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September 2020

Wat is 2020 een vreemd jaar. Hoe vaak hebben we
dit  al  tegen  elkaar  gezegd?  En  nog  steeds  is  de
situatie niet zoals voorheen, als voor de corona.
Nog  steeds  zijn  er  beperkingen  en  zijn  er
besmettingen.
Maar om de een of andere reden lijkt het toch ook te
wennen.
Het  is  niet  meer  raar  om bij  binnenkomst  iemand
geen  hand  te  geven  al  voelt  het  soms  wel
ongemakkelijk.  Ook  het  handen  desinfecteren  bij
binnenkomst  van  gebouwen  wordt  steeds  meer  als
normaal gezien. Eigenlijk  zoek je meteen naar het
desinfectiemiddel als je ergens binnenstapt.
Zo ook in onze kerk.
De ervaring leert inmiddels dat de kerkgangers snel
gewend raakten aan deze “gewoonte”.
Bij  binnenkomst  staan  kerkassistenten  klaar  om
aanwijzingen te geven en voor het desinfecteren van
de handen. De kerkgangers volgen tijdens de viering
de aanwijzingen op zodat ook het naar de communie
gaan  en  vertrek  aan  het  einde  van  de  viering
eigenlijk als vanzelf loopt.

Aanmelden voorafgaande aan de viering
Gezien de ervaringen van de eerste twee maanden
hebben we besloten dat dit niet meer nodig is. 
U kunt dus zonder vooraf aan te melden naar de kerk
komen.
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Zang tijdens de vieringen:
Tijdens de vieringen in de maanden juli en augustus
mochten  we  luisteren  naar  muziek  en  zang  van
afwisselend  het  gemengde  koor  en  The  Bridges.
Verschillende  leden  van  beide  koren  hadden  zich
aangemeld om te komen zingen. Wat fantastisch en
wat hebben we een talent in De Kwakel!
Op deze wijze waren de vieringen echt volwaardige
vieringen.
Ook in de komende maanden zal nog op deze wijze
worden gezongen. 
Een  hulde  aan  onze  koren  dat  zij  zich  zo  willen
inzetten om de vieringen op deze wijze muzikaal te
ondersteunen.

Opening van het werkjaar
Voor 27 september staat de opening van het werkjaar
gepland.  Het  thema  zal  te  maken  hebben  met
Verlangen en Hoop. Deze viering wordt voorgegaan
door diaken Jeroen Hoekstra en The Bridges (in het
klein) zal de muziek verzorgen.
We hopen dat dit een viering wordt waar we jong en
oud mogen ontmoeten.
Komend jaar hopen we weer de Eerste Communie te
gaan organiseren in onze parochie. Daarvoor zullen
de  kinderen  die  nu  in  groep  4  en  groep  5  zitten
worden uitgenodigd.
Plannen worden wel gemaakt, maar of alles doorgang
kan vinden is nog steeds afwachten. Wordt vervolgd.

Kaarsje aansteken in de Mariakapel
Nog steeds is er de mogelijkheid om op de dinsdag-
en  woensdagmorgen  een  kaarsje  aan  te  komen
steken in de Mariakapel. 
De Mariakapel is van 11.00 tot 12.00 uur geopend.
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Vlaggen op het kerkplein
Het zal u niet zijn ontgaan, er wapperen prachtige
vlaggen  (banieren)  op  het  kerkplein  en  in  de
kerktuin.  Nadat  in  de  parochievergadering  werd
gevraagd of  onze parochie  in  het  bezit  is  van een
parochievlag bleek dit niet zo te zijn.
Toen is aan Dirk Plasmeijer, die ook de voorkant van
het  Lopend  Vuurtje  heeft  getekend,  gevraagd  een
vlag  te  ontwerpen.  En  aan  de  hand  van  de
parochiestempel  is  Dirk  aan  het  werk  gegaan.  Dat
ging  niet  vanzelf,  oude  trouwboekjes  waarin  de
stempel was afgedrukt werden er bij gezocht om de
juiste  vorm  van  de  letters  te  achterhalen.  Hierna
moest de kleur worden uitgezocht waarna de vlaggen
gemaakt  konden  worden.  En  met  behulp  van  onze
vrijwilligers  zijn  de  masten  in  de  tuin  en  op  het
kerkplein geplaatst.
Dank aan  Dirk  voor  zijn  prachtige  ontwerp  en  aan
Marco voor zijn adviezen.

