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Stommeerweg 15, 1431 ES Aalsmeer
Jacqueline van Es
0297-345263
Mirjam Stokman
0297-347757
Jan Volman
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U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (voor 4 weken, 16 augustus t/m 5
september) inleveren tot en met woensdag 6 augustus uiterlijk 18.00 uur via
E-mail naar redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van het
klooster, Stommeerweg 15.
Als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de
Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 322157)

Parochiegegevens
E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl
Website: www.karmelparochieaalsmeer.nl
Bereikbaarheid van het pastoresteam:
Joop Snoek (diaken) maandagmorgen
Wim Ernst
woensdagmorgen
Henny Post
donderdagmorgen (de laatste v/d maand niet)
Loek Seeboldt
vrijdagmorgen
Opgave van misintenties kunt u doen bij het parochiesecretariaat, uiterlijk t/m
de maandag vóór de kopij inleverdatum van het Kontakt.
Parochietelefoon :

Bankrelatie

:

Het secretariaat is bereikbaar op dinsdag, donderdag en
vrijdag van 9.00 – 12.00 uur op telefoonnummer
0297-341231.
Het fax-nummer is 0297-365052. Buiten deze tijden
geeft de telefoonbeantwoorder u informatie hoe de
parochie te bereiken is in spoedeisende gevallen.
ING bankrekeningnummer 676462197
Gironummer 1466771
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EVEN NADENKEN OVER…
Vakantie
Er naar uitkijken
naar toe leven
veel regelen
zorg
nog even dit
nog even dat
blij als 't zover is
doodmoe, verbeeld ik mij
de knop omzetten
tot rust komen
tijd voor andere dingen
bezinning
mijmeren
vergeten
genieten
tevreden gevoel
't einde komt in zicht,
van deze fijne tijd.
Even had ik geen haast.

De vakanties, en met name de schoolvakanties in onze omgeving, staan op
het punt te beginnen. Kinderen, jongeren en ouders zullen zich overgeven
aan andere bezigheden. Het gewone dagelijks ritme wordt doorbroken. Het is
anders leven dan je gewend bent. Je moet nu niet meer. Het rollenspel is uit.
Je mag jezelf zijn. Je krijgt de mogelijkheid om op een andere manier naar de
dingen te kijken en je open te stellen voor datgene wat je doet en wat op je
afkomt. Maar dan moet de vakantie ook weer geen imitatie zijn van de
dagelijkse haast en prestatie. Veel kijken, maar weinig zien; veel horen, maar
weinig luisteren; veel meemaken, maar weinig ervaren.
Echte vakantie betekent aandacht, aandacht voor het grote, de zee, de
bergen, de ondergaande zon en de stilte van de natuur. Maar ook aandacht
voor het kleine. Het grote en het kleine gaan immers samen. Het grote is
opgebouwd uit het kleine.
De vakantietijd geeft ons de mogelijkheid om te zien met andere ogen, te
luisteren met andere oren en te voelen met een open hart. Het is niet
noodzakelijk om verre reizen te maken. Je kunt ook in je eigen omgeving
genieten van het vele goede, dat wij elkaar mogen aanreiken.
Waarheen u ook gaat, ver weg, of dichtbij, of gewoon tehuis, ik hoop dat de
komende vakantietijd voor ons allen een goede tijd moge zijn, waarin wij
elkaar veel goeds mogen geven en ontvangen.
Br. Wim Ernst
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LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE
GEDOOPT
O 18 mei, na de plechtigheid van het vormsel, de bevestiging van de
doop door de vormelingen, hebben we Carice Rianne gedoopt,
dochtertje van Arjan Heemskerk en Anja Lek, Rameaulaantje 5.
Zelden zal een doop hebben plaats gevonden temidden van zo’n
bloemenpracht vanwege de viering die eraan vooraf was gegaan.
In het doopgesprek dachten we erover na, wat het besluit je kind te
laten dopen in onze parochie zoal zou kunnen inhouden. Het
voornemen werd gemaakt om ‘s avonds binnen het gezin een
moment van bezinning te hebben door een kort gebed, voor elke dag
aangereikt in een boekje van Marie Hüsing, Bid elke dag, 365
gebeden voor het hele jaar of van Dietrich Bonhoeffer, Een woord
voor elke dag. Tot slot baden we het gebed dat voor deze dag werd
aangereikt.
Het was een blijde viering met opgewekte kinderen, waar het geluk
vanaf straalde. We wensen Arjan en Anja, en de peetouders, Thomas
en Mary Lek, alle goeds toe in hun zorg en liefde voor de herboren
Carice, zusje van Nils, die nadrukkelijk aanwezig was.
De 10e schelp prijkt aan de pilaar.
Joop Snoek, diaken

