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Nieuws van de parochie 

December, een maand die voor de een in het teken
staat van licht en warmte maar voor de ander heel
beladen is op welke wijze dan ook.
Eerst vieren we het Sinterklaasfeest.  En als je,  als
kind geluk hebt, vier je dit op school, thuis, bij opa
en  oma  en  de  sportvereniging.  Maar  we  weten
allemaal dat dit niet voor ieder kind vanzelfsprekend
is.  Op  14  november  j.l.,  tijdens  de  viering  die
verzorgd  werd  door  de  samenwerkende  PCI’s  van
onze regio, hoorden we wat soms de realiteit is. Hoe
in  gezinnen  de  nood  hoog  kan  zijn.  Zodra  de  PCI
hiervan hoort ondersteunen zij deze gezinnen zodat
de kinderen toch een cadeau in hun schoen krijgen
en dit op school kunnen laten zien.
In deze viering stond het thema “Wie is je naaste”
centraal.  En  in  de  samenspraak  die  tijdens  deze
viering  plaatsvond,  hoorden  we  dat  geven  om  je
naaste niet  vanzelfsprekend is.  Het  lijkt  wel  of  je
naaste alleen degene is die in je eigen leven past.
Dat je er zelf beter van moet worden en anders laat
je die naaste al gauw links liggen. Deze samenspraak
staat in dit Lopend Vuurtje afgedrukt.

Kerstmis 2021
We hopen  dat  we  dit  jaar  met  elkaar  Kerstmis  in
onze  kerk  kunnen  vieren.  Of  alles  wat  nu  wordt
voorbereid uitgevoerd kan worden blijft afwachten.
Uiteraard  wordt  de  kerk  mooi  versierd,  wordt  het
stalletje  geplaatst  en  krijgt  het  kindje  in  de
gezinsviering zijn ereplaats. De lichtjes in de bomen
zullen de kerk mooi verlichten en met het zingen van
de aloude liederen weet je; het is Kerstmis. 
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We  hopen  u  dit  jaar  weer  te  mogen  ontmoeten
tijdens een van de vieringen.
Bij  dit  Lopend  Vuurtje  ontvangt  u  een  kerstkaart.
Hierop kunt u lezen wanneer de vieringen zijn. Maar
ook waar u informatie kunt vinden mocht het door de
coronasituatie in die periode niet duidelijk zijn of de
vieringen door gaan.

Tijdens  de  viering  van  Allerzielen is  een  nieuw
ritueel  in  gebruik  genomen.  Er  werd  voor  iedere
overledene  een  steen  neergelegd.  In  het  Joodse
geloof is het neerleggen van een steen bij een graf
een mooi gebruik. 
Zij die een graf bezoeken leggen daar een steentje
neer  waarmee  ze  willen  zeggen,  ik  ben  bij  je
geweest, ik ben je niet vergeten, jij bent belangrijk
voor mij, jij hebt mijn leven verrijkt, jij hebt mijn
leven voorgoed veranderd.
Ook wij willen dit uitdrukken met het neerleggen een
steen  waarop  de  naam  van  de  overledene  staat
geschreven.
Deze  steen  zal  tijdens  de  viering  van  de  uitvaart
tegelijkertijd  met  het  kruisje  naar  de
gedachtenismuur bij de rouwkapel worden gebracht. 

Vrijwilligers aan het werk. 
Misschien heeft  u het gezien? De tuingroep is  hard
aan het werk om de slootkant langs de kerktuin te
versterken  met  takkenbossen.  Een  nat  en  koud,
karwei.  Een  klus  die,  naast  het  reguliere
onderhoudswerk  aan de tuin  en het  kerkhof  wordt
uitgevoerd. Mannen dank jullie wel!
Uiteraard  zijn  we  blij  met  alle  vrijwilligers,  maar
soms wil je benoemen wat er extra wordt gedaan.
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Het parochieteam wenst u allen 

een 

Zalig Kerstfeest 

en een 

Gelukkig Nieuwjaar 
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Gezinsviering - Kerstmis in de kerk 

