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Parochieblad
Kontakt
Datum
Redaktieadres
Hoofdredaktie

:
:
:
:

Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
3 oktober t/m 6 november 2015
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, 7 november t/m
11 december 2015) inleveren tot en met woensdag 21 oktober 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
29 oktober 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
Pastoors Samuel en/of Henry, parochie Uithoorn . 0297-561439

Opgave van misintenties kunt u doen bij het parochiesecretariaat, via de
mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk dezelfde datum als de
kopij-inleverdatum van het Kontakt.
Het secretariaat is bemand op donderdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot
12.00 uur
Parochietelefoon :

Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer
0297-341231. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan
een boodschap in en er wordt teruggebeld.

Bankrelatie:
ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40
ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)
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EVEN VOORSTELLEN…
Pastoraal werker Jeroen Hoekstra
Beste parochianen,
Als ik dit schrijf is het 15 september 2015. Het is
precies een jaar geleden dat ik, Jeroen Hoekstra,
voor het eerst aan de slag ging in De Kwakel,
Uithoorn en Nes aan de Amstel. Sinds februari
van dit jaar heeft de Bisschop mij officieel
benoemd als pastoraal werker in de hele regio.
Het is voor mij een leerzaam jaar geweest, mijn eerste jaar na lange tijd in
het basispastoraat. En op een bijzondere datum.
Want op 15 september 2001 begon ik als dekenaal coördinator van het
dekenaat Meerlanden in Badhoevedorp bij deken Henny Post. Dat was mijn
eerste echte baan. Het is de dag dat mijn liefde voor het werk in de kerk
begon te groeien om me nooit meer los te laten. Nu, 14 jaar later, ben ik
werkzaam in een behoorlijk gedeelte van het oude dekenaat Meerlanden,
namelijk in de parochies van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de
Amstel en Uithoorn.
Er is veel gebeurd in deze 14 jaar. Je wordt ouder: Ik ben nu 42. Ik werd
verliefd en ben getrouwd met Tatiana. En we mochten een dochter
verwelkom, Liza, die inmiddels bijna 11 jaar is. Het dekenaat Meerlanden
werd dekenaat Amsterdam. Van coördinator werd ik opbouwwerker. En ik
kreeg taak de vele mooi migrantengemeenschappen die ons bisdom
huisvest te ondersteunen. Het waren ook de jaren dat ik een dag in de week
in het verpleegtehuis met mensen mocht oplopen als geestelijk verzorger.
Iets later werd heel bisdom mijn werkterrein. De kerk staat niet stil. Zij is
voortdurend in beweging en op vele plekken in ons bisdom heb ik zo mee
mogen bouwen aan de samenwerking tussen de parochies en bij vele
priesters en diakens een kijkje mogen nemen in de pastorale keuken.
Nu ben ik terug op een plek die voelt als thuis, maar op een heel nieuwe
wijze, als pastoraal werker. En misschien straks als diaken, waarop ik me al
een paar jaar aan het voorbereiden ben middels studie en verdieping.
Ik heb veel mogen leren in dit eerste jaar in de parochies. Het is geweldig,
ook voor je eigen groeien in het geloof, om elke dag in gesprek te zijn met
parochianen en vrijwilligers en samen te proberen de parochies vorm te
geven. Het is niet altijd makkelijk, maar ons geloof en ons gebed maakt dat
we vol vertrouwen met elkaar de toekomst in kunnen gaan. Ik ben dankbaar
dat ik dat samen met u allen ook in Aalsmeer mag doen.
Jeroen Hoekstra
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ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN
Bestaat de Hemel? Is er iets na dit leven? Waar gaan wij naartoe?
Deze vragen maken deel uit van één en dezelfde vraag, de vraag
namelijk omtrent de zin van ons leven. Of wij een lang leven zullen
hebben, negentig of honderd jaar oud worden, is uiteindelijk een
bijkomstige zaak, zeer onzeker en soms ook niet eens wenselijk.
Maar een doel hebben, een richting voor ons bestaan, een opening
naar de toekomst, geeft een heel andere dimensie aan ons leven. Je
zou kunnen zeggen dat het zoeken naar en het ontdekken van ons
levensdoel smaak geeft aan het leven.
Elk jaar, zijn er, om zo te zeggen, twee dagen die ons geloof te hulp
komen: 1 en 2 november. Het zijn twee typisch “katholieke dagen”,
nauw met elkaar verbonden, die ons helpen onze blik te richten naar
de Hemel, naar de toekomst die de Heer Jezus ons beloofd heeft.
1 november is het hoogfeest van Allerheiligen, de dag waarop wij
ons verenigd weten met al onze broeders en zusters die de
heerlijkheid van de Hemel al bereikt hebben, of ze nu wel of niet
heilig verklaard zijn door de Kerk. Allerheiligen herinnert ons aan het
doel van ons leven, bemoedigt ons in de dagelijkse strijd en doet ons
ervaren dat wij deel uitmaken van één grote familie waarvan een
aantal hier op aarde zijn en anderen al in het eeuwig geluk.
2 november is de gedachtenis van Allerzielen. Op deze dag
gedenken wij en bidden wij voor onze dierbare overledenen. Wij
weten ons met hen verbonden. Zij hebben ons verlaten maar wij
hopen en bidden op een dag weer met hen verenigd te zijn in de
hemelse vreugde, waar geen traan, verdriet en pijnlijke scheiding
meer zal zijn. Alles zal daar nieuw, mooi en volmaakt zijn.
Allerheiligen en Allerzielen zijn hoopvolle dagen, die de Kerk ons
jaarlijks geeft om ons te troosten bij het verlies van onze dierbaren en
om ons geloof te schenken. Wij geloven dat de Hemel bestaat maar
wij hebben ook zo vaak iemand nodig die ons daaraan herinnert! Wij
weten heel goed dat wij voorbijgangers zijn hier op aarde, maar hoe
vaak leven wij alsof er nooit een einde zou komen aan ons bestaan,
helemaal blind en bezeten van onbenullige zaken. Gelukkig herinnert
de Kerk ons eraan dat wij bestemd zijn voor veel meer! “Ik ben
gekomen opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed” aldus
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Jezus in het evangelie van Johannes (10,10). Hij is dus gekomen
opdat wij zouden leven, nu en in het hiernamaals.
De eucharistieviering van Allerheiligen is op zondag 1 november om
9.30 uur.
De eucharistieviering van Allerzielen is op maandag 2 november om
19.00 uur, waarbij ik hoop voor te kunnen gaan.
pastoor Samuel