DOOPGESPREKKEN
Wilt u uw kind laten dopen is er altijd eerst een gesprek.
Henny Post heeft een doopgesprek op 2 juli en hij doopt dan op
zondag 20 juli.
Joop Snoek heeft het gesprek op 4 augustus en doopt dan op 31
augustus.
Loek Seeboldt’s doopgesprek is op 1 september en de toediening van
de doop is dan op 28 september.
Graag van te voren een afspraak maken via het secretariaat.
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KARMELVIERING 29 JUNI
We nodigen u van harte uit voor de eerstvolgende Karmelviering op
29 juni.
Wij kijken of de Regel van de Karmel ook iets is voor ons dagelijks
leven. Uit de Regel lezen we een hoofdstuk over de stilte en bouwen
daar een eigen viering weer omheen. De stilte is ook vast iets voor de
mensen van vandaag. Van harte welkom!!
Karmel Aalsmeer
KARMELVIERING OP 15 JULI
Op dinsdag 15 juli ’s avonds om 19.00 uur is er een viering in de kerk
aan de vooravond van het feest van O.L.Vrouw van de Berg Karmel.
De bewoners van het klooster willen deze viering ook openstellen
voor parochianen, omdat het ook de patrones van de parochie is.
Gasten deze avond zijn ook de mensen die op een of andere manier
bij het Karmelklooster betrokken zijn en die vaker de Open
Karmelavonden meemaken. Na de viering drinken we met allen koffie
in de kerk.
Namens Karmel Aalsmeer
Henny Post

NIEUW RAAKPUNTPROGRAMMA
Er wordt weer hard gewerkt aan een nieuw programma van
Raakpunt. Activiteiten die vanuit het klooster worden aangeboden en
waar het komend seizoen echt nieuwe zaken op stapel staan: een
greep eruit: een extra week iconenschilderen, drie keer een
bijzondere film, drie keer bibliodrama, drie keer de Karmel Aalsmeer
Lezing. Zo gauw alle data bekend zijn kunt u ze inplannen. U leest er
in augustus meer over op onze website: www.karmelparochie.nl
Henny Post

