te
vergeven en zich met elkaar te verzoenen. Lees bijvoorbeeld het
ontroerende verhaal van twee medewerkers van Robbeneiland
Museum, een voormalige cipier en een voormalige gevangene.
De tentoonstelling is de hele maand september te bezichtigen op
zondagen van 11:15 tot 12:30 en op woensdagmiddagen van 13:00
tot 15:00. Ook is het mogelijk om voor een groep een afspraak te
maken om de tentoonstelling te bezichtigen. Kosterij tel: 326527
Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ds. Liesbet Geijlvoet. Tel:
360130 of op de website van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer:
http://www.dgaalsmeer.nl/

FRANCISCUS, EEN DIERENVRIEND!?
Het is algemeen bekend dat het op 4 oktober
Werelddierendag is. Maar dat die datum
gekozen is omdat het de sterfdag van Franciscus
is, weet niet iedereen Hij werd en wordt gezien
als de beschermheilige van de dieren, en over
zijn omgang met en aandacht voor dieren
bestaan vele verhalen. Deze dierenliefde, en
waar die vandaan komt, staat centraal op het Franciscusfeest dat op
zondag 30 september in Amsterdam gevierd wordt. De organisatie is
in handen van leden van de Franciscaanse Beweging.
U bent vanaf 14.00 uur welkom in de Communiteit La Verna van de
minderbroeders Franciscanen aan de Derkinderenstraat 82 te
Amsterdam (bereikbaar met stadsbus 64 en 18 of metro 50
Postjesweg). Circa 17.30 uur keert ieder weer huiswaarts. Er staat
een mandje voor de onkosten. Opgave via
franciscaansamsterdam@kpnmail.nl of 020-6863325.
Zie www.franciscaansebeweging.nl
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MUSICAL MARIA OP 5 EN 6 OKTOBER IN KUDELSTAART
In mei van dit jaar heeft in de Open Hof Kerk de 1e serie uitvoeringen
van de Musical Maria plaats gevonden. Dat zorgde voor uitverkochte
zalen en enthousiaste reacties van de toeschouwers.
De musicalgroep, in totaal bijna 100 mannen, vrouwen en kinderen,
is intussen gestart met de voorbereidingen voor de 2e serie
voorstellingen, nu in de Spil in Kudelstaart. De verwachting is dat de
belangstelling weer groot zal zijn. Nieuwe toeschouwers, maar ook
veel mensen die nog een keer willen komen kijken.
De Bijbel geeft verschillende beelden van de persoon Maria. Er is dan
ook niet één persoon die de hoofdrol van Maria uitbeeldt; er zijn
meerdere “Maria´s”.
De deelnemers komen uit veel verschillende kerken, ook uit de
Katholieke kerk. Het werken aan de musical gaf de deelnemers een
nieuw licht op de persoon van Maria en dit geldt vast ook voor de
toeschouwers.
De kaartverkoop gaat op 6 september van start op onderstaande
adressen. De prijs van de kaarten bedraagt € 10,- inclusief een
consumptie. Het is verstandig om er op tijd bij te zijn.
Voor meer informatie: http://mariamusicalaalsmeer.nl/
Aalsmeer :
Dio Drogist Piet van der Zwaard, Zijdstraat 2
The Readshop, Ophelialaan 151
Kudelstaart
Marskramer-Berg, Winkelcentrum Kudelstaart