Dit jaar willen wij zeer bijzonder onze overleden parochianen van het
afgelopen jaar gedenken:
Sybilla Maria Elisabeth van der Linden-Ortjens
Nicolaas Petrus Theodorus Broekhuizen
Petrus Gerardus Ignatius Gerritsma
Catharina van Wanrooy-van Veen
Petrus Jacobus Buren
Wilhelmus Gerardus Baars
Johannes Andreas Zethof
Johanna Martha Bartels Rijnbeek
Alida Johanna Schade Kruijssen
Cecilia Vink Louter
Josephus Maria Hooijman
Cornelia Anna Theodora Ten Have Damen
Cecilia Johanna van Wissen Winters

DE COMMUNIE THUIS ONTVANGEN
Kunt u niet naar de kerk komen, omdat u ziek bent of langere tijd aan
huis gebonden en het op prijs stelt om met enige regelmaat of bij de
grote feesten de H. Communie thuis te ontvangen, dan kunt u contact
met mij opnemen.
Er wordt dan in overleg met u een afspraak gemaakt.
Graag kom ik naar u toe.
Tel. 0297-345559, e-mailadres: w.ernst@karmel.nl
Br. Wim Ernst
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AFSCHEID VAN PASTOR LOEK EN ‘KARMELITAANS TIJDPERK’
Op 4 oktober a.s. zal er een zeer speciale eucharistieviering zijn.
Deze zondag zullen wij stil staan bij het einde van het “Karmelitaans
tijdperk” in onze parochie. Want van een tijdperk mogen we wel
spreken na bijna 95 jaar Karmelklooster en 85 jaar Karmelparochie in
Aalsmeer. Dat daar nu een einde aan is gekomen, betekent veel voor
onze parochie en is dan ook een gebeurtenis waar we niet zomaar
aan voorbij kunnen gaan. Ieder voor zich bewaart bijzondere
herinneringen aan de betrokkenheid en inzet van vele Karmelieten in
Aalsmeer. We zullen dan ook stilstaan bij de enorme bijdrage die
door de Orde van de Karmelieten is geleverd aan Aalsmeer en aan
onze parochie in het bijzonder. We zijn blij dat Wim Ernst in deze
traditie zichtbaar zal blijven in Aalsmeer en omstreken.
De viering op 4 oktober zal worden voorgegaan door Loek Seeboldt,
die gedurende vele jaren onze voorganger is geweest. Wij nemen
met pijn in ons hart afscheid van Loek, maar zijn blij dat we dit
afscheid op een mooie manier invulling kunnen geven.
Wij nodigen alle parochianen van harte uit om op 4 oktober aanwezig
te zijn. Na afloop van de viering is er gelegenheid in het parochiehuis
om onder het genot van een hapje en drankje met elkaar verder stil te
staan bij deze bijzondere gebeurtenis.
Graag tot 4 oktober!
Namens het parochieteam,
Cor Hermanns
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Zondag 11 oktober 9.30 uur:
JONGERENDIENST MET GELEGENHEIDSKOOR
Iets Nieuws!
Heb je die nieuwe film al gezien of dat nieuwe liedje van die goede
artiest al gehoord? Heb jij het nieuwste model I-Phone al? Iets nieuws
maakt vaak nieuwsgierig. Je krijgt het gevoel dat je het niet missen
mag. Je wilt het zien of kopen. Reageer jij ook zo op nieuwe dingen?
Dan ben je zeker niet de enige. Toch zijn er ook genoeg mensen die
minder enthousiast zijn als het gaat om iets nieuws. Zeker als het om
nieuwe gewoontes of nieuwe ideeën gaat. Die ervaren ze als
bedreigend. Het was toch goed zoals we het altijd deden? Ze willen
liever alles bij het oude laten. Dat is vertrouwd en voelt goed.
Binnen onze kerk zijn er momenteel ook volop
ontwikkelingen gaande die nieuwe situaties met