Geluidsinstallatie in de kerk.
Inmiddels  is  er  een  nieuwe  geluidsinstallatie
geïnstalleerd in onze kerk.
We hopen  dat  u  dit  ook  hebt  gemerkt  omdat  het
geluid nu toch echt helderder klinkt.
Graag horen we van u als het geluid, op de plek waar
u  zit,  niet  de  juiste  sterkte  heeft.  Zodat  hier
mogelijk wat aan gedaan worden.

Ringleiding in onze kerk:
De ringleiding in onze kerk is aangelegd rondom de
lange banken van het middenschip.

_____________________________________________________
lopend vuurtje                         4                              september 2020



Aktie Kerkbalans 2020
Inmiddels  hebben  de  meeste  parochianen  hun
toezeggingen op een enkele toezegging na voldaan. 
Graag  willen  we  hen  die  hun  toezegging  nog  niet
hebben overgemaakt vragen dit alsnog te doen. 
We  zouden  dit  zeer  op  prijs  stellen.  Alvast  onze
hartelijke dank.

Kaarsje aansteken bij Maria: 
Iedere dinsdag en woensdag tussen 11.00 en 12.00
uur.
Helaas is de Mariakapel op zondag gesloten. Op deze
dag zijn er teveel mensen tegelijk aanwezig om de
1.5 meter afstand te kunnen waarborgen. Omdat we
u toch de gelegenheid willen geven een kaarsje bij
Maria  op  te  kunnen  steken  blijft  de  kapel  iedere
dinsdag en woensdag geopend. 
Met dank aan de vrijwilligers die dit mogelijk maken.

Dank

Ik wil iedereen bedanken voor
de  vele  kaarten  en  alle
aandacht  die  Maarten  en  ik
hebben  gekregen  tijdens  ons
verblijf in Maria-oord.

En ook wil ik iedereen bedanken voor de aandacht na
het overlijden van Maarten.
Gelukkig ben ik weer terug in De Kwakel.

Truus Klijn-Overes
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          In Memoriam

Martinus Adrianus Klijn
Maarten

 *13 juni 1928          25 juli 2020
            

Op  zaterdagmorgen  25  juli  is  Maarten  Klijn  rustig
ingeslapen.  Hoewel  Maarten  ziek  was  kwam  zijn
overlijden toch zeer onverwacht.
In onze parochie hebben we Maarten leren kennen
als een vakman achter de drukmachine. 
Begonnen op de oude Gestettner kwam er later een
Ricoh drukmachine en als  de instructeur komt laat
Maarten  hem  truckjes  zien  om  het  drukken  nog
makkelijker te maken. 
Maarten  heeft  heel  wat  uren  in  zijn  "drukhok"
boekjes  gedrukt,  geraapt  en  geniet  voor  alle
vieringen die in onze kerk plaatsvinden. Maar ook het
Lopend  Vuurtje  en  alle  kopie  voor  de  Aktie
Kerkbalans (wat altijd op het laatste moment werd
aangeleverd, sorry Maarten).
Door  zijn  nekhernia  moest  Maarten  het  drukwerk
opgeven. 
Voor zijn vrouw en kinderen zal het niet meevallen
dat Maarten er niet meer is. Met elkaar hebben zij in
een mooie viering afscheid genomen van Maarten. 
Als parochiegemeenschap wensen we hen toe dat de
goede herinneringen hen steun en kracht mag geven.
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In Memoriam

Esther Maria Albina Omtzigt - Verhaar
Hennie

 *3 juni 1935          9 augustus 2020
            
Hoewel  Hennie's  gezondheid  al  jaren  te  wensen
overliet wist zij zich steeds weer terug te knokken.
Echter nu kon het niet meer. 
Haar overlijden is  een groot verlies  voor haar man
Theo  en  zoon  Wino,  haar  schoonkinderen  en
kleinkinderen.  Met  elkaar  hebben  zij  Hennie  de
laatste  dagen  thuis  mogen  hebben  waar  ze  met
elkaar naar het laatste afscheid zijn toegegroeid. 
In  onze  parochiekerk  heeft  een  prachtige  uitvaart
plaatsgevonden. Haar leven werd door haar man en
haar  gezin  prachtig  weergegeven  in  de  in
memoriams. 
Met deze lieve woorden en mooie muziek heeft haar
gezin en hebben alle aanwezigen afscheid genomen. 
Als  parochiegemeenschap  wensen  we  haar  man  en
haar gezin veel sterkte toe en we hopen en geloven
dat Hennie in de armen van haar Hemelse Vader mag
rusten en daar haar zoon weer mag omhelzen.
Dat zij mag rusten in vrede.
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In Memoriam