GEZINSVIERING 7 OKTOBER
De Mirakels moeten nog aan de 1e repetitie beginnen en de
werkgroep is nog druk bezig, maar de eerste gezinsviering van dit
seizoen komt er weer aan!
Pastor Loek Seeboldt gaat deze zondag 7 oktober voor. We hopen
weer veel kinderen te zien na de vakantieperiode.
Werkgroep Gezinsvieringen,
Carin, Marlies en Mirjam
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DE KARMEL ZINGT TOM PARKER
Het ‘Tom Parkerkoor’ is op 22 augustus, na
een vakantieonderbreking van 4 weken, weer verder gegaan met de
repetities voor de concerten op 6 en 10 oktober.
De uitvoering van zaterdag 6 oktober is inmiddels al een aantal
weken uitverkocht, maar er zijn nog kaartjes voor woensdag 10
oktober. Aanvang is 20.15 uur.
De kaartjes worden elke woensdagavond voor de repetitie, d.w.z. om
19.15 uur, verkocht bij de Karmelkerk. Ook na de dienst op zondag
zullen vanaf 2 september kaartjes te koop zijn achter in de kerk.
Mocht u een plaats willen reserveren dan kan dat ook via het speciale
Tom Parker- e-mail adres: karmeldenktank@gmail.com
De kaartjes kosten € 5,-- .
Mocht u niet meer weten wat dit project inhoudt: het koor is
samengesteld uit door de Denktank benaderde zangers en
zangeressen, die onder leiding van Lous Zandvliet bekende en iets
minder bekende nummers ten gehore brengen die door Tom Parker
gearrangeerd zijn voor The New London Chorale. De oorspronkelijke
muziek is afkomstig van componisten als Schubert, Mozart, Verdi,
enz.
De Denktank,
Anne, Jan, Marja, Ria, Wendy en Wim
ROZENHOEDJE
De verkorte versie van het rozenkransgebed is het rozenhoedje.
Hiervoor gebruikt men de rozenkrans of pasternoster (met zijn 5 grote
en 50 kleine kralen) slechts eenmaal. Wanneer men één
rozenhoedje, bestaande uit vijf zogenaamde "tientjes", bidt, koppelt
men de geheimen of mysteries aan een bepaalde dag van de week
(bijvoorbeeld: donderdag de Eucharistie-instelling, zaterdag het
onbevlekte hart van Maria); zo overweegt men op maandag en
zaterdag de blijde geheimen, op donderdag de geheimen van het
Licht, op dinsdag en vrijdag de droevige, op woensdag en zondag de
glorievolle geheimen.
Naast tientallen feestdagen waarop een aspect van of en gebeurtenis
uit het leven van Maria wordt gevierd, heeft de Katholieke Kerk ook
twee maanden aan de Moeder Gods toegewijd: mei en oktober.
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De meimaand is bij uitstek de Mariamaand; oktober is de maand van
de rozenkrans, de eeuwenoude oefening van het 150 maal herhalen
van het Mariagebed Weesgegroet.
Net als vorig zal er een bloemenhulde bij Maria plaatsvinden. We
verwachten geen bossen bloemen maar één roos is voldoende om
een volle vaas bij Maria te krijgen.
Net als vorig jaar wil de denktank op alternatieve wijze het
Rozenhoedje een nieuwe plaats geven in onze parochiegemeenschap en organiseert daarom op vrijdag 12 oktober
om 19.00 uur een Rozenhoedje in de Karmelkerk.
Wij willen afsluiten met een kopje koffie en hopen
dat er veel parochianen mee komen bidden en
zingen.
Anna, Marja, Ria, Wendy en Wim
BAZAAR IN ZORGCENTRUM ’T KLOOSTERHOF
Op zaterdag 13 oktober wordt in ‘t Kloosterhof de jaarlijks
terugkerende bazaar gehouden van ’s morgens 10.00 uur tot 17.00
uur ’s middags.
Er zullen diverse spelletjes zijn voor zowel groot als voor klein.
Het rad zal draaien voor mooie prijzen. Er zal een rommelmarkt met
kleine spullen zijn achter het gebouw van het Kloosterhof.
Ook zal de handwerkclub van het kloosterhof hun eigen gemaakte
spullen weer aan de man/vrouw proberen te verkopen.
Er zijn diverse lekkernijen te koop, waaronder koffie/thee met taart,
oliebollen en warme of (per liters) koude snert.
Er zal ook een EENmalige grote verloting gehouden worden met als
hoofdprijs
1ste prijs
Weekend in een hotel op Texel
2de prijs
11-gangendiner bij ‘de Stoute Schoen’
3de prijs
Gourmetschotel voor 4 personen + fles wijn
Loten te koop op de dag van de bazaar.
De opbrengst van deze dag zal gebruikt gaan worden voor het
opfleuren van de gangen in ’t kloosterhof.
Gaat u of jij daar voor zorgen, kom dan op 13 oktober naar
’t Kloosterhof, Clematisstraat 22 in Aalsmeer.
U bent van harte uitgenodigd.
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LOEK SEEBOLDT 50 JAAR PROFESSIEFEEST
ZONDAG 16 SEPTEMBER
‘Als het voegt‘
Op 23 augustus was Loek 50
jaar verbonden aan de orde
van de Karmelieten. Zijn
loopbaan bracht hem van
Boxmeer, waar hij opgroeide,
via Zenderen, Amsterdam,
Aalsmeer en Egmond weer
terug naar Aalsmeer.
Wij spreken Loek in zijn flat in