Beste kinderen,
Kom je wel eens in de kerk? Of juist nooit? Voor het 
kerstverhaal maakt het niet uit. Dit jaar gaan we het 
kerstverhaal, hopelijk in de kerk, samen met Diaken 
Jeroen weer laten zien. 
De kerstviering staat in het teken van “wat hebben 
we allemaal nodig om er een mooi Kerstfeest van te 
maken.                         
Hierbij hebben we natuurlijk jullie hulp nodig. 
Zit je in groep 4, 5 of 6 en lijkt het je leuk om 
hieraan mee te werken?  Dan is dit je kans om mee 
te doen. 
Lijkt het je super leuk om een rol te hebben in het 
kerstverhaal? Geef je dan op bij Anoeska: 
0620901661.
Voor het kerstverhaal oefenen we op 
zaterdagmiddaag 18 december.

Maar kerstmis zonder liedjes kan natuurlijk niet. 
Dus voor iedereen die van zingen houdt, kom je 
zingen in het Kerstmis-gelegenheids kinderkoor?  
Dit is voor alle groepen. 
We zingen vanaf 30 november iedere dinsdag van 
18.30 tot 19.30 in de ontmoetingsruimte naast de 
kerk. 

Wij hopen op veel aanmeldingen en gaan er met 
elkaar een super leuke kerstviering van maken. 

De kerstviering is op kerstavond vrijdag 24 december 
om 19.00 uur. 

Tot dan, Yvonne, Anneke, Jeroen en Anoeska 
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        IN MEMORIAM

Jozef Cornelis Springintveld
Jos

 *14 mei 1949      14 oktober 2021

14 oktober is Jos Springintveld overleden. 
Jos was  een geboren en getogen Aalsmeerder maar
de laatste  jaren  heeft  hij  met  veel  plezier  in  het
appartementencomplex La Forteresse gewoond. 
45 jaar geleden is Jos in onze kerk in de Kwakel in
het huwelijk getreden met zijn grote liefde Ank en
op dat moment was Jos zelf verantwoordelijk voor de
bloemenzee  in  de  kerk,  nu  was  er  door  familie,
vrienden en bekenden een bloemenzee rondom Jos
ontstaan. Het was duidelijk dat hij gek was op alle
bloemen en daar altijd werkzaam in is geweest. 
Toen Jos wat problemen met zijn gezondheid kreeg
was hij blij een fijn huis te hebben en zelf naar het
Fort kon om een potje te biljarten en een borrel met
zijn vrienden van de club kon nuttigen. 
Zijn  familie  en  vrienden  hebben  het  levensverhaal
van Jos verteld en dit was heel persoonlijk, muzikaal
en boordevol warme en liefdevolle herinneringen.
Jos was een levensgenieter en heeft dit tot het eind
volgehouden. Laten al deze liefdevolle herinneringen
een troost zijn voor zijn gezin, zijn vrouw, kinderen
en kleinkinderen die hem zo zullen missen! 
Jos is 72 jaar geworden.
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In Memoriam

Willemina Joanna Maria van Bunningen - Graven 
Miep

*1 maart 1923          22 oktober 2021

Op 22 oktober heeft Miep van Bunningen - Graven het
aardse voor het hemelse gewisseld. In ons dorp kende
men Miep als de dochter van meester Graven. 
Als  dochter  van  de  meester  kreeg  ze  een  strenge
opvoeding  wat  in  haar  latere  leven  wel  de  sporen
heeft nagelaten. Daarom wist ze dat zij het zelf als
moeder anders zou doen. En dat is haar goed gelukt.
Tijdens de uitvaart waren haar kinderen vol lof over
haar. Zij roemden haar geduld met hen, ook hoe zij
hen vrij liet om hun eigen keuzes te maken. 
Maar  ook  hoe  zij  vol  interesse  was  naar  hun
bezigheden. En hoe zij heel stoer reisjes ondernam,
ook toen haar man was overleden trok ze er op uit.
Zelfs naar de ander kant van de wereld.
Haar kinderen verliezen een lieve moeder en oma die
door haar levenshouding een mooi en goed voorbeeld
is geweest voor hen. 
Dat Miep nu mag thuis zijn gekomen bij haar hemelse
Vader en mag rusten in de palm van zijn hand.
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In Memoriam