Cornelis Reinier Maria de Meijer
Cees

 *22 september 1927          13 augustus 2020

Op  dinsdag  18  augustus  is  in  onze  kerk  afscheid
genomen van Cees de Meijer.
Geen  bekende  in  onze  kerk,  maar  wel  een
kerkganger. Cees heeft enkele jaren met veel plezier
in ons gemengde koor gezongen. Hij was een graag
geziene zanger, trouw en goed van stem.
Als zijn gezondheid afneemt moet Cees besluiten dat
het niet meer gaat en neemt afscheid van het koor.
Aan  zijn  laatste  wens,  vanuit  onze kerk  te  mogen
uitvaren heeft zijn gezin gehoor gegeven.
Omgeven met koorzang van "zijn"  gemengd koor  is
Cees naar zijn laatste rustplaats begeleid.
Moge  zijn  kinderen  steun  en  kracht  vinden  in  de
mooie  herinneringen  die  deze  lieve  vader  en  opa
achterlaat.
Dat hij mag rusten in vrede.
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MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT 
September 2020

Het secretariaat is iedere dinsdag van 9.00 uur tot 15.00 uur 
geopend en dagelijks telefonisch en via de mail bereikbaar.

Telefoonnr: 0297-561203      
Email: stjansgeboorte@hetnet.nl
Website: www.rkparochiedekwakel.nl
Facebook: rkparochiedekwakel
 
VIERINGEN IN HET WEEKEND
Zondagmorgen: 9.30 uur. 

KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIAKAPEL
Iedere dinsdag en woensdag tussen 11.00 en 12.00 uur

DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM
Het opgeven van een doop, een huwelijk of een 
jubileumviering gaat via het secretariaat. 
Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373  

OPGEVEN VAN MISINTENTIES
Misintenties kunnen via de email worden opgegeven: 
stjansgeboorte@hetnet.nl
De kosten van de intenties zijn € 8,50. 
U kunt dit contant voldoen of overmaken op 
reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie St. Jans Geboorte 
onder vermelding van uw naam.

DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, 
VERGADERRUIMTES
De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en 
vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij: 
Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of 
Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9.

_____________________________________________________
lopend vuurtje                         9                              september 2020

http://www.rkparochiedekwakel.nl/
mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl


BLOEMEN IN DE KERK
Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en het
altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf bloemen 
neerzetten, neemt u dan even contact op met Christa, 
tel: 533889 /06-22662632

ZIEKENCOMMUNIE
In verband met de beperkingen, is de communie (voor hen 
die aan huis gebonden zijn) op dit moment niet toegestaan.

MUZIKALE VERZOEKEN gemengd koor St. Caecilia
Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een 
bijzondere gebeurtenis of speciale (feest-) dag een muzikaal 
verzoek indienen. 
De programmacommissie van het Gemengd Koor Sint Caecilia
wil daar graag aan voldoen mits parochianen dat op tijd 
bekend maken.
Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om dat 
programma te veranderen.
U kunt een verzoek altijd indienen bij: 
Anton Vork (tel.: 561719).

VERHUIZEN OF OPZEGGEN parochieblad
Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen we 
het zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een verhuizing,  
verandering van gezinssamenstelling of als u het 
parochieblad niet meer wenst te ontvangen. 
Alvast hartelijke dank voor uw medewerking.

Parochieblad per email? Dat kan! Even een mailtje naar: 
stjansgeboorte@hetnet.nl

Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje:
Voor de 15e van de maand dient de kopij voor de volgende 
maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de volgende 
wijze: 
- Via de mail naar het secretariaat: 
  stjansgeboorte@hetnet.nl
- De secretaris van de parochie: qbmeijer@kpnmail.nl
- Het redactieadres: Bromelialaan 36, De Kwakel 
  fam.hoogenboom@zonnet.nl
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Regels  om  veilig  met  elkaar  samen  te
komen in onze kerk.

Sinds  zondag  5  juli  zijn  er  weer  zondagse  vieringen  in
onze kerk. Zoals u weet mag men dan met maximaal 100
mensen samenkomen. 
Maar we moeten net als overal ook in de kerk 1.5 meter
afstand houden van elkaar.  Komt u uit  één huishouden
mag u uiteraard bij elkaar zitten.
Op deze wijze kunnen we onze kerk ongeveer 75 mensen
plaats laten nemen.
Op de plekken waar u mag zitten is een groene sticker
geplakt. Het is dus goed mogelijk dat u niet op het plekje
kan zitten waar u altijd zit.
U begrijpt dat het een hele organisatie is om dit waar te
kunnen maken. 
Daarom is er voor de gelovigen, u dus, door het bisdom
een protocol opgesteld.