Kudelstaart, waar we gastvrij ontvangen worden met koffie en gebak.
Op de achtergrond horen we een CD met prachtige klassieke muziek
waar Loek graag naar mag luisteren. Loek woont hier samen met zijn
poes Ganneffij, wat op zijn Amsterdams gabbertje betekend. Zijn
roots liggen in Amsterdam, waar hij geboren is als jongste kind in een
gezin van negen kinderen. Toen zijn moeder op jonge leeftijd
overleed en er ook nog oorlog uitbrak is Loek naar een pleegmoeder
in Boxmeer gegaan, waar hij liefdevol is opgevoed. Ze woonden
tegenover het Karmelietenklooster in Boxmeer en zijn pleegmoeder
was een gelovige vrouw. Het was dan ook niet gek dat Loek al op
jonge leeftijd koos voor het geloof.
Na de lagere school is hij naar het klein seminarie in Zenderen
gegaan; een gymnasium voor jongens die tot de Karmelorde wilden
toetreden. Daarna bracht Loek 1 jaar door op het Noviciaat, een soort
proeftijd om kennis te maken met alle aspecten van het kloosterleven.
In 1962 is Loek toegetreden tot de orde. Zijn opleiding was toen nog
niet afgerond want hij volgde nog de opleiding om te komen tot de
eeuwige professie en ging daarna theologie studeren. Deze laatste
studie is Loek begonnen in Merkelbeek en daarna heeft hij verder
gestudeerd Amsterdam. Hij kwam toen in Aalsmeer op het
Karmelklooster te wonen. In 1969 is Loek tot priester gewijd en in de
parochie van Aalsmeer aan de slag gegaan.
Van 1974 tot 2006 is Loek pastor in Egmond geweest, waar hij vele
jaren bij zijn zus heeft gewoond.
In Aalsmeer heeft Loek de omwenteling meegemaakt van de strakke
geloofsbeleving "Het was een gesloten wereld" naar een
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geloofsbeleving die meer op de mensen en de maatschappij is
gericht. En dat sprak Loek erg aan. De geloofsbeleving werd opener.
Dat was voor Loek ook een van de redenen om priester te worden.
Het geloof midden tussen de mens en de maatschappij. Hierin vindt
hij ook de bezieling van het geloof, dat hem door de Karmelieten is
meegegeven.
De Karmelieten komen uit het heilige land, van de berg Karmel te
Jeruzalem. In de 12e eeuw hebben de Karmelieten gevraagd aan de
bisschop van het gebied om hen een Regel mee te geven. De basis
van deze Regel wordt gevormd door: armoede, gehoorzaamheid en
zuiverheid (zorgvuldig omgaan met relaties). Maar deze Regel bevat
ook vaak de woorden “Als het voegt”, waarmee wordt aangegeven
dat de Karmelieten zich dienen te voegen met zichzelf, anderen en
de maatschappij.
Naast alle theologische opleidingen heeft Loek ook altijd veel
interesse en opleiding gehad in de muziek. In Aalsmeer heeft hij
zowel het dames- en herenkoor als het jongerenkoor gedirigeerd.
Ook tijdens zijn periode in Egmond heeft hij zowel het dames- en
herenkoor als ook het jongerenkoor gedirigeerd. En zelfs nu is hij nog
dirigent van een koor: het dames- en herenkoor van Nieuw-Vennep,
waar hij nog iedere week vol enthousiasme staat te zwaaien voor het
koor. Loek is nog altijd bezig met het uitzoeken van mooie liederen en
teksten. De boekenkast thuis staat vol met mooie boeken, waaronder
ook veel boeken met liederen.
Reizen hoeft van Loek eigenlijk niet meer zo. Hij heeft de
belangrijkste reizen van zijn leven gemaakt, naar Rome, Israël en
Istanbul. De drie plaatsen waar het Christendom ontstaan is. In Rome
heeft hij een aantal maanden doorgebracht en daar de oude
Christelijke symbolen in de catacomben ontdekt.
Verder is Loek helemaal gelukkig in zijn gezellige flat in Kudelstaart.
Hij gaat af een toe een paar baantjes zwemmen in het zwembad,
bezoekt nog regelmatig zijn familieleden en maakt graag een
uitstapje naar het geliefde Boxmeer. Vervelen doet Loek zich dus
zeker niet.
Zondag 16 september vieren we in de parochie zijn gouden
professiefeest. Aansluitend is er een receptie in het Parochiehuis
waar u Loek kunt feliciteren. Natuurlijk hopen we dat Loek zich nog
vele jaren voor onze parochie zo actief blijft inzetten.
De redaktie; Mirjam en Jacqueline
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RONDKOMEN
In tijden van economische recessie heeft
iedereen het moeilijk, privé zowel als zakelijk.
Maar er schijnen lichtpuntjes te zijn als we het CBS mogen geloven.
Hopelijk zal dat ook zijn weerklank vinden in de geldelijke bijdragen,
want we kijken al jaren tegen tekorten aan. Helaas, het is niet anders,
maar we kunnen er wel iets aan doen.
De begroting voor 2012 ziet er als volgt uit:
Bijdrage parochianen
Opbrengst bezittingen en beleggingen
Totaal inkomsten