-5-

ZANGERS EN ZANGERESSEN GEZOCHT!
De Jozefschool bestaat komend schooljaar 75 jaar.
Op maandag 15 september willen wij dit vieren met
twee schoolvieringen.
Als wij een viering in de kerk houden zingen wij met een CD
maar voor één keer willen wij het geheel nog feestelijker
maken en proberen nu een “echt” koor op het altaar te formeren met
oude leerlingen, ouders, bestuursleden en (oud) leerkrachten.
De opzet is als volgt.
De kinderen oefenen op school de kerkliedjes met een cd. maar
tijdens de dienst zingt het koor. ( juf) Lous Zandvliet wil dirigeren en
Guus van der Geest het geheel begeleiden op de piano.
Nu dus nog de koor leden... die graag 2 diensten op maandagochtend
de 15de september willen zingen. We oefenen slechts 1 avond, (in de
week voor de dienst, welke dag hoort u t.z.t.)
Heeft u zin om mee te doen, of weet u nog een iemand?
Schroom niet en geef u op via Jacqueline@jozefschool.net.
Dan houden wij u op de hoogte
PAROCHIEBESTUUR
De samenstelling van het Parochiebestuur is in
mei veranderd.
Paul Willemse heeft na 8 jaar secretariaat het bestuur verlaten. Hij
heeft samen met zijn vrouw Marianne hun intrek genomen in een
woning in het zuiden van Frankrijk. Wij danken Paul voor zijn inzet en
zijn bijdrage in het besturen van onze parochie.
Maarten de Jong, die al zitting had in het bestuur, zal de functie van
secretaris op zich nemen.
Ook Piet Hoenderdos, sinds 12 jaar onze penningmeester, gaat het
bestuur verlaten. Piet heeft aangegeven dat hij nog enkele lopende
zaken af wil ronden, maar het stokje in de herfst over wil dragen. Wij
zijn verheugd, dat Anthony Kleinheerenbrink bereid is om de taak van
penningmeester op zich te nemen en wensen hem veel succes.
Namens het bestuur,
Cor Hermanns
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VORMSELGROEP NAAR DE BEELDENTUIN IN HOOFDDORP
18 april 2008 gingen de vormselgroepen van Badhoevedorp,
Rijsenhout, Kudelstaart en Aalsmeer naar Hoofddorp. We waren
uitgenodigd door mensen van de parochie van Hoofddorp. Eerst werd
er een voorwoord gehouden in het Parochiecentrum. De ouders
mochten er vandaag ook bij zijn. De groep werd in tweeën gesplitst,
de ouders gingen helemaal naar boven en de kinderen bleven
beneden. De ouders hadden het over kinderen opvoeden met het
geloof. Wij hadden het over hoe je de heilige geest kon uitbeelden.
We moesten een ballon kapot prikken en het briefje wat erin zat aan
een ander geven. Die moest dan onder een doek voelen naar een
voorwerp wat bij dat woord het beste past. Daarna gingen we in drie
groepen door de tuin lopen. Het bijzondere aan deze tuin is dat er
allemaal beelden staan van mensen die in de bijbel staan. Het
kerkhof ligt ook in de tuin. Toen we klaar waren met door de tuin lopen
kregen we een cadeautje, een hartje en als je iets erin brak werd het
hartje warm. Dat kwam mooi uit want het was ijskoud buiten. We
gingen met zijn allen bij een vuur zitten en iedereen nam nog een
beker warme chocomel. Toen ging iedereen langzaam weg. Het was
een leuke, maar koude avond!
Geschreven door: Marloes Hulsbos en Carmen de Goede
vormselgroep Aalsmeer
VORMELINGEN BEDANKT...
Wat een goed idee, dat jullie tijdens de vormselviering levensmiddelen
en lekkere versnaperingen mee brachten voor anderen.
Geweldig was het: de vele levensmiddelen hebben wij kunnen
brengen naar een aantal mensen in onze eigen regio en iets extra's
voor de daklozen in Amsterdam.
Reacties kregen we ook: “Als je financieel in de problemen zit, is dit
mooi om te ontvangen.”
“Met dit extra's kunnen we persoonlijk of voor ons gezin, ook even wat
meer armslag hebben. En een ander: “Ik moest op doktors advies
aansterken, maar had er de middelen niet voor, nu kreeg ik plotseling
iets extra's… ontroerend van die jongeren...”
Ik geef het aan jullie door: dank je wel!
Br. Wim Ernst
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HEILIG VORMSEL 2008
De voorbereidingsavonden waren gezellig. Soms verliep het een
beetje rommelig maar dat was ook wel weer leuk. We hebben een
paar dingen gedaan:
Naar het levend Evangelie. Naar een paar avonden bij ouders thuis.
Naar de Johannes de doper kerk in hoofddorp. Naar de kathedraal in
Haarlem. Naar het klooster in Aalsmeer. Naar de vormselviering
Het levend evangelie was een soort concert. Maar dan heel apart. Er
was veel muziek en er werden lange verhalen verteld.
De keren dat we bij mensen thuis zijn geweest waren erg gezellig. We
moesten opdrachten doen over het geloof en het vormsel.
Bij de Johannes de doper kerk was een klein kampvuur. We moesten
binnen vragen. Buiten kregen we een rondleiding in de tuin en in het
kerkhof.
De kathedraal in Haarlem was groot. Het was er heel erg leuk maar
ook heel druk. We zijn boven bij de klokken geweest en buiten de kerk
waren ook diversen activiteiten te begaan. Onder andere een
toneelstuk. Het was een voortreffelijk dagje uit.
Het klooster was erg interessant. Het was een groot gebouw. We
hebben daar een filmpje gekeken over de leefstijl van de bewoners.
Ook hebben we een rondleiding gekregen door het gebouw.
De vormselviering was waar alles om draaide.
Het was erg leuk. We waren ook wel blij dat het
over was. We hebben het erg leuk gehad tijdens
de viering. Het was een mooie dienst.
Geschreven door Jorn Veldt en Lars Schoof.

