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Stommeerweg 13, 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 (5 weken, 16 februari t/m 22
maart 2013) inleveren tot en met woensdag 30 januari uiterlijk 18.00 uur via
E-mail naar redaktiekontakt@hotmail.com of in de nieuwe brievenbus van
de parochie, Stommeerweg 13.
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
7 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 karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijkdezelfde datum als 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.
ING bankrekeningnummer 676410340
Gironummer 1466771 (Kerkbijdragen)
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EVEN NADENKEN OVER…

Heerlijk weer een nieuw jaar!
Hoe zal het er uit gaan zien in onze parochie?
Ik droom van een kerk die gastvrij is voor mensen,
waar mensen vrijuit mogen spreken vanuit hun diepste zijn.
Ik droom van een kerk die niemand buiten sluit.
Een kerk waarvan ik zoekend en tastend in het leven mag staan.
Ik droom van een kerk
waarin wij als Petrus en Paulus
van mening mogen verschillen;
waarin wij van elkaar kunnen horen
wat mij en jouw het diepste raakt,
opdat de een de ander verrijkt in plaats van bedriegt.
Ik droom van een kerk
die laat proeven wat zij verkondigt,
die mij smaakt leert krijgen in nabijheid
en in levende zorg,
die mij niet enkel laat horen maar ook laat zien
hoe God met mensen omgaat.
Ik droom van een kerk
die mij op het spoor zet zelf te ontdekken
hoe het oude verhaal speelt in mijn eigen leven;
die mij helpt om dat op mijn manier te verwoorden,
opdat ik niet sprakeloos ben.
Ik droom van een kerk
die mij aanspreekt op mijn talenten,
die mij laat voelen dat ik nodig ben,
dat ieder nodig is
-zowel mannen als vrouweneen kerk waarin ik tot jou kan zeggen en jij tot mij:
Mijn visioen richt niets uit zonder jouw levenswijsheid.“
(naar een gedicht van Jozef Essing)

Br. Wim Ernst
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LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE
IN MEMORIAM
Ans van Hooff-Doesburg, 63 jaar
Een witte roos, daar hield ze van. Wanneer wij op 14 december
bij elkaar zijn voor de eucharistieviering bij haar uitvaart dan zijn ze er
ook in overvloed. Eigenlijk had ze de tijd willen krijgen om iedereen
nog te bedanken voor alle aandacht en bloemen die ze tijdens haar
lange ziekteproces heeft ontvangen. Sluimerend kwamen er wel
vragen rond sterven en dood bij haar naar binnen, maar ze kan er
ook mee omgaan. Ik ga mijn ouders terugzien en Michelle en zovele
anderen die mij dierbaar zijn. Haar man Ton en haar kinderen
verzorgen haar liefdevol en zij geniet van Tons kookkunst. Op het
werk van dochter Belinda is zij een prima kracht. Als zij zich in onze
parochiegemeenschap nestelen enkele jaren geleden raken zij hier
vlug thuis als Ton op het koor gaat zingen en penningmeester wordt
in het Parochiebestuur. Zij staat er achter en stimuleert hem. De witte
roos weet van de kleur wit omdat het zwart en donkere hen ook treft.
Wanneer dat gebeurt lijdt zij intens mee. Haar overslaande liefde is
de brug tussen ons en het leven bij de Heer. Wij wensen Ton en de
kinderen veel sterkte!
Hans Rekelhof, 72 jaar
Op Oudejaarsdag zijn we al vroeg in de kerk om afscheid te nemen
van hem. Hij wordt op handen gedragen, zo blijkt als zijn familie zijn
gestorven lichaam binnenbrengt. Een man die op Gods akker, zoals
hij zijn wereld noemde, deed wat ie moest doen: klaar staan voor
anderen en vaak al voordat iemand hulp vroeg had hij zich al
aangeboden. Hans is als jonge jongen voor zijn geluk vanuit
Amstelhoek in Bodegraven gaan dansen en heeft daar zijn lief
getroffen uit een warm op elkaar betrokken gezin. Zo is hij gelukkig
getrouwd en is hij trots op zijn twee dochters die beseffen hoeveel hij
voor hen gewerkt heeft. Hans is een precieze man, zijn tuin moet
netjes zijn en geen gaten in bomen waar duiven in zouden kunnen
gaan zitten. En kleinkinderen…mooi, heerlijk om van te genieten,
maar netjes op de paden blijven.
Fietsend en wandelend kunnen we hem aantreffen ergens in het
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dorp. Maar nu niet meer. Zijn vrouw en kinderen voelen
zich getroost met alle lieve woorden en betrokkenheid.
Dat Hans mag rusten in vrede.
Pastor Henny Post