zich mee brengen. Een gevoelig en moeilijk
onderwerp, waar wij ons de vingers niet erg aan
willen branden. Wel is het zo dat wij bijna 10 jaar
geleden met onze jongerendiensten begonnen, op
een nieuwe, eigen manier in begrijpelijke taal. We
zochten naar nieuwe beelden voor oude woorden,
naar nieuwe vormen om ons geloof te uiten en te
ontwikkelen. We hebben gemerkt dat onze diensten positief werden
ontvangen. Blijkbaar zijn ook volwassenen op zoek naar iets nieuws,
iets dat verrast, raakt en als verfrissend wordt ervaren.
Wat de toekomst brengt, zullen we zien. Maar dat het iets nieuws zal
worden, dat is een feit. Daarom staan we zondag 11 oktober stil bij dit
onderwerp, op een voor ons nieuw tijdstip: 9.30 uur. Van harte
welkom om stil te staan bij alle voors en tegens van nieuwigheden die
wij allemaal op ons levenspad
tegen komen.
Graag tot dan!
Groeten,
Wendy, Astrid en Rianne
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MISSIEZONDAG 18 oktober a.s.
Geef hoop aan de christenen in Pakistan
Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de
katholieke Kerk in Pakistan. In dit islamitische land hebben de
christenen het zwaar: armoede, analfabetisme, religieus geweld en
terroristische aanslagen. Met name vrouwen en meisjes lopen groot
gevaar slachtoffer van geweld te worden.
Katholieken in een islamitisch land
Het aantal katholieken in Pakistan bedraagt 1,15 miljoen. Een
respectabel aantal maar een grote minderheid in het land. De
eigenlijke missie om er het christendom te brengen begon in de 19e
eeuw met legeraalmoezeniers, zowel in het zuiden als meer naar het
noorden. De katholieke Kerk draagt met haar onderwijs en
gezondheidszorg bij aan de ontwikkeling van Pakistan, waar veel
armoede heerst, het analfabetisme hoog is en veel mensen geen
enkele toegang tot onderwijs en gezondheidszorg hebben.
Positie van vrouwen en meisjes
Hoewel vrouwen en mannen volgens de Pakistaanse wet officieel
gelijke rechten hebben, komt daar in de praktijk weinig van terecht.
Het is een van de gevaarlijkste landen voor vrouwen. Er is veel
geweld tegen hen, zoals verbrandingen en verkrachtingen. Daar komt
bij dat vrouwen op veel gebieden totaal buitengesloten zijn. In het
straatbeeld domineren mannen. Vrouwen zijn altijd gesluierd,
ongeacht hun religie.
Help mee en geef hoop aan de christenen in Pakistan
MISSIO/Pauselijke Missiewerken steunt de parochies en religieuzen
in Pakistan bij hun pastorale werk, onder meer op het gebied van
vrouwenrechten, de interreligieuze dialoog,
vredeswerk.
Helpt u ook mee? Geef dan in de collecte
op Missiezondag 18 oktober
Hartelijk dank namens Missiecomité,
Joke, Ria en Bep
U kunt uw bijdrage ook storten op
NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO
Wereldmissiemaand, te Den Haag.
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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.
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.
De denktank wil op alternatieve wijze het Rozenhoedje een nieuwe
plaats geven in onze parochiegemeenschap en organiseert daarom
op vrijdag 2 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.
Anne, Ria, Wendy en Wim.