DE "KOFFIEHOEK" GAAT NIET MET VAKANTIE!!!!
Tijdens de vakantieperiode schenken wij gewoon een kopje
koffie op de laatste zondag van de maand.
De dames v.d.KOFFIEHOEK, Wil v.Es, Ali v.d.Laan, Anneke d.Haan,
Jo Kok en Corrie v.Veen wensen iedereen een zonnige vakantie toe
en TOT ZIENS bij de koffie of de thee.
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2e ZATERDAG VAN JUNI
De voor de 3e keer gehouden vrijwilligersdag was afgelopen zaterdag
weer een heerlijke middag. De opkomst was groots en het weer was
in de ochtend wat twijfelachtig. De
kerkbankensjouwploeg was uitgenodigd om
de kerkbanken te verplaatsen. De
rechterkant van de kerk was ontruimd om
de vrijwilligers te verwelkomen, ook als het
weer het niet toe zou laten. Tijdens de
voorbereidingen die ochtend, kwam de zon,
bleef de zon en zorgde wederom voor een
prachtige dag.
Om 16.00 uur was iedereen er klaar voor,
de barbecues stonden klaar, de salades opgemaakt (door de
vormseljongeren) en de drank koel in de koelkasten, de koffie en thee
gezet. Het prachtige koor uit Uithoorn nam plaats voor de kerk om er
een swingende middag van te maken. De tafels en stoelen die binnen
stonden werden al rap naar buiten verplaatst. Het was super gezellig.
Uiteraard is deze middag bij uitstek geschikt om een paar vrijwilligers
eens extra in het zonnetje te zetten. De Karmelpenning werd dit jaar
uitgereikt aan Bert Heideman, Elly van der Laan, Annie Alderden,
Trudie Bosdam en de heer en mevrouw
Schoof. Deze mensen hebben jarenlang
vrijwillig heel veel betekend voor onze
parochie.
Het rad van avontuur of fortuin heeft er voor
gezorgd dat onder de aanwezigen nog een
paar grandioze prijzen konden worden
verdeeld.
Dank aan het parochiebestuur en uiteraard
aan de vele vrijwilligers, die geholpen hebben
deze middag tot een succes te maken.
Volgend jaar met nog meer?
2e zaterdag van juni in 2009.
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LEF EN RESPECT
Dat was het thema van de jongerenviering op 15 juni. In de
verschillende lezingen en het evangelie kwam het thema mooi terug.
Ook de liederen gezongen door het gelegenheidskoor sloten er goed
op aan.
Wendy, Astrid, Rianne en Maarten, jullie hadden het lef om dit, in
deze tijd zo moeilijke thema, bespreekbaar te maken.
Respect voor deze voorgangers, het gelegenheidskoor, de volle kerk
en vooral het grote aantal jongeren dat deze dienst bezocht.
Het was een “kippenvelviering”, was een na de dienst gehoorde
opmerking op het kerkplein.
Bedankt

VERRAST
waren wij op zondag 13 april dat ons een prachtig boeket bloemen
werd aangeboden ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk.
Ook de woorden van diaken Snoek en felicitaties na
afloop van de dienst gaven ons het gevoel dat onze
parochie gemeenschap een hechte gemeenschap is.
Hartelijk dank en groeten Miny en Kees Zandvliet
Ik werd blij verrast door het altaar-bloemetje dat
Henny Post kwam brengen. Na de tent-viering van 1 juni deden de
Gemeenschappelijke Kerken in Rijsenhout er via Joop Snoek nog een
bloemetje bovenop.
Het is erg fijn om mee te maken dat mensen aan je denken als je
"ziek" bent, want een gebroken knieschijf is meteen ook zo zichtbaar.
Hartelijk dank voor de bloemen en de belangstelling.
Grada Teunen
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ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD
Wij willen als parochie een gemeenschap zijn en daarbij de ouderen
onder ons niet vergeten. De verjaardag is een wel bijzondere dag om
hen op te zoeken, een kaartje te sturen of een belletje te geven.
Misschien kent u wel een van deze jarigen.
22 juni 84 jaar
29 juni 84 jaar
02 juli