Jacoba Maria Wilhelmina Lek – de Groot 
Cobie

*17 oktober 1923          31 oktober 2021

Heel  onverwacht  is  zondag  31  oktober  Cobie  Lek
overleden.  Tijdens  de  afscheidsdienst  hoorden  we
hoe Cobie heeft genoten van het leven. Zij en Kees
gingen er graag op uit, maar pas als het werk was
gedaan en het in huis netjes was. Dat was typerend
voor  Cobie,  hardwerken  en  op  zijn  tijd  plezier
maken.  Op haar  geheel  eigen  wijze  heeft  zij  haar
ziekte het hoofd geboden en samen met Kees heeft
menig Kwakelaar hen zien gaan als zij samen op de
tandem laat in de middag hun rondje fietsten. “Je
moet in beweging blijven” zei ze dan. 
Tijdens  de  viering  in  de  kerk  en  later  in  het
crematorium  is  met  bewondering  en  dankbaarheid
terug gekeken op haar leven van Cobie.
Ze  was  een  vrouw,  moeder  en  oma  die  een
onuitwisbare  indruk  heeft  achter  gelaten  in  haar
gezin maar ook bij  haar familie en vrienden.
We hopen dat deze herinneringen voor haar man en
kinderen steun en kracht zullen geven om ook zonder
Cobie verder te kunnen.
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In Memoriam

Cornelia Maria Theresia van Diemen–van der Meer
Corrie

*16 juli 1936          13 november 2021

Op 13 november is Corrie op 85-jarige leeftijd toch
nog onverwacht overleden. 
Corrie  was  een  vrouw die  van  aanpakken  wist.  Al
vroeg meehelpen op de  groenten-kwekerij van haar
vader en als jongste van het gezin van der Meer wist
zij van aanpakken in het grote gezin.
Samen met haar man Joop heeft zij haar gezin groot
gebracht. En nu mocht zij genieten van de klein- en
achterkleinkinderen. Wat was zij trots op hen. 
Corrie  heeft  na  haar  werkzame  leven  met  veel
plezier  deel  genomen  aan  het  verenigingsleven.
Klaverjassen met vrienden maar ook bij de KBO en
KDO.  Het  handwerken  bij  de  handwerkclub  en  de
avonden  van  het  vrouwen-gilde  werden  trouw
bezocht. Ook was Corrie een trouwe kracht bij  de
kerkwerksters in onze kerk. 
We wensen haar man, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte  toe in  deze moeilijke  tijd.  Dat  Corrie  mag
rusten bij haar hemelse Vader.

_____________________________________________________
lopend vuurtje                            9                             december 2021



MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT december 2021

Het secretariaat is op dinsdag van 9.00 - 15.00 uur 
geopend en dagelijks telefonisch en via de email 
bereikbaar.

Telefoonnr: 0297-561203      
Email: stjansgeboorte@hetnet.nl
Website: www.rkparochiedekwakel.nl
Facebook: rkparochiedekwakel
Meevieren via internet: www.Kerkomroep.nl
 

KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIAKAPEL
Iedere dinsdag 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 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.