KARMELKLOOSTER DICHT
In het klooster naast de kerk is men aan het verbouwen. Inderdaad.
Op 21 december is de verkoop gerealiseerd door het bestuur van de
Karmelieten aan zusters uit Italië. Wanneer begin maart ongeveer
zo’n 10 zusters hier hun intrek gaan nemen, is het precies 92 jaar
geleden dat “2 wagons met meubelen, huisraad en kleeren” vanuit
karmelietenkloosters naar Aalsmeer gingen” en “over het algemeen
waren de menschen vriendelijk bij hunne ontmoeting.”, zo staat in de
oude boeken van het klooster. “De eerwaarde Broeders hadden wat
meel en havermout meegenomen en reeds de volgende dag konden
ze in het huis dineren. Dagelijks moesten ze uit den poel water gaan
scheppen, welk water zelfs voor het bereiden van eten gebruikt
moest worden.”
Op enig moment zullen wij met het bestuur van de Carmelieten in het
voorjaar de overdracht van het Karmelklooster naar een Slotklooster
voor zusters gaan
gedenken. Wij hopen
dat ook nu weer de
mensen in Aalsmeer
vriendelijk zullen zijn
voor deze nieuwe
groep religieuzen.
Van harte welkom!!
Team pastores
Carmelieten
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KENNISMAKINGSVIERING MET COMMUNICANTJES
Zondag 27 januari as. is het weer zo ver !
De kennismakingsviering , met medewerking van de Mirakeltjes.
Een nieuwe enthousiaste groep kinderen, die dit jaar hun Eerste
Communie gaat doen, stellen zich voor aan u, en de parochie.
Vanaf januari gaan de kinderen weer hard aan de slag, om samen
met de werkgroep en pastor Loek, zich voor te bereiden op de grote
dag.
Het thema van dit jaar is: "samen onder de
regenboog".
De Communie zal plaatsvinden op zondag 21
april as.
Komt u zondag 27 januari ook ?