€
€
€

105.000,5.000,110.000,-

Persoonskosten
Kosten onroerende zaken
Kosten eredienst
Kosten pastoraat
Verplichte en vrijwillige bijdragen
Beheerskosten
Totaal uitgaven

€
€
€
€
€
€
€

40.000,40.000,7.000,8.000,20.000,12.500,127.500,-

U ziet, er is een tekort van € 17,500,Dit lijkt niet alleen veel, het ís ook veel.
Ik wil u allen uitdagen om dit tekort terug te brengen.
HELPT U MEE??
Ton van Hooff
Penningmeester
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REGIO KLEDINGACTIE GROOT SUCCES
Via de regionale P.C.I. kregen wij een verzoek van Bernadette van
Amerongen of wij eenmalig mannenkleding voor de ingeslotenen in
de vreemdelingenbewaring wilden inzamelen.
Er was maar één weekend beschikbaar om dit te organiseren. Door
een oproep tijdens de viering van 17 juni, kon op zondag 24 juni
kleding in geleverd worden .
Wim Ernst en Henny Post zorgden ervoor, dat de kleding in
Kudelstaart kwam. Zij stelden zich beschikbaar voor de regio en
zorgden ervoor dat kleding in Zaandam kwam.
Hierbij een bedankbriefje van Bernadette: Willen jullie aan de
inzamelaars van mannenkleding laten weten dat ze op boten in
Zaandam erg blij zijn met de kleren. Temeer omdat alles er erg goed
en verzorgd uitzag. Op de dag van binnenkomst werd er met groot
enthousiasme een G star spijkerbroek ontdekt en aangetrokken.!!!
Dus namens de ingeslotenen in de vreemdelingenbewaring heel
hartelijk dank voor alle moeite die is gedaan om
zoveel mogelijk kledingstukken te verzamelen.
Voorlopig kunnen ze weer vooruit.
Veel dank en hartelijke groeten
van Bernadette van Amerongen.
Joke Meijerink