Protocol voor de gelovigen:

Aanmelden
Inmiddels  heeft  de  ervaring  geleerd  dat  dit  niet
noodzakelijk is.
U bent van harte uitgenodigd om op de zondagmorgen
naar de kerk te komen.

ALLEEN DE LINKER KERKDEUR IS GEOPEND (Mariakapel).

Bij binnenkomst: 
Er wordt u gevraagd:
- Bent u gezond? Hoesten, koorts?  
- Uw naam 
- U wordt gevraagd uw handen te reinigen (is aanwezig) 
- U wordt verteld waar u mag gaan zitten
Er  is  gekozen  om  degene  die  samen  komen  in  het
middenschip te laten plaatsnemen.
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Tijdens de viering:
Het is niet toegestaan mee te zingen  
Elkaar de hand geven bij de vredeswens kan niet.

Collecte: 
Dit  gebeurt  niet  op  de  gebruikelijke  manier,  u  wordt
gevraagd  bij  het  verlaten  van  de  kerk  uw  gave  in  de
daarvoor  bestemde collectebus  te  doen  of  zelf  over  te
maken  op  bankrekeningnummer:  NL50RABO0378555235
tnv Parochie St. Jans Geboorte.

Communie delen:
Een  vrijwilliger  zal  de  parochianen  bank  voor  bank
uitnodigen naar voren te komen en u dient uw handen te
laten  desinfecteren.  De  looproute  is  zoals  we  gewend
zijn.  De  priester  zal  vanachter  een  scherm  met  een
hostiegrijper (pincet) u de communie aanreiken.
U mag de hostie op uw hand ontvangen of op een mooi wit
zakdoekje,  of  in  een communiedoosje  (pyxis)  of  in  het
bakje wat hiervoor klaarstaat. (neemt u dit de volgende
keer weer mee?)

Verlaten van de kerk
Ook nu zal de vrijwilliger u vragen bank voor bank de kerk
te verlaten.
Uiteraard zult u elkaar buiten treffen, maar houdt u dan
alstublieft ook rekening met de 1.5 meter afstand?

We hopen dat we u weer te mogen ontmoeten tijdens een
van de vieringen.
Vieringen  die  ook  nu  muzikaal,  in  aangepaste  vorm,
worden ondersteund door onze koren.
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Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel  
September 2020  
    
zondag
6 september 9.30 uur Eucharistieviering

piano en zang 
The Bridges

    
zondag
13 september 9.30 uur

Woord en Communieviering
Voorganger Elly van Rooden

orgel en zang 
Gemengd koor

    
zondag
20 september 9.30 uur Eucharistieviering

orgel en zang 
Gemengd koor

    

zondag
27 september 9.30 uur

Woord en Communieviering
Voorganger diaken J. Hoekstra
Opening van het kerkelijk 
werkjaar, een viering voor 
jong en oud

piano en zang 
The Bridges

    
zondag
4 oktober 9.30 uur

Woord en Communieviering
Voorganger diaken J. Hoekstra

orgel en zang 
Gemengd koor
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Zondag 6 september, 9.30 uur 
Eucharistieviering
Muziek: piano en zang van The Bridges
Misintenties:
Jopie van den Broek – Driehuis
Janny van Kessel – Wijfjes
Koos van Kessel
Johannes Kas
Piet Kas
Piet Verhoef
Hans van Eijk
Piet van Os en overleden familie
Toos van Egmond – van Scheppingen 
Piet Pouw
Jo Pouw -de Kuijer
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst-Rijkelijkhuizen en Stephan
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap – Duijvestein
Carol Wijfje
Leo klijn
Roel Knaap
Vader en moeder de Jong en dochter Ria
Joop Hogerwerf
Bep Hogerwerf – Kroone
Jan en Dien de Bruin
Ron de Bruin
Ger en Aline de Bruin
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Zondag 13 september 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger mevr. Elly van Rooden
Muziek: orgel en zang van het gemengd koor
Misintenties:
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst-Rijkelijkhuizen en Stephan
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap – Duijvestein
Carol Wijfje
Joop Lek en overleden familie
Cor Smits
Corry van Dam – Vlasman
Ton van de Rotten en Tygo
Overleden familie van de Rotten – Bresser
Piet Kooijman
Ina en Cees de Meijer en Eric
Hein Kooijman en overleden familie
Dirk Meijer en Nel Meijer – van Veen
Leo Klijn, jaargetijde
Martien Meekel
Bep Smit – Lauwers
Jan van Oostwaard en Bets van Oostwaard-Zaal
Hans Plasmeijer
Theo Oudshoorn en overleden familie
Hennie Stoker – Sluijter
Jan Stoker
Arie Klijn
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Zondag 20 september 9.30 uur
Eucharistieviering
Muziek: orgel en zang van het gemengd koor
Misintenties:
Emmy Bartels – Hogenboom
Overleden ouders Bartels -van Kessel
Pater Cees Bartels
Joop en Truus van Egmond 
Robert en Frank Vlasman
Overleden familie Lek – van Bunningen
Overleden familie Vork
Koos van der Hulst en overleden familie
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst-Rijkelijkhuizen en Stephan
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap – Duijvestein
Carol Wijfje