DOPEN
Zondag 10 februari om half elf kan ieder die in de kerk
is zelf bekijken wie er allemaal door het sacrament van
het Doopsel het afgelopen jaar in onze gemeenschap
zijn opgenomen.
Dan is de jaarlijkse Schelpenviering, waarin we onze dopelingen
verwelkomen en om zegen over hen bidden.
Als u uw kind wilt laten dopen is er eerst een doopgesprek.
U kunt hiervoor een afspraak maken met één van de
pastores of een mail sturen naar karmelkerk@planet.nl Wij
nemen dan contact met u op.
Pastores
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ACTIE KERKBALANS 2013
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 2013 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.
De sluiting van het klooster brengt komend jaar
verbouwingskosten met zich mee om het secretariaat en
de stencilruimte opnieuw te kunnen huisvesten.
Ook daarom wil het Parochiebestuur de Actie Kerkbalans
dit jaar weer van harte bij u aanbevelen.
Het Parochiebestuur
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KARMEL
Secretariaat
Eind december is het klooster verkocht en deze maanden wordt het
opgeknapt en aangepast voor bewoning van zusters. Het gebouw is
derhalve niet meer toegankelijk voor anderen.
De pastorie is een flexwerkplek geworden voorlopig. Het secretariaat
is hier onder gebracht en de technische apparatuur staat hier. Er
wordt gewerkt aan een nieuwe behuizing en entrée die voor een
groot deel zal plaatsvinden binnen de huidige bebouwing.
Er is een groep mensen die bij toerbeurt zorgt dat de kapel open en
weer dicht gaat overdag. Op donderdagmorgen en vrijdagmorgen van
09.00 uur tot 12.00 uur is het secretariaat open. Hier zijn inmiddels de
nodige postvakjes voor het Parochiebestuur en verschillende
vrijwilligers gemaakt. U kunt dan bijvoorbeeld het stapeltje Kontakten
ophalen, misintenties opgeven etc. etc. Op vrijdagmorgen worden de
mededelingen gemaakt voor de zondag, dat is de laatste
mogelijkheid ook om misintenties op te geven voor die zondag
daarop.
Hebt u sleutels nodig om binnen te komen in de pastorie of kerk of
het parochiecentrum , dan kunt u terecht bij
Nico van Staveren, Perronzijde 4; 0297-360290;
Wim Zandvliet, Rozenhof 12, 0297-340212
of Karmel, Zwarteweg 36,0297-345559.
Bel even van te voren of er iemand thuis is. Breng die sleutels dan
ook weer terug!!
Post voor de parochie
Wilt u uw adressering aanpassen: het postadres is: Stommeerweg 13
en er is een eigen brievenbus voor de parochie aan de kant van de
kerk/Boomkwekerskerkhof. Deze bus wordt ook dagelijks
leeggehaald.
Kerkbijdrage-enveloppen terugbezorgen.
Wilt u de pakjes teruggehaalde enveloppen in principe op de zondag
even afgeven aan iemand van het Parochiebestuur die dan in de kerk
aanwezig is. Zij zullen zorgen dat ze terechtkomen bij degene die ze
verwerkt. Op de donderdagmorgen en vrijdagmorgen tussen 9 en 12
kan natuurlijk ook op het secretariaat!
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Raakpunt
Zaterdag 26 januari is er weer een zangdag voor mensen uit koren in
de omgeving van Aalsmeer. Nieuw repertoire wordt er weer
ingeoefend. De dag begint om 10.00 uur en duurt tot 14.00 uur. Het
geheel staat onder leiding van Loek Seeboldt en aan het orgel zit
Nico van Geijlswijk. Deelname kost 6 euro, inclusief lunch.