75 jaar

03 juli

90 jaar

04 juli

82 jaar

06 juli

76 jaar

06 juli

80 jaar

08 juli

75 jaar

13 juli

83 jaar

17 juli

80 jaar

20 juli

79 jaar

25 juli

75 jaar

27 juli

87 jaar

02 aug. 79 jaar
02 aug. 79 jaar
07 aug. 79 jaar
10 aug. 80 jaar
13 aug. 76 jaar

Mvr. M.M. Noordermeer-Bakker
Clematisstraat 23
Mvr. A.M. van Bruggen-van der Meer
Molenweg 107
Dhr. A.P. van der Geest
Uiterweg 50 A
Mvr. M.J. Springintveld-van Doorn
Molenpad 82
Dhr. A.H. Janssen
Clematisstraat 33
Mvr. A.W. Schijf-Commandeur
Begoniastraat 89
Dhr. A. Geerlings
Korenaarstraat 10 C
Mvr. C.M.T. Overwater-Bakker
Kas 27
Mvr. H.A. Berk-van den Akker
Kanaalstraat 40
Mvr. A.C. Stam-Loos
Drie Kolommenplein 39
Mvr. C.A. Buskermolen-de Bruin
A H Blaauwstraat 5
Mvr. J.G. Markman-van der Hoorn
Aalsmeerderweg 152
Mvr. F.J. de Gooijer-van de Coolwijk
Molenpad 2 K009
Mvr. P.G. Tuinenburg-Vastenhout
A H Blaauwstraat 12
Mvr. C.G. Berk-Bruine de Bruin
Gerberastraat 11
Mvr. M.A. Verhoeven
Drie Kolommenplein 7
Dhr. H.W. Zethof
Ophelialaan 205 A
Dhr. A. Springintveld

Oosteinderweg 310
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KATHOLIEKE
GEMEENSCHAP
RIJSENHOUT
Secretariaat : Mw. J. v Aert,
Den Adelzwet 7, tel.328237
Rabobank nr. 3245.18.609
Postgiro nr. 3133356

VIERINGEN IN DE ONTMOETINGSKERK
Za. 21 juni

19.00 Eucharistieviering m.m.v. dames-en herenkoor
Soli Deo Gloria.
Voorganger: pastor L. Seeboldt.
Lectrice: Mevr. M. Wies

Zaterdag 6 september zal de eerste viering na de vakantie zijn. Tot die tijd
bent U van harte w e vieringen vindt u elders in dit Kontakt.elkom in de
Karmelkerk te Aalsmeer.
Het rooster van d
MISDIENAARS:
Za.21 juni:
INTENTIES:
Za. 21 juni :

Priscilla en Lars
Maria Cornelia v Es-Blokker
Piet Turk, Gerda Homan,
Lennard Hogenboom,Theo Ammerlaan
Jeanne v Eenennaam-Oudshoorn

KOSTER/COÖRDINATOR:Dhr. Schoof, Verlaatsweg 42,tel 321557
KOPY INLEVEREN: t/m woensdag 6 augustus: Lavendelweg 5, tel:326518
mailadres: :mieke@wimammerlaanrozen.nl.
Kopy voor 4 weken
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MISDIENAARS
Het einde van het kerkelijk seizoen nadert en dat betekent dat onze
misdienaars ermee ophouden.
Wij willen hun dan ook heel erg bedanken voor alle keren dat zij
geholpen hebben tijdens de vieringen. En dit waren er nogal wat!.
Lars en Priscilla, twee super vrijwilligers van de K.G.R. Bedankt!
Nu zoeken wij natuurlijk wel andere kinderen die het van hun over
willen nemen. Heb je je eerste Communie gedaan, dit jaar of vorig
jaar misschien, dan ben je van harte welkom.
Even inwerken en de ervaring komt vanzelf.
Je kunt hiervoor bellen met
J. van Aert tel 328237 of A. Bakker tel 321321

PAROCHIEAVOND.
Aan alle leden van de K.G.R.
Bij deze willen wij u van harte uitnodigen voor de parochieavond op
donderdag 26 juni 2008.
Ook dit jaar wordt deze avond gehouden en wel bij de familie Bakker
in “de Serre”. Aanvang 20.00 uur.
Het is de afsluiting van het seizoen.
De voorgangers pastor: Loek Seeboldt en diaken Joop Snoek
beginnen de avond met een viering.
Ze hebben plannen om er iets speciaals van te maken!
Ook is er weer een loterij, met als hoofdprijs de paaskaars.
Het wordt vast weer heel gezellig. Wij hopen u daar allemaal te
ontmoeten.
Namens het Wijk Beraad
Jo van Aert.
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VIERINGEN
12e zondag door het jaar
DOP-viering
vg Parochianen mmv Karmelkoor
Cornelis Jozef Bartels
Johanna Maria Disseldorpintenties:
Mesman
Cyprianus Blauwhoff
Hillegonda v. Staveren-van Beek
vr
27-6 7:45
Kloosterkapel Eucharistieviering
vg Karmelieten
vr
27-6 10:00 ZC Aelsmeer Woord-communieviering
vg A. Blonk
za
28-6 17:00 Kloosterhof
Woord-communieviering
vg N. Kuiper
13e zondag door het jaar
zo