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
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ZIEKENCOMMUNIE
Het  is  mogelijk  om  de  communie  thuis  te  ontvangen.
Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met 
kapelaan Darek: 06 46309158 of 
met het parochiesecretariaat (0297 561203)

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 
  pc.hoogenboom@caiway.nl
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MIJN ""DRIE V's""  KERSTWENS
 

Vanwege  de  stringente  kopijdata  van  de
verschillende  parochiebladen  schrijf  ik  dit
kerstartikel  al  medio  november.  Terwijl  ik  schrijf
lopen de Corona- besmettingen in een razend tempo
op.  Het  is  de  vraag  of  alles  “bijna-normaal”  zal
blijven, of dat wij weer een kerst in lockdown zullen
beleven. 
In welke stemming zal ik dit artikel over een maand
teruglezen? Hoewel de toekomst moeilijk te voorzien
is, wil ik toch hoopvol zijn en vanuit de grond van
mijn  hart  een  kerstwens  voor  onze  parochies
uitspreken. 
Ik wil het in de vorm van een verlanglijstje opstellen,
hopende dat er zegen op rust. Voor onze parochies
verlang ik de volgende DRIE V’s.

Verbondenheid. 
Dat wij elkaar steeds meer mogen vertrouwen en
ons  daardoor  verbonden  voelen als  een  grote
familie van vijf parochies, die een hele mooie streek
omvat die van de Amstel tot de Westeinderplassen
gaat.  Als  ik  van  de  ene  naar  de  andere
kerkgemeenschap  ga,  mag  ik  alle  mensen  die  ik
tegenkom  “vrienden”  noemen.  Wij  leven  in  een
maatschappij  waar  polarisaties  en  conflicten
escaleren: moge het onder ons niet zo zijn. 
De verbondenheid  die  het  geloof  ons  geeft,  zal
onze kracht zijn.

Verdieping. 
Dat  wij  ons  schatrijk  geloof  steeds  mogen  gaan
verdiepen. Maatschappelijk  gezien  lijkt  onze  kerk
een kleine (onbeduidende?) minderheid geworden die
weinig te zeggen heeft. Maar dit is niet waar! 
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Wij zijn de dragers van een kostbare schat:   
de kracht van de blijde boodschap van het Evangelie;
de schoonheid en de kunst van de gebouwen; 
de boodschap van onze Paus Franciscus, die 
wereldwijd  de  mensen  weet  te  inspireren;  de
naastenliefde  waar  onze  gemeenschappen  vol  van
zijn. Al  deze mooie  dingen zijn  bij  ons  te vinden.
Laten wij er trots op zijn en de schatten van ons
geloof steeds meer gaan waarderen.

Vernieuwing. 
Paus  Franciscus  roept  ons  op  tot  vernieuwing.
Hiervoor  heeft  hij  de  hele  kerk  tot  een  Synode
bijeengeroepen. Het woord ‘synode’ is afgeleid van
het Griekse ‘syn’ (= samen) en ‘hodos’ (= weg). 
Het betekent letterlijk ‘samen onderweg’. 
Paus  Franciscus  wil  dat  alle  gelovigen  zich
verantwoordelijk weten voor de Kerk als ‘Gods volk
onderweg’. Het proces moet volgens Paus Franciscus
niet resulteren in “een andere Kerk”  maar in een
Kerk “die anders  is”.  Wij  zijn geroepen om ons te
vernieuwen, om de eeuwige boodschap van de liefde
van Jezus Christus aan de mensen van deze generatie
kenbaar te maken.  
Laten wij daarbij betrokken zijn en blijven.

Met deze kerstwens in mijn hart, wil ik deze kersttijd
aan de Heilige Maagd Maria toevertrouwen: 
dat  zij  alle  gelovigen  van  onze  streek  moge
beschermen,  en  ons  verbondenheid,  verdieping  en
vernieuwing schenken. 

Zalig Kerstmis,
Pastoor Marco
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Viering van 14 november j.l.

Inleiding: Je naaste, wie is dat?
Een dialoog tussen een Bijbelkenner en Jezus.

Bijbelkenner: Goedemorgen dames en heren, welkom 
in ons gespreksprogramma “Blijf bij de bijbel”. 
Vandaag gaat het over het woord “naaste”. 
Als Bijbelkenner weet ik daar uiteraard veel over te 
vertellen, maar eerst wil ik hierover enige vragen 
stellen aan een omstreden persoon, die met zijn 
“moderne” Bijbeluitleg veel aandacht trekt, namelijk 
de heer Jezus van Nazareth. Jezus, welkom in onze 
studio, Om maar meteen te beginnen wil ik u vragen: 
wie is mijn naaste?

