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Zijdstraat 23
1431 EA Aalsmeer
T. 0297-324541/328665
F. 0297-345098

Kruyswijk
Ophelialaan 155
1431 HD AALSMEER
0297-324059
0297-363033

Het zal blijke……
VERSE groente

koop
je bij………!
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Parochieblad
Kontakt
Datum
Redaktieadres
Hoofdredaktie

:
:
:
:

Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
16 februari t/m 22 maart 20131
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, Pasen, 23 maart t/m
26 april 2013) inleveren tot en met woensdag 6 maart 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
14 maart voor u klaar.

Parochiegegevens
E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl
Website: www.karmelparochie.nl
E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com
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…

Wij denken na over de toekomst. Kunnen we als parochies in de
regio elkaar versterken en hoe zou dat kunnen?
Waar moeten we dan allereerst over spreken? Ik lees in de
vervolgnota van het bisdom Nieuwe Tijden Nieuwe Wegen: leeft het
verlangen naar de verre horizonten van de hemel, naar de liefde van
God in ons nog zo krachtig dat anderen er door geïnspireerd raken?
Het wordt een mooie uitdaging om er samen over in gesprek te gaan.
Ik lees over de maand van Spiritualiteit dat de nieuwe spiritualiteit
vooral los van instituten staat. Dat kan wel zo zijn, maar geef mij dan
toch maar een gemeenschap die mij het besef geeft dat wij samen
onze inspiratie dragen en willen uitdragen. Dat geloven niet
afhankelijk is van een instituut, oké. Nee, want het gaat in wezen om
mijn relatie met de verrezen Heer. Wat die voorstelt en voor mij
inhoudt, dat is een mooie opdracht tot bezinning voor de komende
vastentijd naar Pasen toe!
En…het moet ook een beetje concreet zijn: ik wil ook wel begrijpen
dat er een organisatie bij hoort. Die het mogelijk maakt het verhaal
levend te houden.
Henny Post, pastor
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LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE
IN MEMORIAM
Guus van der Geest, 79 jaar
Het kerkhof is wit en het is koud. Zo voelt het van binnen ook
als wij hem in het graf bij “zijn meissie Henny” neerleggen die in april
vorig jaar gestorven is. In de kerk stapelen kleinkinderen houten
blokken op tot een huis met een dak. Onder dat dak aan de Uiterweg
leeft een man die verbindingen kan leggen en steeds bereid is om
een tijd met je mee te lopen in het leven als het voor jou te zwaar is.
Bij hem klop je nooit tevergeefs aan, ieder kan bij hem binnenkomen.
Op vaste tijden is er koffie of drank. Vele jaren lang. Guus leeft van
de gemeenschap en is er actief in: op school als zijn kinderen er op
zitten en in de parochie bij de Pintenwippers o.a. met een prachtig
wijnfeest op het Raadhuisplein. Als aannemer bouwt hij kassen en
doet vele verbouwingen. Als hij met pensioen gaat is zijn draaibank
zijn metgezel. De laatste jaren zijn een zorg voor hem en zijn
kinderen. “Ik lig lekker en ben gaan slapen. ’t Is goed zo”, komt uit zijn
hart! Dank Guus!
Piet Stokman, 74 jaar
Aanvankelijk was er door een storing buiten geen licht en
verwarming aan toen we op 24 januari rond zijn gestorven lichaam bij
elkaar waren. Zes kaarsen lichten op als we naar zijn levensverhaal
luisteren door kinderen en kleinkinderen en vriend. En als zoon Nico
zegt dat hij hoopt dat het geschetste beeld klopt zoals de aanwezigen