KERST SING-IN
Het duurt nog even, maar noteer vast in uw agenda…
Op vrijdag 18 december om 20:00 uur organiseert de Denktank weer
een Kerst Sing-In in de Karmelkerk.
In het volgende Kontakt leest u hier meer over!
Anne, Ria, Wim, Wendy
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MAANDELIJKSE WOENSDAGOCHTEND VIERING
Zoals bekend is er 1 keer in de maand een doordeweekse
Eucharistie viering. Dit was tot voor kort de eerste donderdag van de
maand. Met het nieuwe pastoresteam is overleg geweest over het
voortzetten van deze doordeweekse vieringen en dat gaat dan ook
gelukkig gebeuren. Alleen veranderen dag en tijd wel.
Met ingang van de maand oktober zal er elke eerste woensdag van
de maand om 09.30 uur een Eucharistie viering in de Karmelkerk zijn,
dus de eerste viering is op 7 oktober a.s. Wat hetzelfde blijft is het
aansluitend gezamenlijk koffie drinken en bijpraten.
Wij zien u graag bij deze vieringen!
Namens het Liturgisch beraad.
Carlo Renne

JUBILEUM
Op 18 oktober wordt in de viering van half tien Mevr Henny van der
Meer gehuldigd.
Henny zingt al 25 jaren met veel plezier bij de sopranen en daar
willen we aandacht aan besteden. Wij als koor willen er een
feestelijke viering van maken en het zal fijn zijn als U er als
parochiaan ook een steentje aan bij wilt dragen door bij deze viering
aanwezig te zijn.
Tot zondag 18 oktober.
Het karmelkoor.

GEZINSVIERING
8 november zal er een gezinsviering zijn die gezamenlijk met de
Jozefschool is voorbereid. Hoe e.e.a. eruit zal zien is nu nog niet
helemaal bekend. Wat we wel weten is dat er weer gevulde
schoenendozen kunnen worden ingeleverd voor de actie
Schoenmaatjes. Folders hiervan zullen binnenkort achter in de kerk
liggen en worden op school uitgedeeld.
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DE MIRAKELS
Graag informeren we jullie over de plannen die er zijn met ons
kinderkoor. Tot aan de zomervakantie heeft Willy van Staveren De
Mirakels geleid, maar het was bekend dat dit voor haar tijdelijk zou
zijn. Daarom zijn we gaan nadenken over een goede toekomst voor
een kinderkoor in onze kerk, want natuurlijk vinden we het belangrijk
dat er een kinderkoor is. We zijn in gesprek gegaan met het
kinderkoor van de parochie in Kudelstaart. En eigenlijk zijn beide
parochies enthousiast om samen te gaan werken met onze eigen
kinderkoren. Er is overleg geweest en we gaan het samen proberen!
Dit betekent concreet dat we de koren in Kudelstaart en Aalsmeer
gaan samenvoegen. Zowel in Kudelstaart als in Aalsmeer waren de
repetitietijden al op dezelfde dag en tijd, dus dat lijkt geen probleem.
Paula Dogger uit Kudelstaart zal het gezamenlijke koor gaan leiden.
Natuurlijk zal de praktijk gaan uitwijzen hoe deze samenwerking ons
gaat bevallen en er zullen ongetwijfeld praktische zaken soms
opgelost moeten worden. We denken dat we met deze oplossing een
mooie toekomst kunnen geven aan ons kinderkoor De Mirakels.
De repetities zijn elke donderdag om 19.45 uur in de kerk in
Kudelstaart. Alle huidige leden van De Mirakels gaan we hierover
informeren, maar andere kinderen zijn natuurlijk ook van harte
welkom. . We hopen snel dit ‘nieuwe’ koor in onze kerk te horen
zingen en hopen dat dit nog meer kinderen zal aanspreken om zich
dan ook hierbij aan te sluiten. De kinderen zullen in principe zingen in
de ‘eigen’ kerk en hoeven dus niet altijd persé in Kudelstaart én
Aalsmeer mee te zingen tijdens kerkdiensten, maar dat mag natuurlijk
wel!
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met ons.
Mirjam Stokman
Cyselle Palermo
Carlo Renne
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Al jaren is het gebruikelijk dat de kinderen uit groep
4 in de gelegenheid worden gesteld om zich voor te
bereiden op hun Eerste Heilige Communie.
De voorbereiding op de eerste Communie is geen
taak meer van de school, maar wordt verzorgd door
de ‘Werkgroep 1e communie’ van de Karmelparochie in Aalsmeer.
Pastoor Samuel heeft dit jaar het stokje overgenomen van pastoor
Loek. Binnenkort zijn er gesprekken over de invulling van het 1e
communie traject. Omdat dat iets kan anders zijn dan de afgelopen
jaren, kunnen wij nog geen concrete data doorgeven.
Toch willen we middels deze brief u alvast informeren over de 1e
communie in Aalsmeer om zo een inventarisatie te kunnen maken
van de kinderen die in de Karmelkerk zijn/haar 1e communie wil
doen. Na aanmelding nemen wij vanzelfsprekend contact met u op.
Hoe zal de invulling er ongeveer uit gaan zien?
De kinderen zullen zich voorbereiden in een aantal bijeenkomsten,
waarbij een werkmap centraal staat. We vertellen, tekenen en
knutselen rond thema’s: ‘waar kom ik vandaan en waar hoor ik bij?’,
‘bidden’, ‘wij horen bij God’, ‘in de kerk’ en ‘samen aan tafel’.
Er was de voorgaande jaren een kennismakingsviering met de
kinderen, een speurtocht door de kerk, een palmpaasstok die
gemaakt werd en een broodmaaltijd met broodjes die we
zelfgebakken hadden bij de bakker. Kortom een leuk project rondom
het katholieke geloof.
Wilt u uw kind opgeven dan kan dat door onderstaand strookje te
mailen naar: eerstecommunieaalsmeer@gmail.com of op te sturen
naar: Cyselle Palermo, Anjerhof 3, 1431 RC Aalsmeer. (0297347558)
Graag aanmelden voor 31 oktober 2015.
Als uw kind nog niet is gedoopt, maar u wilt hem/haar wel aanmelden
voor de Eerste Communie dan kan dat ook. U kunt dan contact
opnemen met bovenstaand telefoonnummer. Ook voor verdere
informatie kunt u terecht bij Cyselle Palermo of Bernadette Blom.
Het zou leuk zijn om veel kinderen te kunnen verwelkomen!
Vriendelijke groeten,
Werkgroep Eerste Heilige Communie Karmelparochie Aalsmeer
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JA, ik/wij willen ons kind aanmelden voor de Eerste Heilige Communie:
Voornaam kind:
Achternaam kind:
Geboortedatum:
Adres:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
E-mailadres:
Zit op basisschool:

RAAKPUNT 55+
Een nieuwe serie bijeenkomsten die ons helpen om anders te kijken
naar zaken in kerk en samenleving, over hopen en geloven. Over de
wereld van vandaag.
Wij zoeken naar de bron waar uit we leven.
Op onze eerste bijeenkomst zullen enkele zusters Benedictinessen
die nu het klooster bewonen onze eerste gasten zijn. Ze zullen
vertellen over Benedictus, en zijn leefregel, de geschiedenis van de
zusters, waarom zijn zij vanuit Italië naar Aalsmeer gekomen. Een
contemplatief leven dat tegelijk is gericht op het ontvangen van
gasten en met hen in gesprek gaan. Het wordt vast een bijzondere
ontmoeting.
De laatste donderdag van de maand, 29 oktober van 10.00-11.30 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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BAZAR BAZAR BAZAR BAZAR
Al jaren is De stichting “Vrienden van t Kloosterhof” actief met het
verzamelen van gelden om daarmee aantal voorzieningen in het huis
of activiteiten voor de bewoners te kunnen realiseren, waarvoor in de
gewone budgetten geen ruimte is. Zo hebben we al jaren geleden
een rolstoelfiets kunnen schenken, een prachtig terras met meubilair
en parasols kunnen aanleggen, een jeu de boulesbaan gerealiseerd
en een aantal gymtoestellen kunnen plaatsen. Afgelopen zomer was
er al weer voor de 3e keer een zeer geslaagde barbecue. Ook tijdens
de onlangs gehouden feestweek zijn er diverse activiteiten door “De
Vrienden van” betaald. Dit jaar zal een groot gedeelte van de
opbrengst worden besteed aan aankleding van de nog te realiseren
nieuwbouw van de grote zaal.
U begrijpt dat daar (veel) geld voor nodig is
en daarom organiseren we ook dit jaar weer
een bazar en wel op zaterdag 10 oktober
van 13.00 uur tot ongeveer 17.00 uur.
Er is van alles te doen. Natuurlijk zijn er weer oliebollen te koop
(vanaf 12.00 uur), draait het Rad van Avontuur en is de
handwerkgroep aanwezig met prachtige zelfvervaardigde artikelen.
Ook kunt u het aantal krenten raden van het door Loek gebakken
krentenbrood, de prijs van een levensmiddelenmand en kunt u uw
geluk beproeven bij de enveloppenkraam en de muizenbak. Tevens
worden er loten verkocht a € 3,- (4 voor € 10) met prachtige prijzen:
Een weekend arrangement in een bungalow ergens in Nederland,
een dinnershow in het Crown theater en een theater arrangement
met diner in de Meerse.
Reden genoeg om even langs te komen.
Graag tot ziens dus op 10 oktober, in Kloosterhof, Clematisstraat 16
te Aalsmeer
We hopen op een mooie opbrengst en een hele gezellige middag.
”Vrienden van Kloosterhof”
Lia Pieterse, Wilma Harte, Toos Tempelman, Jaap van Leeuwen en
Wim Zandvliet
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ZIEKENDAG 2015
Op 17 september was weer onze jaarlijkse zieken en ouderendag. Dit
jaar was dat de 58ste keer.
Het thema: Geloof en een Hoop Liefde.
Voorganger was Pastor Loek Seeboldt, bijgestaan door Broeder Wim
Ernst en tijdens de handoplegging ook Pastor N. Kuiper. We mochten
die dag achtenzestig gasten verwelkomen uit Aalsmeer, Kudelstaart
en Rijsenhout.
De eucharistieviering begon om tien uur, en zoals we gewend zijn op
de ontmoetingsdag voor zieken en ouderen, stond er weer een groot
koor op het altaar onder leiding van dirigent Paul Krijnen, begeleid op
orgel door Nico van Geijlswijk. Tijdens de overweging had Pastor
Loek Seeboldt een plant mee. Het was een Spaanse peperplant. Met
wat verwelkte blaadjes, maar ook mooie groene blaadjes en
bloemetjes Gegroeid uit piepkleine zaadjes, die hij zelf had gedroogd.
Geloof: dat die piepkleine zaadjes uit zullen groeien. Hoop: dat er
pepers aan zullen groeien en Liefde: dat kan alleen door liefdevolle
verzorging ervan. Een mooie symboliek voor het thema van de dag.
Het hele keukenteam, onder leiding van Nanda Peters, ontving dit
jaar veel lof. Ze hebben zelf gekookt onder niet de meest ideale
omstandigheden, maar er werd zo genoten van de heerlijke warme
maaltijd!
Na het Lof om half vier sloot Lia Pieterse de dag af en stonden de
chauffeurs klaar om de tevreden gasten weer naar huis te brengen.
Namens de commissie wil ik graag de volgende mensen bedanken:
de Pastores, broeder Wim Ernst, de dirigent, de koorleden, de
organist en de koster. Ook wil ik graag bedanken: het Zorgcentrum
Aelsmeer, Verpleeghuis Rozenholm en sporthal de Bloemhof voor
het beschikbaar stellen van materialen. De heer Vollebregt voor het
vervoeren ervan. Alle vrijwilligers, de chauffeurs en de
bankensjouwers.
Hartelijk dank allemaal en hopelijk tot volgend jaar in goede
gezondheid.
Namens de commissie Zieken- en Ouderendag,
Hettie Pecht.
E-mail: hettiepecht@hotmail.com
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MIVA COLLECTE:
De deurcollecte op 30 augustus jl. heeft een bedrag opgebracht van
€ 265,40
Hartelijk dank, mede namens MIVA,
het Missiecomité