MIVA COLLECTE:
De opbrengst van de deurcollecte op zondag 26 aug. jl was
€ 305,61
Hartelijk dank namens het Missiecomité (MOV groep)
Joke, Ria en Bep
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DE THUISINZET VAN THAMERTHUIS
Wilt u “er zijn” als het erom gaat?
Wij zoeken vrijwilligers voor de terminale zorg bij mensen thuis.
Deze vrijwilligers ondersteunen ernstig zieke mensen en hun familie
waar nodig. Dat kan praktische hulp zijn, maar ook samen een
activiteit ondernemen, een gesprek voeren. Voor mantelzorgers kan
de hulp van een vrijwilliger betekenen dat zij de zorg voor hun
dierbare vol kunnen houden, zodat de wens om thuis te sterven
waargemaakt kan worden.
ThamerThuis wil het team vrijwilligers uitbreiden en zoekt mensen die
een paar uur per week zich willen inzetten voor de ander. Ervaring in
de (terminale) zorg is niet nodig.
Er is een informatieavond op donderdag 13 september, aanvang
19.30 uur bij ThamerThuis, Kwakelsepad 2 in de De Kwakel.
Voor meer informatie: www.thamerthuis.nl of bel 0297-540536
PIT
Op 7 september starten we weer het nieuwe klaverjasseizoen 20122013. Gezellige klaverjassers zijn op die en op de andere datums
welkom. De avonden worden gehouden in het Parochiehuis en
beginnen om 20.00 uur.
De uitslag van het seizoen 2011-2012 is als volgt
1. Tom Verlaan
2. Aad vd Helm
3. Jan Touw
Dit zijn de datums voor het nieuwe seizoen:
7 September
7 December
1 Maart
21 September
4 Januari
22 Maart
5 Oktober
25 Januari
12 April
26 Oktober
8 Februari
3 Mei
16 Nov ember
Graag tot ziens!
Klaverjasclub PIT,

Alie Luijben
Nel vd Kroon
Wim Zandvliet
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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.
15 sep
15 sep
16 sep
16 sep
18 sep
19 sep
19 sep
21 sep
23 sep
24 sep
24 sep
24 sep
25 sep
28 sep
28 sep
29 sep
29 sep
29 sep
29 sep
3 okt
5 okt
7 okt
9 okt
9 okt
9 okt
9 okt
10 okt
10 okt
12 okt
12 okt
12 okt
12 okt

83 jaar
82 jaar
75 jaar
77 jaar
87 jaar
82 jaar
75 jaar
77 jaar
81 jaar
88 jaar
76 jaar
78 jaar
79 jaar
90 jaar
80 jaar
90 jaar
80 jaar
83 jaar
90 jaar
75 jaar
76 jaar
90 jaar
88 jaar
87 jaar
83 jaar
91 jaar
75 jaar
80 jaar
91 jaar
88 jaar
75 jaar
75 jaar

Dhr
Dhr
Dhr
Dhr
Mvr
Mvr
Dhr
Dhr
Dhr
Mvr
Mvr
Mvr
Mvr
Mvr
Dhr
Dhr
Dhr
Mvr
Mvr
Mvr
Mvr
Mvr
Mvr
Mvr
Mvr
Mvr
Mvr
Mvr
Mvr
Dhr
Mvr
Dhr

