2016

Januari – Februari

Het zal blijke……
VERSE groente koop je bij………!
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Parochieblad
Kontakt
Datum
Redaktieadres
Hoofdredaktie

:

Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
16 januari t/m 19 februari 2016
: 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, 20 februari t/m
25 maart) inleveren tot en met woensdag 3 februari 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
11 februari 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
Pastoor Samuel
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 NADENKEN OVER…

Op de dag dat we dit Kontakt maken is het nieuwe jaar
net drie dagen jong.
De kerstdrukte is net achter de rug.
We denken even na over het bewogen afgelopen jaar.
En wat zal het nieuwe jaar ons brengen?
2015 is omgevlogen
2016 staat reeds voor de deur
Een nieuw jaar met nieuwe dromen
Alles krijgt een nieuwe kleur
Veel geluk en vrede
Veel liefde voor elkaar
Aandacht voor de naaste
Het wordt vast een prachtig jaar
Voor hele bijzondere mensen
dit gedicht met fijne wensen
Een goede gezondheid
en bergen van geluk
Voorzien van veel gezelligheid
een heel jaar aan een stuk
Wij wensen jou en hen die jou omringen
Het allerbeste voor het Nieuwe Jaar
Geluk in grote en in kleine dingen
maar bovenal liefde voor elkaar
Een klein stapje is het van 2015 naar 2016
366 spiksplinternieuwe dagen
Om te genieten van mooie dingen!
De Redaktie van het Kontakt
Mirjam en Jacqueline
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OECUMENISCHE VIERING 17 JANUARI
Op zondag 17 januari is er een oecumenische viering
om 10.00 uur in de Open Hof kerk Ophelialaan 247
te Aalsmeer. Het is het begin van de Week van
gebed voor de eenheid van 17 t/m 24 januari.
Samen met ds. A. Geudeke en de liturgiegroep van Beraad van
kerken is deze viering samengesteld.
Het thema is geworden: Je stappen zullen je woorden zijn.
Ds. Arianne Geudeke is geestelijk verzorgster in het Amstelland
ziekenhuis en zal deze viering voorgaan en de viering wordt muzikaal
begeleidt door Het Aalsmeers Saxofoonkwartet en de organist.
Ook is er kindernevendiest en opvang voor de allerkleinsten.
Wij hopen vele parochianen bij deze viering te zien en nodigen u
daarom ook van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Tot ziens namens de liturgiegroep van beraad van kerken,
Lia Pieterse

KENNISMAKINGSVIERING
Dit jaar maar liefst 16 Communicantjes.
Amber, Carice, Daan P, Daan vd B,
Lisanne, Dean, Isis, Jesse B, Roos, Jesse
S, Kieran, Myloh, Lois, Nina, Suus, en
Victoria beginnen begin januari weer aan
het Communie traject samen met Pastor
Samuel en de werkgroep 1e Communie.
De Communie zal plaatsvinden op zondag 17 april om 9.30 uur.
Ons thema: " Stralend als de zon "
Zondag 31 januari komen ze zich aan u voorstellen !
Komt u ook ??
Hartelijke groet,
Werkgroep Eerste Communie Karmelparochie
Bernadette, Cyselle, Danielle
-5-