zijn vader ervaren hebben dan, ineens-hoe wonderlijk- staat er
stroom op alle apparatuur! Mooie verhalen zijn het: over zijn vaderzijn, zijn stimuleren van zijn kinderen, de lieve voorleesopa, de lector
in de kerk. Piet die jarenlang zorgt dat de financiën van R.K.A.V. op
orde zijn. Hij is jarenlang lid van het hoogste financiële orgaan van
het Bisdom Haarlem, jarenlang bestuurder van ’t Kloosterhof en
betrokken bij de fusiebesprekingen met andere centra. Zo laat hij zien
dat hij vertrouwen heeft in het leven. Als je eigen bijdrage daar aan
levert. Totdat de werkelijkheid voor hem schemerachtig wordt. Dan is
Willy, zijn vrouw er met haar zorg voor hem. “Het komt
allemaal goed”, zegt hij. Dat hij dat nu ervaren mag.
Henny Post, pastor
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OP WEG NAAR PASEN
De Veertigdagentijd, misschien meer bekend als de Vasten, is de
periode waarin we ons voorbereiden op het belangrijkste feest in het
kerkelijk jaar: Pasen. We vieren het dit jaar op 31 maart. Tijdens de
Paasviering herdenken we ons doopsel. In de voorbereidingstijd
daarop willen we ons, meer dan anders, toe leggen op een leven
vanuit ons doopsel. Concreet door gebed, werken van
boetvaardigheid en naastenliefde. De 40-dagentijd bedoelt een
periode van bezinning te zijn. In dit C-jaar worden we met name
uitgenodigd ons leven eens onder de loep te nemen en waar wij
tekorten op het spoor komen, de weg terug te gaan naar het ideaal
dat ons voor ogen staat. Aan deze opdracht tot boete en ommekeer
herinnert ook de kleur paars, zo typerend voor de Veertig dagen.
In onze parochie zijn afgevaardigden van de diverse liturgische
groepen bij elkaar geweest om, uitgaande van de lezingen van de
zondagse vieringen, de door uitgeverijen aangereikte thema’s en
motto’s te bekijken en zelf voor een rode draad te kiezen. Daarna
hebben we een openingsritueel vastgesteld waarin, met behulp van
een symbolische schikking gemaakt door de kerkversiering-groep, de
viering van het Woord wordt ingeluid. Het periode-lied hierin is:
“Veertig dagen vol van wachten”. Door de betreffende werkgroepliturgie wordt deze gemaakte voorzet verder uitgewerkt tot een gehele
viering. Hier volgt een overzicht van de vieringen tot Palm- of
Passiezondag (24 maart). Over de vieringen van de Goede Week en
Pasen kunt u lezen in het volgende Kontakt.
 We beginnen de Veertigdagentijd op Aswoensdag
(13 febr. 19.30 uur). In deze viering, die tevens het
begin van de Passieronde (zie t.z.t. berichten in de
Nieuwe Meerbode) is, vieren we ook boete en
vergeving met de As-oplegging.
 1e Zondag (17 febr.): Er is keuze … . Eucharistieviering; lezingen:
Deuteronomium 26,4-10 en Lucas 4,1-13.
 2e Zondag (24 febr.): Er is houvast … . Eucharistieviering; lezingen:
Genesis. 15,5-12.17-18 en Lucas 9,28b-36.
 3e Zondag (3 maart): Er is een nieuwe kans … . Woord-Communieviering, waarin pastor A. Blonk het vastenproject zal toelichten;
Exodus 3,1-8a.13-15 en Lucas 13,1-9.
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 4e Zondag (10 maart): Er is genoeg … . Zondag “Laetare”, WoordCommunieviering o.l.v. jongeren; lezing: Lucas 15,1-3.11-32.
 5e Zondag (17 maart): Er is toekomst … . Eucharistieviering met
Jesaja 43,16-21 en Johannes 8,1-11.
 Palm- of Passiezondag (24 maart): Er is meer dan macht … .
Gezinsviering met Palmwijding en uitreiking.
We wensen iedereen “op weg naar Pasen” een goede, gezegende en
inspirerende tocht toe!
Namens de liturgische werkgroepen,
Pastor Loek Seeboldt