Jezus: Nou, om daar direct op te reageren, wat staat 
er in de bijbel als het belangrijkste gebod?

Bijbelkenner: Hoor eens, dat weet iedereen nu zo 
langzamerhand wel!

Jezus: Zeg het toch maar.

Bijbelkenner: Gewoon: het eerste gebod is: heb God 
lief met geheel uw hart en ziel en het tweede gebod, 
daar aan gelijk, is: heb uw naaste lief als uzelf.

Jezus: Heel goed, heb je naaste lief, want hij is net als
jezelf. Doe dat dan ook, dan leef je zoals God het wil.

Bijbelkenner: Dat is allemaal goed en wel, maar dat is 
geen antwoord op mijn vraag. Ik wil weten wie mijn 
naaste is. Zijn mijn vrienden en familieleden mijn 
naasten? Ja, zou ik zelf zeggen. Maar is zomaar 
iedereen mijn naaste? Elke willekeurige persoon uit de 
straat? Mensen die uit andere landen en culturen 
weggevlucht zijn? Of de Polen die nu ons het werk uit 
handen nemen. Of de gelukszoekers, die onze 
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uitkeringen het meest interessant vinden. Of onze 
vijanden die ons de sharia willen opleggen? En is de 
taliban of IS onze naaste, zij die zomaar ineens, waar 
dan ook, bloedige aanslagen plegen? Zijn dat onze 
naasten? Geef daar eens antwoord op? Dat zijn vragen 
van deze tijd!

Jezus: Stel je nou eens voor dat je koopman was, 
onderweg van Jeruzalem naar Jericho en die….

Bijbelkenner: Wat heeft dat er nou mee te maken? 
Wat heb ik met die koopman te maken? Of met die 
vluchteling. Of met al die anderen waar zoveel ophef 
over is! Ik heb alleen met mezelf te maken.
Wie is mijn naaste is de vraag?

Jezus: Okee, probeer je eens in te leven. Stel je bent 
een asielzoeker, gevlucht voor oorlog en haat? Of je 
bent dat buurmeisje met een hoofddoekje, gevangen 
tussen twee culturen. Wellicht ben je je neef, 
helemaal verliefd op een andere jongen. Stel dat die 
persoon, omwille van wie hij of zij is, door anderen in 
elkaar geslagen wordt. Een menigte staat erbij en kijkt 
erna, doet niets anders dan filmen met het mobieltje. 
Kijk hem of haar eens klappen krijgen, omdat hij of zij 
anders is dan de rest…

Bijbelkenner: Ja, heel zielig allemaal, maar ik dacht 
dat wij het over mijn naaste zouden hebben?!

Jezus: Stil nou, laat me even uitspreken. Zie het 
slachtoffer daar nou eens op de grond liggen, overal 
blauwe plekken en pijn. Kijk eens naar de menigte: 
Je ziet daar iemand die nu ook in de kerk zit… iemand 
die ook zo de communie komt halen. Of misschien een 
protestantse broeder of zuster ontmoet bij de 
oecumenische viering. 
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Dan zou je toch denken, daar is de naaste die komt 
helpen. Maar niks hoor, ze keren hun hoofd af… lopen 
zo voorbij… 

Bijbelkenner: Ja, logisch! Een mens heeft wel wat 
anders aan zijn hoofd. En straks krijg je zelf ook nog 
klappen. Snel doorlopen, dat is het verstandigste. 

Jezus: Ja, ja, Maar wat denk je? Dan komt er in de 
verte een vluchteling…

Bijbelkenner: Bedoelt u zo iemand die een huis van ons
inpikt, zodat onze kinderen nog langer op een woning 
moeten wachten?