EEN GROET VAN PASTOOR HENRY
Beste parochianen,
In het boek Prediker staat geschreven: “Alles heeft zijn uur, alle
dingen onder de hemel hebben hun tijd” (Pr. 3,1).
In grote trekken heb ikzelf steeds ervaren dat dit een waar woord is.
Bijvoorbeeld maakte ik zoiets mee toen ik, op 32 jarige leeftijd, werd
geroepen tot het priesterschap en in Nederland terechtkwam; ik liet
mijn familie in Venezuela achter om nog slechts één keer per jaar
mijn ouders, familie en mede- parochianen terug te zien. Dat was dus
inderdaad een tijd om mijn ouders te omhelzen en achter te laten...
(Pr.3,5) Bij het heengaan van mijn aardse vader naar het huis van de
hemelse Vader op 5/9/1994 is het niet gelukt om bij hem te zijn maar
wel bij het heengaan van mijn moeder op 23/12/2009.... Dan was er
de tijd van mijn priesteropleiding in het seminarie Redemptoris Mater
van het Bisdom Haarlem/Amsterdam in Nieuwe Niedorp. Af en toe
dacht ik dat er geen eind zou komen aan de tijd op het seminarie
maar die tijd kwam toch met mijn priesterwijding. En toen was het de
tijd dat ik in Alkmaar Noord 14 jaar lang, waarvan 9 jaar tevens in
Oudorp, samen met pastoor Samuel parochie-vicaris mocht zijn…
Voor deze lange tijd in Alkmaar en Oudorp ben ik God zeer dankbaar
voor het goede dat Hij me deed! En tot nu toe ben ik nog steeds met
parochianen, gezinnen daar verbonden en ook hen ben ik dankbaar...
Dan kwam er weer een andere tijd, namelijk een tijd om opnieuw te
verhuizen, deze keer naar Uithoorn, om als parochie-vicaris en later
als pastoor in solidum te werken in de parochies van Uithoorn, De
Kwakel, Nes aan de Amstel en sinds dit jaar ook in Aalsmeer en
Kudelstaart... En binnenkort is het weer tijd om te verhuizen... Deze
keer naar het seminarie Redemptoris Mater (vertaald betekent dit:
Moeder van de Verlosser) van het Bisdom Roermond in Limburg;
daar ben ik aangesteld als conrector. U zult begrijpen dat dit voor mij
een grote verandering is: van parochiewerk naar werken in een
seminarie!
Hoe ervaar ik al die verhuizingen, in het verleden en ook nu? Als
priester ben ik in tijd en ruimte verbonden met de mensen die mij
worden toevertrouwd maar dankzij mijn roeping om op de eerste
plaats en altijd God te volgen, is het mogelijk ‘tijd’, ‘ruimte’ en affecties
te ontstijgen, om deze factoren niet de boventoon te laten voeren in
mijn leven. Daarbij mag ik steunen op de goddelijke krachten van
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Jezus Christus - mijn zwakke menselijke krachten om zoiets te
kunnen doen zijn volstrekt ontoereikend. Wat een avontuur in
Christus, mijn beste parochianen!... “Een tijd om te omhelzen en een
tijd om van omhelzen af te zien” (Pr. 3,5). Mijn beste parochianen, in
mijn hart zal ik jullie blijven meedragen en ik vraag aan jullie voor mij
te bidden. Bedankt voor alles en Gods zegen!
Pastoor Henry

VASTENAKTIEPROJECT 2016 VAN DE
SAMENWERKENDE KARMELPAROCHIES
De Adventsaktie is net achter de rug, en we moeten U alweer
bijpraten over de komende Vastenaktie.
Het Missiecomité wil voor het derde jaar meedoen met het driejarige
project van de samenwerkende Karmelparochies.
Het afgelopen jaar is iets meer dan € 9000 overgemaakt, we hopen
dit komende jaar een verslag van de besteding van dit bedrag te
ontvangen.
In 2016 zal het motto zijn: “Kan ik morgen leven?”
Met dit motto wordt aangegeven dat we als parochie een bijdrage
willen leveren om aan kinderen en jonge mensen in de Filippijnen
mogelijkheden voor een betere toekomst aan te reiken.
Het streefbedrag is € 8000. In de Veertigdagentijd gaat het om
aandacht voor de opvang van doofstomme kinderen op het eiland
Negros, aandacht voor kinderarbeid op de vuilnisbelten in Manilla en
voor straatkinderen in Manilla en andere grote steden. Daarnaast is
de Filippijnen ook een land dat vanwege de armoede bekend is
vanwege kinderprostitutie en kindermisbruik.
Laat “Kan ik morgen leven” voor ons geen vraag meer zijn, maar
laat ons antwoord een hartgrondig “GUL” zijn!
De eerste zondag van de Veertigdagentijd is al14 februari a.s.
Wij bevelen de Vastenakie van harte bij U aan.
Hartelijk dank namens MOV, Joke, Ria en Bep.
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GEEF GUL
De actie Kerkbalans staat weer voor de deur.
De begroting voor 2016 is klaar.
En we stevenen af op een record exploitatie tekort.
Hierbij dan ook een oproep om wat ruimhartiger te geven voor het
behoud van kerk en parochie-gemeenschap.
Als we dat niet voor elkaar krijgen zie ik het zeer somber in voor de
nabije toekomst.
De economie krabbelt overeind, bijna iedereen gaat er in 2016 in
koopkracht op vooruit.
Wordt en blijft MTANI van de Karmelkerk.
(Mtani is Swahilisch voor Zeer Goede Vriend).
Ton van Hooff
Penningmeester

KERSTSTUKJES MAKEN
Op dinsdagavond 15 december hebben we
met een groep van ongeveer 30 mensen een
kerstworkshop gevolgd in de Serre.
Wil en Aard Bakker hadden deze avond
georganiseerd. Vorig jaar hadden zij een workshop aangeboden op
de veiling. Dit jaar was er geen veiling, maar het maken van een
kerststuk moest natuurlijk wel doorgaan. Zoals gebruikelijk zijn dit
soort avonden bijzonder goed verzorgd. De ontvangst met koffie/thee
en iets lekkers, later een drankje en een hapje en de kerstmuziek op
de achtergrond bracht iedereen in kerstsfeer. Het maken van het
kerstboompje met lichtjes was gelukkig niet te moeilijk, waardoor
iedereen met een leuke eigen creatie naar huis ging.
Wil en Aard, bedankt voor de gezellige avond en wat mij betreft: tot
volgend jaar.
Tonnie Zandvliet
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ADVENTSACTIE 2015
De opbrengst van de Adventsactie heeft € 225,00 opgebracht.
Hartelijk dank, namens Missiecomité.