Zondag 27 september 9.30 uur
Start van het kerkelijk werkjaar 
Een viering voor jong en oud
Woord en Communieviering
Voorganger: diaken Jeroen Hoekstra
Muziek: piano en zang van The Bridges
Misintenties:
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst-Rijkelijkhuizen en Stephan
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap – Duijvestein
Carol Wijfje
Piet van Os en overleden familie
Dook Turk en Tilly Turk – Hoogeveen
Han Turk
Martien Meekel
Jan Zijerveld en Nel Zijerveld – Graven
Roel Knaap
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Zondag 4 oktober 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: diaken Jeroen Hoekstra
Muziek: orgel en zang van het gemengd koor
Misintenties:
Jopie van den Broek – Driehuis
Janny van Kessel – Wijfjes
Koos van Kessel
Piet Verhoef
Hans van Eijk
Toos van Egmond – van Scheppingen 
Piet Pouw
Jo Pouw -de Kuijer
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst-Rijkelijkhuizen en Stephan
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap – Duijvestein
Carol Wijfje
Riet Ambagtsheer – Zeldenthuis
Greet Steen – Zeldenthuis
Robert en Frank Vlasman
Bep Smit – Lauwers
Harry Schoordijk
Arie en Rie Hogerwerf - Vork
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WIJ GAAN WEER BEGINNEN

Op maandag 7 september 13.30 uur gaat de 
Handwerkclub weer beginnen.

Op onze middagen kun je zowel haken als breien 
maar ook borduren.
We wisselen patronen uit, helpen elkaar en het is 
vooral heel gezellig.
Deze middagen zijn in de ontmoetingsruimte bij de
kerk en uiteraard coronaproef!

Iedereen! jong – oud, is van harte welkom.

De middag is  van 13.30 tot 15.30 uur en uiteraard
staat er een kopje koffie of thee klaar.

Kom gewoon eens langs!
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Help God, ik breek

Ik: Dag God
God: Hallo
Ik: Ik breek. Ik ga kapot. Kun u de stukjes weer

samenvoegen? 
God: Liever niet.
Ik: Waarom niet?
God: Omdat jij geen puzzel bent.
.
Ik: Maar wat denkt U dan van al stukken van mijn

leven die op de grond neervallen? 
God: Laat ze daar maar een tijdje liggen. Er is een

reden waarom ze gevallen zijn. Neem de tijd
en  besluit  dan  of  je  bepaalde  stukjes  terug
wilt hebben. 

.
Ik: U snapt het niet. Er blijft niets meer van me

over. Ik breek! 
God: Nee,  jij  bent  degene  die  het  niet  snapt.  Je

breekt dóór. 
Je hebt alleen last van groeipijnen. Je schudt
die stukken zelf van je af en er zijn mensen in
je leven die je tegenhouden. Je breekt niet.
Je  wordt  juist  héél.  Relax.  Haal  maar  eens
diep adem en laat die dingen die je niet meer
nodig  hebt  van  je  afvallen.  Stop  ermee  die
stukjes  vast  te  houden  die  niet  meer  bij  je
passen. Laat ze maar vallen. Laat ze maar los. 

.
Ik: Maar als ik dat ga doen, wat blijft er dan nog

van me over?
God: Alleen het allerbeste van jou. 
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Ik: Ik ben bang om te veranderen. 
God: Dan zal  ik  je het nog eens zeggen:  JE BENT

NIET  AAN HET  VERANDEREN,  MAAR  AAN  HET
WORDEN! 