DE K.B.O IS ER OOK VOOR U
In onze regio Aalsmeer - Bovenkerk - Amstelveen en Ouderkerk is de
K.B.O een bond voor senioren. Het is de grootste ouderen
organisatie in Nederland, die via de politiek onze belangen behartigd.
De KBO maakt zich sterk voor het welzijn van ouderen in de
samenleving. Zeker nu de vergrijzing toeneemt is het van groot
belang dat we gehoord worden.
Buiten belangen behartiging op zeer breed gebied, bieden wij als
bestuur u ook b.v computercursussen - ontmoetingen bij busreizen inspanning - creatief bezig zijn - voorlichting - belasting ondersteuning
enz. enz.
Kortom, de KBO is een eigentijdse zelfbewuste organisatie speciaal
voor ouderen vanaf 55 jaar.
U kunt zich opgeven bij : KBO Bovenkerk/Aalsmeer
Ledenadministratie Dhr. J. Verweij
020-6437237
mail: cover@planetn.nl
Penningmeester
W. Zuiver
020-6450643
mail: willemzuiver@telfort.nl
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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.
3-okt
5-okt
9-okt
9-okt
9-okt
12-okt
12-okt
12-okt
14-okt
15-okt
21-okt
23-okt
24-okt
29-okt
29-okt
30-okt
30-okt
6-nov