RAAKPUNT 55+
Een serie bijeenkomsten die ons helpen om anders te kijken naar
zaken in kerk en samenleving. Wij zoeken naar de bron waaruit we
leven. Waar vinden wij spirit om dichtbij ons levensdoel uit te komen.
Wie is degene die mij in Zijn spoor houdt.
Nu cirkelt het rond het thema: ”jaar van geloof”.
Op onze eerste bijeenkomst donderdag 31 januari komt Pastor Joop
Stam, (emeritus pastoor van de Nicolaaskerk in Amsterdam) ons
vertellen, wat het betekent voor hem om ouder te worden. Hij is nog
vitaal en zo sprankelend in zijn verwondering en verkondiging, wat
heeft hij voor een beeld van de kerk. Het levensverhaal van Joop
Stam is een boeiend verhaal wat u niet mag missen!
De laatste donderdag van de maand 31 januari van 10.00-12.00 uur
treffen we elkaar in het parochiecentrum..
Als Raakpunt 55+ U iets mag wensen voor het komende jaar: Laat u
raken in het diepst van uw ziel en neem deel aan onze
bijeenkomsten! Soms breekt er door inzicht een nieuwe wereld door!
Br. Wim Ernst
Mw. Hettie Pecht
Mw. Annie Mariën
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NIEUWS VAN DE MOV-GROEP
Adventsactie 2012
De opbrengst van de Adventsactie was € 562,64
Hartelijk dank namens MOV-groep
Wereldwinkel
De opbrengst voor de wereldwinkel na de dienst van zondag
9 december jl. was € 251,10 en aansluitend na de Poolse dienst (dit
was voor de eerste keer) nog eens € 84,30. Een heel mooi resultaat!
Hartelijk dank namens de MOV groep, en zeker ook namens alle
vrijwilligers van de Wereldwinkel, en misschien tot ziens in de winkel
in de Zijdstraat!
De MOV groep wenst ieder een gelukkig en gezond 2013.
Wij rekenen weer op U in het nieuwe jaar (met als eerste doel alweer
de Vastenaktie, wat vliegt de tijd....)
Joke, Ria en Bep
EXTRA UITVOERING VAN TOM PARKERKOOR
Herinnert u zich nog de succesvolle uitvoeringen van het Tom
Parkerkoor op 6 en 10 oktober jl.? Mocht u niet in de gelegenheid zijn
geweest om een van deze concerten te bezoeken, dan is er nu een
nieuwe mogelijkheid.
Wij zijn door de PKN gemeente in Rijsenhout benaderd om nog een
uitvoering te verzorgen; daar waren wij natuurlijk heel blij mee en op
zaterdag 2 februari 2013 om 20.00 uur zal het koor nogmaals de
mooie arrangementen van Tom Parker ten gehore brengen.
Dit concert vindt plaats in de Ontmoetingskerk, kaarten ad € 5,00
hiervoor zijn te bestellen via e-mail: tomparker@pknrijsenhout.nl of
telefonisch: 360844.
Overigens zal het Tom Parkerkoor ook nog enkele nummers ten
gehore brengen tijdens de kerkdienst in de Open Hofkerk aan de
Ophelialaan, op zondag 3 februari, om 10.00 uur.
De koorleden hopen weer op een uitpuilende kerk met enthousiaste
luisteraars.
De Denktank (Anne, Marja, Ria, Wendy en Wim)
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ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD
Wij willen graag een gemeenschap zijn en daarbij de ouderen onder
ons niet graag vergeten. De verjaardag is wel een bijzondere dag om
hen op te zoeken, een kaartje te sturen of een belletje te
geven. Misschien kent u wel een van deze jarigen.
20-jan
21-jan
24-jan
25-jan
26-jan
28-jan
29-jan
30-jan
1-feb
2-feb
2-feb
2-feb
2-feb
3-feb
5-feb
7-feb
8-feb
8-feb
8-feb
10-feb
15-feb
15-feb

78 jaar
77 jaar
84 jaar
84 jaar
78 jaar
78 jaar
90 jaar
75 jaar
86 jaar
93 jaar
79 jaar
77 jaar
79 jaar
87 jaar
90 jaar
78 jaar
82 jaar
77 jaar
77 jaar
76 jaar
93 jaar
82 jaar

Mvr. W.J. van Es-Commandeur
Mvr. M.E. van der Jagt-Bus
Dhr. A. van Schoor
Dhr. P.J. van Rooij
Dhr. J.M. van Veen
Dhr. J.R. Tiesselinck
Mvr. M. Bruine de Bruin-van Zijl
Mvr. G. Verhoef-Maarsseveen
Mvr. C.E. de Rijk-Vermeij
Dhr. J.J. Malcherek
Mvr. K.L. Rijken-Nio
Dhr. P.M. Stokkel
Dhr. P.T. Baars
Dhr. D.A. Aarsen
Mvr. C.A.T. ten Have-Damen
Mvr. P.J. v Leeuwen-Slingerland
Mvr. C.M. v. d. Hoek-v. d. Meer
Dhr. J.C. van Wees
Dhr. W.H. Bakker
Mvr. E.M.T. Stokkel-Bon
Dhr. G. van Diemen
Dhr. P.J. Buren

Hortensialaan 17
Primulastraat 86
Kanaalstraat 13
Ringvaartzijde 1
Punterstraat 17
IJsvogelstraat 34
Baanvak 8
Poldermeesterplein 48
Zwarteweg 129
De Muzen 30
Otweg 23
Aalsmeerderdijk 329
Sportlaan 50
Ophelialaan 223
Helling 33
Rijshornstraat 123
Verremeer 99
Legmeerdijk 269
Aalsmeerderdijk 310
Corellihof 11
Clematisstraat 27
Poldermeesterplein 109

DANK
Beste Karmelparochie, ik wil jullie hartelijk danken voor het
zeer mooie boeket bloemen. We waren er erg blij mee.
En een heel gelukkig nieuw jaar.
André van der Zon, Aalsmeerderbrug
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VIERINGEN
de