.
Ik: Maar wie word ik dan? 
God: Dan word je zoals ik je heb gecreëerd! Iemand

die licht uitstraalt en liefde en menslievend,
vol  van  hoop  en  moed  en  vreugde  en
barmhartigheid  en  genade,  medelijdend  en
medelevend.  Ik  heb  je  geschapen  voor  veel
meer  dan  die  kleine  stukjes  waartoe  je
besloten  hebt  jezelf  mee  op  te  leuken  en
waaraan je je met alles  wat in  je is  en vol
angst aan vastklampt. Laat die dingen van je
afvallen. Ik hou van je! Verander niet! Wordt!
Wordt! Wordt zoals Ik je heb gemaakt. Ik zal
jou je daar tot in lengte van dagen aan blijven
herinneren. 

.
Ik: Daar gaat weer een stukje. 
God: Yep. Laat maar gaan. 
Ik: Ik ben dus niet gebroken? 
God: Natuurlijk  niet! Je bent aan het doorbreken,

net als de dageraad. Een nieuwe dag breekt
aan. 

 
(John Roedel)
Uit het Engels vertaald door Marianne Bijlsma.
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De Gerarduskalender

De  Gerarduskalender,  uitgebracht  door  Klooster
Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de
voorkant  een  spreuk  die  opbeurt  of  aanzet  tot
nadenken,  onder  het  motto:  ‘elke  dag  een  beetje
spirit’. 

Op  de  achterkant  staan  afwisselend  moppen,
gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie
over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen
beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen,
de puzzels en informatie op de achterkant geven u
aan het begin van de dag een positief gevoel.

De  kalender  wordt  elk  jaar  met  zorg  en  plezier
samengesteld  door  een  uitgebreide  redactie  van
personeel  en  vrijwilligers  rondom Klooster  Wittem.
De opbrengst van de kalender komt ten goede aan
alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden
georganiseerd.

De kalender kost inclusief schild € 8,--

De kalender is op te halen bij het
parochiesecretariaat of bij 
mevr. B. Meijer thuis; 
Mgr. Noordmanlaan 65.
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Beknopte Info R.K. Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel

Kerkgebouw Kwakelsepad 4
Correspondentie adres 1424 AZ  De Kwakel Telf. 561203
e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl
Pastores
Pastoor Marco Cavagnaro Potgieterplein 4,                56 46 38
Kapelaan Darek Karwowsky 1422 BB Uithoorn
Catechiste Elly van Rooden pmmvanrooden@hetnet.nl 0252-517592
Diaken Jeroen Hoekstra 06 41225063
Parochieteam
Vice Voorzitter Mevr. M. Oudshoorn 06 13905265

Linie 85
Secretaris Mevr. B. Meijer-Schalkwijk 06 29426373
qbmeijer@kpnmail.nl Mgr.Noordmanlaan 65, De Kwakel
Miranda van Rijn Chrysantenlaan 7  06 50963187
(regio) kerkbestuur secretaris secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com  
Lid parochieteam Ton van Dijk 06 46441169

Drechtdijk 5B
Lid parochieteam Natacha Toribio 627121306

Seringenlaan 51
NL50RABO 03785.55.235 t.n.v. Parochie St.Jans Geboorte  De Kwakel    De Kwakel
Aktie Kerkbalans NL37RABO 03635.05.725
Parochie secretariaat Kwakelsepad  4 561203
Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur
Begrafenisvereniging St. Godefridus
Uitvaartverzorger Mevr. B. Meijer-Schalkwijk  06 29426373

Mgr. Noordmanlaan 65,                  De Kwakel
Gemengd koor Mevr. M. Endhoven 560825

Grift  18                             Uithoorn  
The Bridges Mw. Renate Vlasman 569764

Drechtdijk 105     De Kwakel
4 You kinderkoor Rosan Meijer  06 40347160

Iepenlaan 23
Parochieblad Het Lopend Vuurtje
Redactieadres Mevr. C. Hoogenboom 562378
fam.hoogenboom@zonnet.nl Bromelialaan 36, 1424BP      De Kwakel
Drukwerk Joop v.Diemen 546900

Jan Zeldenthuis  06 50568897
Verspreiding Lopend Vuurtje Mevr. Emmy Röling 06 48729257
Ontmoetingsruimte Jan en Irene Egberts 522863
beheer Orchideelaan 7     De Kwakel

diakenjeroen@kpnmail.nl

oudsh@kabelfoon.nl

vdijkton@gmail.com

natacha_76@hotmail.com
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