A.H. van Rijn
Ketelhuis 34
J.C.A. Harte
Gloxiniastraat 22
A.G. van Engelen
Mendelstraat 50
T.W. van Beek
Julianalaan 122
E.C. Spitse-de Freitas
Primulastraat 64
M.G. Buskermolen-Burgers Kas 25
P.J. Bogers
Roerdomplaan 26
J.M.M. Ansems
Rameaulaantje 16
J.H. Volman
Margrietstraat 19
G.A. Baggen-Man
Oosteinderweg 13
H.C. Kok-van Horn
Julianalaan 20
N.T. Burgers-Teuns
Drie Kolommenplein 11
I.J.M. van Rooij-Prins
Ringvaartzijde 1
A.M. Blauwhoff-Boerlage
Gerberastraat 79
J. van de Weerdt
W.Alexanderstraat 6
G.A.M. Schade
Gerberastraat 161
A.M. Bakker
Sportlaan 85
B.M. Peereboom-v.Leeuwen Otweg 16
C.M. de Bree-van 't Schip Clematisstraat 16 215
C.M.E. Aarsen-van Beest Dorpsstraat 53
C.L. Steggerda-Tijssen
Aalsmeerderdijk 112
T.A. Markmann-Okkersen Molenpad 2K 15
J.F.A. Malcherek-Onstee
De Muzen 30
J.T. Maas-Kok
Clematisstraat 40
L.P.M. van Klink-Mollers
Cyclamenstraat 26
S.I. Hofmeijer-Westdorp
Molenpad 2K 128
L.G. de Vilder-v.d. Velde
Otweg 55
N. Merckx-Koppers
Mendelstraat 17
J.M. Bartels-Rijnbeek
Saturnusstraat 5
L.A. Cornelisse
Oosteinderweg 339 WS1
C.K.M. Baars-Zethof
Sportlaan 50
T.J. Nagtegaal
Monteverdilaantje 6
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DANK
Wat een warm gevoel! Al die lieve parochianen die met me
mee leven in deze tijd van operatie en herstel. Super lief dat
altaarbloemetje, maar nog leuker het bezoek van Henny
Post aan de Dapperstraat in Amsterdam! Bedankt voor de steun, de
belletjes, de kaartjes, de groetjes via mijn ouders! Ik ben lekker aan
het bijkomen thuis en hopen op goed herstel!
Liefs Marian Hermanns
Bij deze wil ik jullie heel hartelijk dankzeggen voor het
prachtige altaarboeket wat ik op 21 juli mocht ontvangen.
Nog niet wetend dat ik de volgende dag in het ziekenhuis
zou belanden. Nogmaals bedankt!!
Ans van Hooff-Doesburg
Het is al een poosje geleden door de vakantieperiode.
Maar ik wil hartelijk bedanken voor het prachtige boeket dat
ik mocht ontvangen, na mijn verblijf in het ziekenhuis.
Dat doet een mens goed.
Hartelijke groeten, Nel van der Maden - Bosdam.
Geachte parochie,
Hierbij wil ik u hartelijk bedanken voor de prachtige bos
bloemen, die ik door Lous en Wim Zandvliet aangeboden
kreeg in de Groenelaan i.v.m. een gebroken heup.
Ook de bezoekersgroep voor ouderen en zieken bedankt voor de
mooie bos bloemen, gebracht door Wil Corveleijn bij mijn thuiskomst.
Het waren echte verassingen!
Hartelijke groeten, Jeanne Verhaar
Hierbij wil ik de parochie bedanken voor het mooie boeket
bloemen dat ik na mijn verblijf in het ziekenhuis op zondag
19 augustus jl. mocht ontvangen. Helaas ben ik dinsdag
daaropvolgend wederom met spoed geopereerd i.v.m. complicaties.
Maar na een verblijf van 6 dagen mocht ik het ziekenhuis, wel knap
verzwakt, weer verlaten en nu maar weer opknappen.
Nogmaals hartelijk dank.
Met vriendelijke groet, Piet Voorn
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VIERINGEN
ste