22-6

10:30

Karmelkerk

zo

29-6

10:30

Karmelkerk

zo

6-7

11:00

Karmelkerk

zo

13-7

11:00

Karmelkerk

Eucharistieviering
vg Karmelieten
Na afloop koffiedrinken.
intenties:
Riet Kolk-Calis
Bert den Blanken
vr
4-7
7:45
Kloosterkapel Eucharistieviering
vg Karmelieten
vr
4-7
17:00 Kloosterhof
Viering vg Dominee
za
5-7
17:00 Kloosterhof
Woord-communieviering
vg Diaken J. Snoek
14e zondag door het jaar
Woord-communieviering
vg Diaken J. Snoek
intenties:
Overleden fam. Ceelie-Olijhoek
Adrianus Franciscus Zonjee
Miel en Leo Zandvliet-Garthoff
Janet Spring in ’t Veld
Henk Ophorst
zo
6-7
14:30 Karmelkerk
Poolse dienst
vr
11-7 7:45
Kloosterkapel Eucharistieviering
vg Karmelieten
vr
11-7 10:00 ZC Aelsmeer Eucharistieviering
vg L. Seeboldt
za
12-7 17:00 Kloosterhof
Eucharistieviering
vg L. Seeboldt
15e zondag door het jaar
Eucharistieviering
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di
vr
za

15-7
18-7
19-7

19.00
17:00
17:00

Karmelkerk
Kloosterhof
Kloosterhof

vg L. Seeboldt
Karmelviering
Viering vg Dominee
Woord-communieviering
vg M. van Zoelen

16e zondag door het jaar
zo

20-7

11:00

Karmelkerk

Eucharistieviering
vg H. Post
intenties:
Ali de Hollander-v.d. Drift
Cyprianus Blauwhoff
Cornelis Jozef Bartels
zo
20-7 14:30 Karmelkerk
Poolse dienst
vr
25-7 10:00 ZC Aelsmeer Woord-communieviering
vg A. Blonk
za
26-7 17:00 Kloosterhof
Woord-communieviering
vg M. van Zoelen
17e zondag door het jaar
zo

27-7

9:30

Karmelkerk
intenties:

vr
za

1-8
2-8

17:00
17:00

Kloosterhof
Kloosterhof

Woord-communieviering
vg A. Blonk
Na afloop koffiedrinken
Riet Kolk-Calis
Christina Antonia v.Beek-de Boer
Annie de Jong-v.d. Bosch
overleden ouders VeelenturfVoordouw
Johanna Maria DisseldorpMesman
Marian Overwater
Viering vg Dominee
Woord-communieviering
vg Diaken J. Snoek

18e zondag door het jaar
zo

3-8

9:30

zo
vr

3-8
8-8

14:30
10:00

za

9-8

17:00

Karmelkerk

Woord-communieviering
vg Diaken J. Snoek
intenties:
Ali de Hollander-v.d. Drift
overleden fam. Ceelie-Olijhoek
Adrianus Franciscus Zonjee
Wilhelmina van den BergDuindam
Karmelkerk
Poolse dienst
ZC Aelsmeer Woord-communieviering
vg Diaken J. Snoek
Kloosterhof
Woord-communieviering
vg N. Kuiper
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19e zondag door het jaar
zo

10-8

9:30

Karmelkerk
intenties:

vr
za

15-8
16-8

17:00
17:00

Kloosterhof
Kloosterhof

zo

17-8

10:30

Karmelkerk

Woord-communieviering
vg Diaken J. Snoek
Janet Spring in ’t Veld
Henk Ophorst
Viering vg Dominee
Eucharistieviering
vg L. Seeboldt
Eucharistieviering
vg L. Seeboldt
mmv. Klein Koor

PAROCHIEAGENDA
Van 22 juni t/m 15 aug 2008
Aanvangstijden repetities van:

Gelegenheidskoor
Mirakeltjes
Karmelkoor

dinsdag 19:15
donderdag 18:45
donderdag 19:45

Altaardienst
zo
zo
zo
zo
zo
zo
zo

6-7
13-7
20-7
27-7
3-8
10-8
17-8

11:00
11:00
11:00
9:30
9:30
9:30
10:30

WCV
Eucharistie
Eucharistie
WCV
WCV
WCV
Eucharistie

Lizzy en Rianne
Luuk en Michiel
Pim en Romy
geen misdienaars
Desiree en Madelon
Robert en Joey
Lizzy en Romy
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