Jezus: Precies, die mensen bedoel ik! Die vluchteling 
die zoveel ellende heeft gezien in zijn thuisland. Die 
daar is weggevlucht omdat hij niet mocht zijn en doen 
zoals hij wilde. En juist die vluchteling ziet daar 
iemand op de grond liggen in zijn eigen bloed en 
kermend van de pijn en krijgt medelijden. Hij knielt 
naast de gewonde, steunt hem, blijft bij hem tot de 
ziekenauto er is. En gaat de volgende dag naar het 
ziekenhuis om te kijken hoe het gaat.  
Daarom vraag ik je nog eens: Wie denk je dat die 
naaste was voor het slachtoffer?

Bijbelkenner: Eh…..nou ja…..Die asielz…, ik bedoel de 
man die hem geholpen heeft.

Jezus: Juist. Heel goed geantwoord. Zo zie je maar: als
zelfs jij je kan inleven in een ander die in nood is, dan 
is het niet zo moeilijk om erachter te komen wie je 
naaste is.

Bijbelkenner: Ik denk dat het tijd wordt dit gesprek te 
beëindigen. Mag ik u hartelijk danken voor uw komst 
naar de studio? Dit was dan weer ”Blijf bij de bijbel”, 
goedemorgen.
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Diaconale viering van 14 november jl.

Als  PCI  werkgroep  De  Kwakel,  kijken  wij  terug  op  een
inspirerende diaconale viering, met als thema: 
Wie is je naaste? 
In de viering hebben wij voorbeelden gedeeld hoe de PCI
invulling aan de Caritas geeft en op deze wijze een naaste
probeert te zijn voor de mensen in en buiten De Kwakel. 
Denk  bijvoorbeeld  aan  cadeaubonnen  voor  gezinnen
omdat  de ouders  simpelweg geen  geld  hebben om met
Sinterklaas  een  cadeau  te  kunnen  kopen  voor  hun
kinderen. 

Wat zou u kunnen doen voor een naaste?
Uiteraard kunt u zelf een naaste zijn voor uw medemens
maar u kunt ons ook een tip geven over een gezin wat iets
extra’s zou kunnen gebruiken, juist in deze gezellige maar
dure (kerst) periode.
Dit  helpt  ons  om dit  prachtige  werk  te  kunnen  blijven
doen. Wij houden onze ogen en oren in De Kwakel open,
maar zien en horen natuurlijk lang niet alles. 
U  kunt  ons  daarbij  ook  heel  goed  helpen  door  ons  te
mailen naar: info@pcidekwakel.nl. 
Uiteraard gaan wij zeer discreet met uw informatie om! 

Heeft u zelf geen suggesties maar wilt u toch iets doen
voor  uw  naaste,  dan  zou  u  een  gift  kunnen  doen.
Uw bijdrage kunt u overboeken naar: 
NL93RABO 0363 5029 71 t.n.v. PCI H. Joannes Geboorte 
onder vermelding van gift t.b.v. Caritas.
 
Bij  voorbaat  hartelijk
dank  voor  uw  bijdrage
aan  uw naaste,  in  welke
vorm dan ook.
 
PCI St. Joannes Geboorte
De Kwakel
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Kaarsje wegbrengen

Een kaarsje weggeven aan iemand die wel een 
steuntje in de rug kan gebruiken.
Soms zijn er situaties waarvan je denkt; Het is fijn 
als aan hem of haar aandacht wordt gegeven. 
Daarom heeft het parochieteam gemeend dat het 
goed is om in deze situaties een kaarsje dat hoop en 
licht uitstraalt te geven. 

Inmiddels zijn er meer dan 60 kaarsjes weggebracht.

Mocht u iemand weten die dat kaarsje wel kan 
gebruiken, laat dit dan weten via het 
parochiesecretariaat
(e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl)
of telefonisch: 0297-561203
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Vrijwilligers aan het werk.