DOP VIERING: ER IS GENOEG…
We willen vaak meer dan we nu hebben. Meer geld, meer gadgets,
beter meubilair, een groter huis, een mooiere auto, meer kleren, meer
schoenen, meer succes.
En wat gebeurt er als we meer hebben? Dan zijn we nog niet
tevreden, want er zijn nieuwe advertenties voor nieuwe iPods,
laptops, auto's, kleren, die we nog niet hebben. Het is
eigenlijk onmogelijk om de honger van het meer
willen hebben te stillen. Onze cultuur is gewoon niet
tevreden met hetgeen we hebben, maar is gericht op
meer.
Wanneer heb je nou echt genoeg? Wanneer kan je tevreden zijn met
hetgeen dat je bezit? Dat is eigenlijk een essentiële vraag.
Ben je benieuwd naar de verschillende interpretaties van ‘genoeg’
kom dan 10 maart a.s. om 10.30 uur naar de Karmelkerk voor een
inspirerende ochtend.
Graag tot dan!
Astrid, Wendy en Madelon
OECUMENISCHE PALMPASENVIERING IN RIJSENHOUT
Op zondag 24 maart is er in de Ontmoetingskerk te Rijsenhout een
Oecumenische viering. Aanvang 10.00 uur.
Voorganger ds. Vrijhof en Mw. Wies
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VASTENAKTIE 2012 Projectland Honduras:
Even minderen... voor een ander.
Geef! Voor een nieuwe start.
Tienduizenden mensen ontvluchten jaarlijks de schrijnende armoede,
de uitzichtloosheid en het geweld in Honduras. Ze gaan op weg naar
de Ver. Staten, hun 'Beloofde Land', op zoek naar een toekomst en
een menswaardig bestaan. Slechts een paar procent van migranten
bereikt de VS voor een leven als illegale werkkracht. De anderen
worden opgepakt en teruggestuurd. Ze komen ontgoocheld,
beschadigd, beroofd en gewond terug. Als ze de reis tenminste
hebben overleefd!
De zusters Scalabrinianas (moeilijk woord..) vangen teruggestuurde
migranten én hun gezinnen liefdevol op en helpen hen weer op weg.
In Honduras vangt zuster Valdete, samen met medezusters en
vrijwilligers, duizenden mensen op. De migranten worden op weg
geholpen met medische zorg, kleding en wat geld, zodat ze naar huis
kunnen. Ook voor de achterblijvende gezinnen wordt gezorgd.
In hun zorg en hulp worden zij gesteund door VASTENAKTIE.
Van harte nodigen wij U uit om bij de dienst op 3 maart a.s. aanwezig
te zijn, het thema voor deze viering is: ER IS EEN NIEUWE KANS...
Dus ook voor de mensen in Honduras.
Voorganger op deze dag is Pastor Annemiek Blonk, zij zal tijdens de
dienst ook wat beelden vertonen.
Bovendien zijn 'wij' van de MOV groep al druk bezig een lekkernij te
bereiden voor bij het koffiedrinken na afloop van de dienst. Wij hopen
op een goede opkomst!
Natuurlijk organiseren wij dit, net als vorig jaar, met maar een doel:
Collecteren voor de Vastenaktie! Tijdens het koffiedrinken willen wij
geld inzamelen.
Rest ons verder nog te vermelden dat gedurende de overige
(zon)dagen van de vastentijd de bekende bus weer achterin de kerk
staat waarin U Uw gift kunt deponeren.
Wij bevelen de Vastenaktie van harte bij U aan.
Hartelijke groet van de MOV groep
Joke, Ria, Bep
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BRIEVENBUS VAN KLOOSTER DICHT!
Als u post heeft voor de parochie dan bevindt de brievenbus zich aan
de linkerkant van het plein, helemaal vooraan als u het parkeerplein
op komt. Deze wordt dagelijks gelicht! Is er een pakket, want u kwijt
wilt: dan op de donderdag- of vrijdagmorgen. Dan is er meestal
iemand op het secretariaat aanwezig.
SECRETARIAAT
Er wordt hard gewerkt aan de bewoning van de zusters in het
klooster naast de kerk. 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 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 (de hoge trap op
tussen kerk en klooster). 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
Karmel
Zwarteweg 36 0297-345559.
Bel even van te voren of er iemand thuis is. Breng die sleutels dan
ook weer terug!!