LE SUORELLE DEL CONVENTO
Menigeen heeft zich afgevraagd wanneer de zusters uit het
naastgelegen klooster zich bij de geloofsgemeenschap zouden
voegen tijdens een viering. En warempel, de eerste zusters – zij het
nog beperkt in aantal – waren aanwezig bij de zeer druk bezochte
uitvaart van Frans Engel.
Misschien kregen ze de smaak te pakken want tijdens de
Kerstnachtmis van 22:30 uur waren alle zusters aanwezig. Ook
hoorde ik in de wandelgangen opmerkingen in de trant van: nu
komen ze wel pontificaal. Ikzelf vind het jammer dat deze
opmerkingen gemaakt worden. We wilden juist hebben dat ze in de
kerk komen en nu komen ze en is het weer niet goed.... Of zie ik het
misschien verkeerd.
Laten we zeggen: de start is gemaakt. De drempel is overgestoken.
Maar laten we ook eerlijk zijn: het is best moeilijk als je de taal nog
niet geheel of slechts ten dele beheerst om deel te nemen aan de
viering. De overweging is nauwelijks of helemaal niet te volgen.
LE SUORELLE NELLA CHIESA
De zusters in de kerk.
BENVENUTO
Welkom.
Felice anno nuovo
Zalig Nieuwjaar
Luca Ravioli
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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.
18-jan
20-jan
21-jan
23-jan
25-jan
27-jan
29-jan
30-jan
1-feb
2-feb
2-feb
2-feb
2-feb
3-feb
7-feb
8-feb
8-feb
9-feb
15-feb
19-feb

85 jaar
81 jaar
80 jaar
77 jaar
87 jaar
75 jaar
93 jaar
78 jaar
89 jaar
82 jaar
76 jaar
80 jaar
82 jaar
75 jaar
81 jaar
85 jaar
80 jaar
75 jaar
96 jaar
80 jaar

Mevr. J.M. Stokkel-van der Meer
Mevr. W.J. van Es-Commandeur
Mevr. M.E. van der Jagt-Bus
Mevr. T.C. van Beek-Springintveld
Dhr. P.J. van Rooij
Dhr. J.P.M. 't Hoen
Mevr. M. Bruine de Bruin-van Zijl
Mevr. G. Verhoef-Maarsseveen
Mevr. C.E. de Rijk-Vermeij
Mevr. K.L. Rijken-Nio
Mevr. M.M. Tönis-Kraakman
Dhr. P.M. Stokkel
Dhr. P.T. Baars
Mevr. C. Adamse-Kok
Mevr. P.J. v Leeuwen-Slingerland
Mevr. C.M. v den Hoek-v der Meer
Dhr. W.H. Bakker
Mevr. J.E.M. van Velzen-Schuijt
Dhr. G. van Diemen
Mevr. P.C.M. Ton-Vijverberg

Hortensialaan 65
Hortensialaan 17
Primulastraat 86
Julianalaan 122
Ringvaartzijde 1
Aalsmeerderdijk 562
Baanvak 8
Poldermeesterplein 48
Zwarteweg 129
Otweg 23
Hellendaalstraat 15
Aalsmeerderdijk 329
Sportlaan 50
Waterhoenstraat 50
Rijshornstraat 123
Rozenstraat 35
Aalsmeerderdijk 310
Emmastraat 32
Clematisstraat 27
Zwarteweg 145

DANK
Hartelijk dank voor het altaarbloemetje dat ik mocht
ontvangen.
Het gaat gelukkig wat beter met me, na de ongelukkige val
waardoor ik een arm en heup brak.
Ook door alle kaarten en bemoedigende woorden probeer ik er weer
bovenop te komen.
Lieve groeten van Mevr. A. Blauwhoff
Hartelijk bedankt voor het mooie boeket dat Lia na de dienst
bij ons kwam brengen.
Vriendelijke groet van Theo en Leny Klijn
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VIERINGEN
2e Zondag door ‘t jaar
za 16-01 17.00 Kloosterhof
zo 17-01 09.30 Karmelkerk
zo 17-01 10.00 Open Hof
zo 17-01 14.00 Karmelkerk
za 23-01 17.00 Kloosterhof
3e Zondag door ‘t jaar
zo 24-01 09.30 Karmelkerk
zo
za