78 jaar
79 jaar
90 jaar
86 jaar
94 jaar
91 jaar
78 jaar
78 jaar
78 jaar
83 jaar
82 jaar
82 jaar
75 jaar
85 jaar
78 jaar
75 jaar
88 jaar
78 jaar

Mevr. C.M.E. Aarsen-van Beest
Mevr. C.L. Steggerda-Tijssen
Mevr. J.T. Maas-Kok
Mevr. L.P.M. van Klink-Mollers
Mevr. S.I. Hofmeijer-Westdorp
Dhr. L.A. Cornelisse
Mevr. C.K.M. Baars-Zethof
Dhr. T.J. Nagtegaal
Mevr. E.M. Baars-Doeswijk
Mevr. M.A. Buskermolen
Mevr. G.M. Buren-Dekker
Mevr. H.A.M. Verhaar-Samsom
Dhr. C.J. Hermanns
Mevr. C.T. Sloot-Commandeur
Mevr. R.S.M. van der Werff-Smit
Dhr. A.F. van der Linden
Mevr. G.H. Blommesteijn-Gevers
Mevr. M.C. Meijer-van Diemen

Dorpsstraat 53
Aalsmeerderdijk 112
Clematisstraat 40
Cyclamenstraat 26
Molenpad 2 128
Molenpad 40
Sportlaan 50
Monteverdilaantje 6
Oosteinderweg 11
Clematisstraat 16 104
Poldermeesterplein 109
Hortensialaan 71
Spoorlaan 64
Hellendaalstraat 30
Rietgorsstraat 3
Zeilhof 29
Poldermeesterplein 81
Gerberastraat 43

DANK
Bij deze wil ik U van harte bedanken voor de kaarten die ik
van U mocht ontvangen tijdens de operatie periode.
Ik ben de vorige week voor het laatst bij de uroloog geweest
en het was mooi om te zien hoe de operatie was verlopen. Gelukkig
dat dit alles achter de rug is en dat de uroloog ook zeer, en ikzelf ook,
tevreden was.
Ik hoop dat het met U allen goed gaat. Ik heb het nog altijd een mooie
tijd gevonden.
Broederlijke groet
Ferdinand van der Heijden, Zenderen
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VIERINGEN
27e Zondag door ‘t jaar
za 03-10 17.00 Kloosterhof
zo

04-10

09.30

zo 04-10
wo 07-10

14.00
09.30

vr

09-10

10.00

za

10-10

13.00

Woord-Communieviering, vg N.Kuiper
Mmv Soli Deo Gloria
Karmelkerk Afscheid van Pastoor Loek Seeboldt
Eucharistieviering, vg L.Seeboldt
mmv Karmelkoor
Na de dienst koffie in het Parochiehuis
Intenties
Pastor Henny Post
Wim Baars
Jopie en Cor Bartels
Corrie ten Have
Cecilia Vink-Louter
Paula van der Jagt
Karmelkerk Poolse dienst, vg. Krzysztof
Karmelkerk Eucharistieviering, vg H.Marcantognini of
H.Rivas Franco
Na de dienst koffie achterin de kerk
Zorgcentrum ???????
Aelsmeer
Kloosterhof Bazaar

28e Zondag door ‘t jaar
zo 11-10 09.30 Karmelkerk

Intenties

zo
za

11-10
17-10

14.00 Karmelkerk
17.00 Kloosterhof

DOP-Jongeren viering,
vg J.Hoekstra + DOP-J
mmv Gelegenheidskoor
Pastor Henny Post
Piet Stokman
Pieter Johannes Boersma
Poolse dienst, vg. Krzysztof
Woord- Communieviering,
vg M.van Zoelen
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Wereldmissiedag
zo 18-10 09.30 Karmelkerk

zo
vr

18-10 14.00
23-10 10.00

za

24-10 17.00

Eucharistieviering, vg. S.Marcantognini
mmv Karmelkoor
Intenties
Pastor Henny Post
Diaken Joop Snoek
Piet Buren
Truus Harting-Enthoven
Ton van Rijn
Jenny Hoogervorst
Jan Zethof
Paula van der Jagt
Karmelkerk Poolse dienst, vg. Krzysztof
Zorgcentrum ???????
Aelsmeer
Kloosterhof Eucharistieviering, vg S.Marcantognini of
H.Rivas Franco mmv Soli Deo Gloria