DOPEN
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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MISDIENAREN NIEUWS
Vorig jaar werd de noodklok geluid voor de
misdienaren. Doordat een aantal lang dienende
misdienaren afscheid had genomen kwam het aantal op het
dieptepunt van 4 misdienaren. Daarom werd er in overleg met pastor
Loek gekozen voor een nieuwe aanpak in samenwerking met de
werkgroep eerste Communie. Om de communicantjes te
enthousiasmeren voor de belangrijke taak van misdienaar werd elk
communicantje gevraagd twee keer mee te draaien zodat ze ervaren
wat het inhoudt om misdienaar te zijn. Deze aanpak heeft goed
gewerkt; dank je wel Isabela, Chiara, Lotte, Samantha, Maik, Fleur en
Paula! Zij hebben allemaal een paar diensten meegedraaid zodat er
bij elke dienst waar misdienaren nodig zijn ook twee misdienaren
waren!
Uit deze groep zijn ook een aantal vaste misdienaren overgebleven,
twee keer met een oudere zus als duo. Daarmee is het aantal
misdienaren op 10 gekomen: onze steunpilaren Pim en Erica, Casper
en Mathijs, Lisa en Lotte, Serena en Chiara, Fleur en Samantha. Veel
dank aan jullie en veel dank aan de ouders die het mogelijk maken
dat hun kind(eren) misdienaar zijn. Omdat niet alle misdienaren even
vaak beschikbaar zijn gaan we dit jaar door met het inzetten van
eerste communicantjes als misdienaar. De ouders van de eerste
communicantjes zijn hierover bij een ouderavond voor de eerste
communie geïnformeerd. Zo laten we als kerkgemeenschap zien dat
we samen alles kunnen bereiken.

MOOI KOOR!
Beste koorleden,
Wat zag het er prachtig uit tijdens de feestdagen en bij de viering in
de doopsgezinde kerk.
Ons advies zou zijn: presenteert u vaker zo op het altaar.
Wij denken dat vele kerkgangers, gezien de reacties na afloop van de
dienst, lovend waren en er dus net zo over denken.
Diverse Parochianen.
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RAAKPUNT 55+
“Het jaar van geloof”
Donderdag 28 februari is er weer een bijeenkomst voor 55+ ers.
We willen onder leiding van pastor Loek Seeboldt nadenken over het
kerkelijk jaar. Waarom zit het zo in elkaar en waarom staan alle
feesten precies in deze kalender?
Hoe heeft alles in de geschiedenis een plaats gekregen en hoe
kunnen we er nieuwe inhoud aan geven voor onszelf?
Inleider Pastor Loek Seeboldt zal met zijn kennis en deskundigheid
ons informeren.
Het wordt vast een boeiende en inspirerende morgen.
Iedereen is welkom in het parochiecentrum van 10.00 tot 12.00 uur.
Werkgroep 55+
Br. Wim, Ernst
Mw. H. Pecht – v.d. Meer
Mw. A. Mariën – v.d. Broeck