2

zo

Zondag door het jaar
20-01 10:30

Karmelkerk
Intenties :

zo
za

20-01 14.00
26-01 17.00

Karmelkerk
Kloosterhof

Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
mmv. Klein Koor
Truce Fierkens
Jan van Es
Wim van Wissen
Overleden ouders Zandvliet-Bakker
Cornelis Johannes van Klink
Ton ten Have
Ans van Hooff-Doesburg
Antoon, Sien en Pia Maas
Edmond Spitteler
Hans Rekelhof
Viering in het Pools
Woord-Communieviering,
vg. N.Kuiper en koor SDG

e

3 Zondag door het jaar
zo

27-01 10.30

Karmelkerk
Intenties :

zo
vr
za

27-01 14.00
01-02 10.00
02-02 17.00

Karmelkerk
ZC Aelsmeer
Kloosterhof

e

Kennismakingsviering 1 Communie
vg. L. Seeboldt, mmv. De Mirakeltjes
Thiel Mutsaers
Jenny Hoogervorst
Tonny de Bruijn-v.d. Molen
Hans Rekelhof
Viering in het Pools
DOP-A
Woord-Communieviering,
vg. N. Kuiper en koor SDG

e

4 Zondag door het jaar
zo

03-02 10.30

Karmelkerk
Intenties :

DOP-A viering, mmv. Klein Koor
Koffiedrinken
Erna Konigferander
Wilhelmina Johanna v.d.Berg-Duindam
Herman Bruine de Bruin
Truus Harting-Enthoven
Wendy Kerkvliet
Hans Rekelhof
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zo
do
za

03-02
07-02
09-02

14.00
10.30
17.00

Karmelkerk
Karmelkerk
Kloosterhof

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

e

5 Zondag door het jaar
zo

10-02

10.30 Karmelkerk

Intenties :

zo 10-02
wo 13-02

14.00 Karmelkerk
17.00 Kloosterhof

wo 13-02

17.00 Karmelkerk
19.30 Karmelkerk

vr
za

10.00 ZC Aelsmeer
17.00 Kloosterhof

ste

1

15-02
16-02

Schelpenviering, vg. H. Post
mmv. Karmelkoor
koffiedrinken
Edmond Spitteler
Truce Fierkens
Wim van Wissen
Truus Harting-Enthoven
Diaken Joop Snoek
Hans Rekelhof
Annie de Jong-van den Bosch
Viering in het Pools
Aswoensdag,
Woord-Communieviering vg.N.Kuiper
en koor SDG
Viering in het Pools
Aswoensdag, Oecumenische viering
met as-uitreiking,
begin van de Passieronde,
vg. L. Seeboldt, mmv. Karmelkoor
Eucharistieviering, vg. L Seeboldt
DOP-A viering en koor SDG

Zondag van de Veertigdagentijd

zo

17-02

10.30

Karmelkerk

zo

17-02

14.00

Intenties :
Karmelkerk

Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
mmv. Klein Koor
To Tesselaar v.d. Maagdenburg
Viering in het Pools

za
zo

23-02
24-02

17.00
10.30

Kloosterhof
Karmelkerk

Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
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PAROCHIEAGENDA
Van 21 januari t/m 24 februari 2013
Aanvangstijden
repetities van:

Soli Deo Gloria
Mirakeltjes
Karmelkoor

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

ma
za
ma
do
ma

PC zaal 2
kerk
PC zaal 2
PC zaal 2
PC zaal 2

PLB Rode draad
zangdag nieuw repertoire
PLB vergadering
Bijeenkomst 55 +
Parochiebestuur

21-01
26-01
28-01
31-01
03-02

20.00
10.00
20.00
10.00
20.00

ALTAARDIENST
zo
zo
zo
zo
zo

20-01
27/01
03/02
10/02
17/02

10:30
10.30
10.30
10.30
10.30

Eucharistieviering
Eucharistieviering
DOP/A
Eucharistieviering
Eucharistieviering
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Pim en Erica
Casper en Mathijs
geen misdienaars
Chiara en Serena
Erica en Fleur

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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