30e Zondag door ‘t jaar
zo 25-10 09.30 Karmelkerk
Intenties

zo
za

25-10
31-10

14.00 Karmelkerk
17.00 Kloosterhof

31e Zondag door ‘t jaar
zo 01-11 09.30 Karmelkerk

Intenties

Eucharistieviering, vg H.Rivas Franco,
mmv klein Koor
Pastor Henny Post
Overl.ouders Gerritsma-Kalwij
Riet Kolk-Calis
Cecilia Vink-Louter
Alida Schade –Kruijssen
Wilhelmina Johanna v.d.Berg-Duindam
Sybille van der Linden en de bij haar
opgegeven intenties
Marian Overwater
Madieke Doeswijk
Poolse dienst, vg Krzyszof
Woord en Gebedsdienst, vg DOP-A
mmv Soli Deo Gloria

Eucharistieviering,
vg S.Marcantognini of H.Rivas Franco
mmv Samenzang
Pastor Henny Post
Diaken Joop Snoek
Overl. ouders Gerritsma-Kalwij
Piet Stokman
Hans Rekelhof
Truus Harting-Enthoven
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zo 01-11
ma 02-11

14.00
17.00

ma 02-11

19.00

wo 04-11

09.30

vr

10.00

06-11

Jopie en Cor Bartels
Corrie ten Have
Antonius en Hubert Rijken
Herman Bruine de Bruin
Karmelkerk Poolse dienst, vg Krzysztof
Kloosterhof Allerzielen
Woord-Communieviering, vg. N.Kuiper
mmv Koor uit Vijfhuizen
Karmelkerk Allerzielen
Eucharistieviering, vg. S Marcantognini
mmw Karmelkoor
Intenties
Pastor Henny Post
Ton van Rijn
Ans van Hooff-Doesburg
Michelle van Hooff
Jan Zethof
Paula van der Jagt
Karmelkerk Eucharistieviering,
vg S. Marcantognini of H.Rivas Franco
Na de dienst koffie achterin de kerk.
Zorgcentrum ????
Aelsmeer

parochieagenda
Van 3 oktober tot en met 6 november 2015
Aanvangstijden
Soli Deo Gloria
dinsdags 20.00 in ‘t Kloosterhof
repetities van:
De Mirakels
donderdags 18:45 uur
Karmelkoor
donderdags 19:45 uur
vr

23-10 20.30

Taize viering

Zwarteweg 36 Aalsmeer

ALTAARDIENST
zo
zo
zo
zo
zo

04-10
11-10
18-10
25-10
01-11

09.30
09.30
09.30
09.30
09.30

Eucharistieviering
DOP-Jongeren-viering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
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Serena en Chiara
geen
Samantha en Fleur
Serena en Chiara
?

VIERINGEN IN DE REGIO
Kudelstaart
zo
04-10
zo
11-10
zo
18-10
zo
25-10
zo
01-11

09.30
09.30
09.30
09.30
09.30

Viering
Eucharistieviering
Eucharistieviering/(kinder)
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Woord en communieviering

Voorganger
H.Rivas-Franco
L.Aarts
L.Aarts
S. Marcantognini
J.Hoekstra

Uithoorn Voorganger: Samuel Marcantognini of Henry Rivas Franco
zo
04-10 11.00 Eucharistieviering
zo
11-10 11.00 Eucharistieviering
zo
18-10 11.00 Eucharistieviering
zo
25-10 11.00 Eucharistieviering
zo
01-11 11.00 Eucharistieviering
De Kwakel
zo
04-10
zo
11-10
zo
18-10
zo
25-10
zo
01-11

09.30
09.30
09.30
09.30
09.30

Voorganger: S. Marcantognini of H.R. Franco
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Woord en communieviering J.Hoekstra
Woord en communieviering E.van Rooden
Eucharistieviering

Nes a/d Amstel
zo
04-10 09.30
zo
11-10 09.30
zo
18-10 09.30
zo
25-10 09.30
zo
01-11 09.30

Voorganger: S. Marcantognini of H.R. Franco
Eucharistieviering
Pr.ass P.Klos
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Pr.ass P.Klos
Woord en communieviering E.van Rooden
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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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‘Als je geluk wilt vermenigvuldigen,
ga het dan delen!’
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