PELGRIMSTOCHT NAAR BANNEUX 2013
Er wordt door het bisdom Haarlem weer 2 keer een
bedevaart naar Banneux georganiseerd. Voor
sommige een jaarlijks terugkerend iets en voor
andere een nieuwe kennismaking met Maria.
In mei is de 1e triduüm en wel van vrijdag 17 mei
tot en met dinsdag 21 mei.
In augustus kunt u ook mee en wel van vrijdag 23 augustus tot en
met dinsdag 27 augustus.
De kosten zijn voor het gehele verblijf 240,00 euro p.p. Ook
onderweg zijn de maaltijden verzorgd. Alle ruimtes zijn goed
bereikbaar, het geheel is rolstoelvriendelijk, en er is voldoende zorg
aanwezig.
Wilt u informatie dan kunt u bij Cor Onderwater terecht.
Tel. 0297-569966.
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NIEUWS VAN DE DENKTANK
Afgelopen jaar heeft de Denktank weer diverse activiteiten geïnitieerd
en/of georganiseerd; te denken valt aan de riksja voor Wim Ernst en
het muziekkorps voor Loek Seebold, het traditionele dauwtrappen
met Hemelvaart, het shantykoor op de vrijwilligersdag, het
rozenhoedje in oktober en natuurlijk het grootste project, het Tom
Parkerconcert met 2 uitverkochte uitvoeringen.
Dankzij het enthousiasme van onze parochianen, maar ook van
belangstellenden buiten onze parochiegrenzen, voor deze activiteiten
krijgen wij steeds weer inspiratie voor nieuwe ideeën.
Natuurlijk kunt u ook altijd met suggesties bij één van ons terecht. De
Denktank heeft ook een e-mail adres: karmeldenktank@gmail.com
In 2012 hebben wij afscheid genomen van Jan van Veen, één van de
actiefste brainstormers vanaf het begin van de Denktank, en mochten
wij Wim Zandvliet verwelkomen als zijn opvolger.
Wij willen u bedanken voor uw deelname aan onze ‘hersenspinsels’
en hopen u ook dit jaar weer te ontmoeten bij nieuw te ontplooien
evenementen.
Zo is de eerstvolgende activiteit de uitvoering : Golgotha…. het einde,
op zaterdag 23 maart. Deze was al eerder te zien tijdens het 75-jarig
bestaan van de parochie, in 2005, maar is inmiddels verder bewerkt.
Het is nu een uitgebreidere voorstelling geworden. Waar het vroeger
een zuiver koorwerk met solisten was, is het stuk nu omgevormd naar
een 'muzikaal verhaal' in een geregisseerde theatrale zetting, waarbij
zowel de solisten als het koor veel meer spelen. Hierdoor komt het
geheel nog meer tot leven. Zet deze datum alvast in uw agenda.
Dat geldt ook voor het dauwtrappen met Hemelvaart, 9 mei. Verder
zal de Denktank weer een activiteit organiseren op de vrijwilligersdag
in juni en zijn er plannen voor de periode rond kerst.
Wij houden u via Kontakt op de hoogte.
De denkers van 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.
19-feb
20-feb
20-feb
21-feb
23-feb
23-feb
23-feb
24-feb
24-feb
27-feb
28-feb
1-mrt
3-mrt
6-mrt
9-mrt
10-mrt
13-mrt
15-mrt
16-mrt
18-mrt
20-mrt
22-mrt
22-mrt

77 jaar
82 jaar
78 jaar
78 jaar
79 jaar
80 jaar
77 jaar
83 jaar
77 jaar
75 jaar
80 jaar
82 jaar
85 jaar
88 jaar
81 jaar
77 jaar
82 jaar
76 jaar
83 jaar
82 jaar
81 jaar
79 jaar
80 jaar

Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.

P.C.M. Ton-Vijverberg
J.J. Volmer
L.W. Ton
A.N.H. Stokman
B.J. Bosdam
M.A. Koot-van Engen
N.C. Doeswijk
H.N. Janssen
J. van Eenennaam
G.W. de Bruijn
G.C.J. van den Berg
J.P. Verhaar-Schulze
R. van Huisstede
E. van de Zande
G.C. van der Zon-Louter
M.W. v Wieringen-v/d Meer
M.H. van Rijn-van Vliet
P.G.I. Gerritsma
J.G.M. Blom
J.H. van der Meer
N. Melman
W.J. v/der Jagt-de Greeff
J. Bogers-van Leeuwen

Zwarteweg 145
Dreef 46
Zwarteweg 145
Hornweg 68
Spoorlaan 45
Clematisstraat 38
Vivaldihof 16
Heermanszwet 21
Larkstraat 4
Beatrixstraat 31
Oosteinderweg 77
Freesialaan 17
Violenweg 22
Ophelialaan 193
Aalsmeerderdijk 347
Oosteinderweg 100
Ketelhuis 34
Geraniumstraat 5
Poldermeesterplein 87
Mendelstraat 29
Aalsmeerderweg 655A
Fuutlaan 25
Weteringplantsoen 17