24

Zondag door het jaar

za
zo

15-09
16-09

15.00
10:30

Karmelkerk
Karmelkerk

Intenties :

zo
do
za

25

16-09
20-09
22-09

ste

14.00
10.00
17.00

Karmelkerk
Karmelkerk
Kloosterhof

Doop Jesse en Roos Blom, vg. H. Post
Gouden Kloosterfeest L. Seeboldt
Eucharistieviering, vgs. L. Seeboldt,
H. Post en W. Ernst
mmv. Karmelkoor + koor NieuwVennep
Receptie in Parochiehuis
Diaken Joop Snoek
Piet Schijf
Overleden ouders Janssen-Reeuwijk
Overleden familie Ceelie-Olijhoek
Viering in het Pools
Ziekendag, vg. L. Seeboldt
Woord-Communieviering,
vg. N. Kuiper

Zondag door het jaar

zo 23-09
zo 23-09

10.00

zo 23-09
vr 28-09
za 29-09

14.00
10.00
17.00

DICHT
Karmelkerk
Open Hofkerk Oecumenische Viering,
vg. Ds. Geilvoet
Intenties
Thiel Mutsaers
Truus Harting-Enthoven
Gerard Berk
Coby Agtersloot-Ringhuize
Karmelkerk
Viering in het Pools
ZC Aelsmeer Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
Kloosterhof
Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
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26

ste

Zondag door het jaar

zo 30-09 10.30

Karmelkerk

Intenties :

zo 30-09 14.00
za 06-10 17.00

27

ste

Karmelkerk
Kloosterhof

Zondag door het jaar

zo 07-10 10.30

Karmelkerk

Intenties :

zo
zo
vr
vr

28

07-10
07-10
12-10
12-10
ste

Karmelviering, vgs. Karmelieten
Koffiedrinken,
afscheid Broeder Ferdinand
Carl Tempelman
Riet Kolk-Calis
Diaken Joop Snoek
Overleden ouders Stokman-Granneman
Cyprianus Blauwhoff
Truce Fierkens-Hooyman
Wim van Wissen
Viering in het Pools
Woord-Communieviering, vg. N. Kuiper

12.30
14.00
10.00
19.30

Karmelkerk
Karmelkerk
ZC Aelsmeer
Karmelkerk

Gezinsviering, vg. L. Seeboldt
mmv. De Mirakeltjes
Koffiedrinken
Cornelis Johannes van Klink
Rietje Spring in ’t Veld-Bogers
Bert Heideman
Piet de Boer
Doop Danilo Kraay, vg. H. Post
Viering in het Pools
Eucharistieviering, vg. L Seeboldt
Rozenhoedje, vg. L. Seeboldt

Zondag door het jaar

zo 14-10 10.30

Karmelkerk
Intenties :

zo 14-10 14.00

Karmelkerk

Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
mmv Karmelkoor
Piet Schijf
Overleden ouders Jansen-Reeuwijk
Overleden familie Ceelie-Olijhoek
Paula van der Jagt
Edmond Spitteler
Truus Harting-Enthoven
Bert den Blanken
Viering in het Pools
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PAROCHIEAGENDA
Van 15 september t/m 12 oktober 2012
Aanvangstijden
repetities van:

wo
ma
wo
ma
wo
za
wo

19-09
24-09
26-09
01-10
03-10
06-10
10-10

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

Mirakeltjes
Karmelkoor

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

Karmelkerk
PC
Karmelkerk
PC zaal 2
Karmelkerk
Karmelkerk
Karmelkerk

repetitie Tom Parker
PLB
repetitie Tom Parker
Parochiebestuur
repetitie Tom Parker
Concert Tom Parker
Concert Tom Parker

Soli Deo Gloria

ALTAARDIENST
do
zo
zo
zo
vr
zo

20-09
23-09
30-09
07-10
12-10
14-10

10:30
10.00
10.30
19.00
19.30
10.30

Ziekendag
Oecumenische Viering
Karmelviering
Gezinsviering
Rozenhoedje
Eucharistieviering
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Paula en Fleur
Pim en Fleur
geen misdienaars
geen misdienaars
Casper en Serena

Het zal blijke……
VERSE groente koop je bij………!
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