24-01 14.00 Karmelkerk
30-01 17.00 Karmelkerk

4e Zondag door ‘t jaar
zo 31-01 09.30 Karmelkerk
Intenties

zo 31-01 14.00 Karmelkerk
wo 03-02 09.30 Karmelkerk
za

06-02 17.00

Kloosterhof

5e Zondag door ‘t jaar
zo 07-02 09.30 Karmelkerk
Intenties

zo

07-02

14.00 Karmelkerk

Woord- en Communieviering, vg N.Kuiper
Eucharistieviering mmv samenzang
Oecumenische viering
Poolse dienst, vg. Krzysztof
Eucharistieviering, vg Samuel

Schelpenviering Eucharistieviering,
mmv Karmelkoor Koor
Poolse dienst, vg. Krzysztof
Woord- en Communieviering, vg N.Kuiper
mmv Soli Deo Gloria

Kennismaken met 1e Communicantjes
Eucharistieviering, mmv Mirakels
Riet Kolk-Calis
Cecilia Vink-Louter
Alida Schade-Kruijssen
Poolse dienst, vg Krzysztof
Eucharistieviering
Na afloop koffie/thee achterin de kerk
Woord-en Communieviering, vg N.Kuiper

Eucharistieviering, mmv Karmelkoor
Uit dankbaarheid: 50 jarig huwelijk van
Jan en Ria Heemskerk.
Overl. Ouders Stokman-Granneman
Pastor Henny Post
Truus Harting-Enthoven
Sybille v.d.Linden –Ortjens
Jaardienst: Wim Baars
Jaardienst: Jan Zethof
Na afloop koffie/theedrinken achterin de
kerk.
Poolse dienst, vg Krzysztof
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Aswoensdag
wo 10-02 17.00 Kloosterhof
wo 10-02
za 13-02

20.00 Karmelkerk
17.00 Kloosterhof

1e Zondag Veertigdagentijd
zo 14-02 09.30 Karmelkerk
Intenties

zo 14-02
wo 17-02

14.00 Karmelkerk
19.15 Karmelkerk

Woord-en Communieviering, vg. N.Kuiper
mmv Soli Deo Gloria
Eucharistieviering, mmv Karmelkoor
Woord- en Communieviering,
vg N.Kuiper, mmv Soli Deo Gloria

Eucharistieviering, mmv Karmellkoor
Piet Buren
Jaardienst: Johanna Martha BartelsRijnbeek
Poolse dienst, vg Krzysztof
2e viering van de Passieronde

PAROCHIEAGENDA
Van 16 januari tot en met 19 februari 2016
Aanvangstijden
Soli Deo Gloria
dinsdags 20.00 in ‘t Kloosterhof
repetities van:
De Mirakels
donderdags 18:45 uur
Karmelkoor
donderdags 19:45 uur
ma 25-01 20.00
vr 29-02 20.30

PLB vergadering
Taizé viering

Pastorie
Zwarteweg 36 Aalsmeer

ALTAARDIENST
zo
zo
zo
zo
zo

17-01
24-01.
31-01
07-02
14-02

09.30
09.30
09.30
09.30
09.30

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
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Serena en Aurora
Lisa en Lotte
Isabella en Lorenzo

VIERINGEN IN DE REGIO
Kudelstaart
zo
17-01 11.00
zo
24-01 11.00
zo
zo

31-01
07-02

11.00
11.00

wo
zo

10-02
14-02

11.00
11.00

Uithoorn
zo
17-01
zo
24-01
zo
31-01

11.00
11.00
11.00

zo
wo
zo

11.00
20.00
11.00

07-02
10-02
14-02

De Kwakel
zo
17-01

zo
zo
zo

24-01
31-01
07-02

09.30
09.30
09.30

wo
zo

10-02
14-02

18.45
09.30

Nes a/d Amstel
zo
17-01 09.30
zo
24-01 09.30
zo
zo
wo
zo

31-01
07-02
10-02
14-02

09.30
09.30
20.00
09.30

Viering
Voorganger
Oecumenische viering
Parochianen
Eucharistieviering (presentatie
1e communicantjes)
Eucharistieviering
Woord-en Communieviering
(Carnavalsviering)
Aswoensdagviering
Woord- en Gebedsviering
Parochianen

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering (presentatie
1e Communicantjes)
Eucharistieviering
Aswoensdagviering
Eucharistieviering

Oecumenische viering in de
Schutse (St.Jan’s Geboorte
gesloten)
Woord- en Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering (presentatie
1e Communicantjes)
Aswoensdagviering
Woord- en Communieviering

Eucharistieviering
Eucharistieviering (presentatie
1e Communicantjes)
Woord- en communieviering
Eucharistieviering
Aswoensdagviering
Eucharistieviering
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Kruyswijk
Ophelialaan 155
1431 HD AALSMEER
0297-324059
0297-363033

Zijdstraat 23
1431 EA Aalsmeer
T. 0297 324541 / 328665
F. 0297 345098
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Wie zichzelf spaart
krijgt nooit rente
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