DANK
Bij deze wil ik u hartelijk bedanken voor het mooie altaar
bloemetje. Het was een fijne verrassing zo in de donkere
dagen voor kerst. Ik was er dan ook heel blij mee.
Hartelijke groeten, Lies Agtersloot
Hierbij wil ik bedanken voor de mooie bos bloemen die ik
van de kerk kreeg. Een paar weken geleden heb ik een
pacemaker gekregen en het gaat steeds beter met mij. Ik
was dan ook zelf in de kerk om het bloemetje in ontvangst te nemen
en het boeket staat er nog prachtig bij.
Groeten, Alie Schijf
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VIERINGEN
2

de

Zondag van de Veertigdagentijd

zo 24-02 10:30

zo 24-02 14.00
vr 01-03 10.00
za 02-03 17.00

Karmelkerk

Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
mmv. Karmelkoor
Intenties :
50-jarig huwelijk van Tini en Gerard
Huiskens
Thiel Mutsaers
Jenny Hoogervorst
Cornelis Johannes van Klink
Tonny de Bruijn-van der Moolen
Bert Heideman
Gerda van den Hoek
Cyprianus Blauwhoff
Piet Stokman
Karmelkerk
Viering in het Pools
ZC Aelsmeer Woord-Communieviering, vg. A. Blonk
Kloosterhof
Woord-Communieviering,
vg. N.Kuiper en koor SDG

e

3 Zondag van de Veertigdagentijd
zo

03-03 10.30

Karmelkerk

Intenties :

zo
do

03-03 14.00
07-03 10.30

Karmelkerk
Karmelkerk

za

09-03 17.00

Kloosterhof

Woord-Communieviering, vg. A. Blonk
mmv. Karmelkoor
Tijdens koffiedrinken collecte voor de
Vastenaktie
Herman Bruine de Bruin
Wilhelmina Johanna v.d. Berg-Duindam
Wendy Kerkvliet
Jan Moerman, dochter Jopie en
zoon Cees
Piet Stokman
Piet de Boer
Viering in het Pools
Eucharistieviering, vg. H. Post en
koffiedrinken
Woord-Communieviering,
vg. M. van Zoelen
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e

4 Zondag van de Veertigdagentijd
zo 10-03

10.30

Karmelkerk

Jongeren DOP- viering,
mmv. Koor Debuut uit Uithoorn
Koffiedrinken
Wim van Wissen
Truus Harting-Enthoven
Viering in het Pools
Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
Oecumenische viering, vg. N. Kuiper
DOP-K viering

Intenties :
zo
vr
vr
za

10-03
15-03
15-03
16-03

14.00
10.00
17.00
17.00

Karmelkerk
ZC Aelsmeer
Kloosterhof
Kloosterhof

e

5 Zondag van de Veertigdagentijd
zo 17-03

10.30

zo 17-03
za 23-03
zo 24-03

14.00
17.00
10.00

zo 24-03

10.30

Karmelkerk

Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
mmv. Klein Koor
nog niet bekend
Viering in het Pools
Woord-Communieviering.vg. N. Kuiper
Oecumenische viering
vg. Ds. Vrijhof en Mw. Wies
Palmzondag, Eucharistieviering,
vg. L. Seeboldt, mmv. De Mirakeltjes

Intenties :
Karmelkerk
Kloosterhof
Ontmoetingskerk R’hout
Karmelkerk

PAROCHIEAGENDA
Van 24 februari t/m 24 maart 2013
Aanvangstijden
repetities van:
do
ma
do

Soli Deo Gloria
De Mirakeltjes
Karmelkoor

28-02 10.00 uur PC zaal 2
04-03 20.00 uur PC zaal 2
21-03 10.00 uur PC zaal 2

dinsdags 20.00 uur in Kloosterhof
donderdags 18:45 uur
donderdags 19:45 uur
Bijeenkomst 55+
Parochiebestuur
Bijeenkomst 55 +

ALTAARDIENST
zo
zo
zo
zo
zo
zo

17-02
24-02
03-03
10-03
17-03
24-03

10:30
10:30
10.30
10.30
10.30
10.30

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Woord-Communieviering
Jongeren-DOP
Eucharistieviering
Eucharistieviering
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Erica en Maik
Pim en Samantha
geen misdienaars
geen misdienaars
Lisa en Lotte
Mathijs en Casper
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