De kerkwerksters en kerkwerkers.
Eens in de 4 weken op de woensdagmorgen komen de
kerkwerksters  bij  elkaar  en  zorgen  zij  ervoor  dat
onze kerk en de bijgebouwen er pico bello uitzien.
Maar zoals het spreekwoord luidt: 

Vele handen maken licht werk.
Dus, heb jij en misschien ook je vriendin, eens in de
4 weken op woensdagmorgen een paar uurtjes vrij,
ga gerust eens kijken. 
De eerstvolgende keer is 8 dec. 
Hierna 5 januari, 2 februari, 2 maart, 

30 maart, 27 april.
En uiteraard zijn mannen ook van harte welkom, er
zijn  altijd  klussen  die  voor  vrouwen  net  te  zwaar
zijn, dus je bent van harte welkom.
De groep begint om half 9 en eindigt om 10.30 uur
met  het  drinken  van  koffie.  Want  uiteraard  hoort
gezelligheid er ook bij.
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Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel  
december 2021  
    
zondag
5 december 19.00 uur Eucharistieviering The Bridges
    
zondag
12 december 9.30 uur

Woord en Communieviering 
Mevr. Elly van Rooden

gemengd 
koor

    
zondag
19 december 9.30 uur Eucharistieviering samenzang
    
vrijdag
24 december 19.00 uur

Woord en Communieviering 
Diaken Jeroen Hoekstra

kinderkoor
4-You

    
vrijdag
24 december 21.00 uur Eucharistieviering The Bridges

zaterdag
25 december 9.30 uur

Woord en Communieviering 
Mevr. Elly van Rooden

gemengd 
koor

zondag
2 januari 9.30 uur Eucharistieviering samenzang

Alle vieringen kunt u online volgen op: www.kerkomroep.nl

Iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid in de Mariakapel 
een kaarsje aan te steken.
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O.L.V. vd Berg 
Karmel Emmaüsparochie

H. Joannes 
Geboorte H. Urbanus

 
Aalsmeer Uithoorn  

Kudelstaart  Nes ad Amstel 

  

zaterdag 
19:00 uur
DOP viering  

zaterdag 
19:00 uur
DOP viering

zondag 9.30 uur zondag 11:00 uur zondag 11.00 uur zondag 9.30 uur
     

zondag
5 dec Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering

Woord en 
Communieviering
Mevr.E.v.Rooden

     
zondag
12 dec Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering

zondag
19 dec

Woord en 
Communieviering
Diaken R. Mascini Eucharistieviering 

Woord en 
Communieviering
Diaken R. Mascini 

Woord en 
Communieviering
Mevr.E.v.Rooden

vrijdag
24 dec

19.00 uur viering 
Woord en Gebed
olv parochiaan

19.00 uur 
Eucharistieviering

17.00 uur 
kindje wiegen Eucharistieviering

vrijdag
24 dec

22.00 uur 
Eucharistieviering

23.00 uur 
Eucharistieviering

22.00 uur 
Eucharistieviering

20.00 uur 
Eucharistieviering

za-dag
25 dec Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering

zondag
26 dec

Regionale 
Eucharistieviering
in Uithoorn om 
11.00 uur

Regionale 
Eucharistieviering
in Uithoorn om 
11.00 uur 

Regionale 
Eucharistieviering
in Uithoorn om 
11.00 uur

10.00 uur
Woord en 
Communieviering
Mevr.E.v.Rooden

zondag
2 jan Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering

Woord en 
Communieviering
Mevr.E.v.Rooden
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Zondag 5 december, 9.30 uur
Eucharistieviering
Muziek: The Bridges
Misintenties:
Hans van Eijk
Jopie van den Broek - Driehuis
Ton van de Rotten en Tygo
Overleden familie van de Rotten-Bresser
Piet van Os en overleden familie
Marco Lek en overleden familie
Jan van der Knaap en 

Henny van der Knaap - Duijvestein
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfjes
Ton Vlasman
Greet Zijerveld - Wieman en Bianca
Jan Hogerwerf en Corrie Hogerwerf - Verhaar
Overleden ouders Egberts – Fontijn en 

schoonzoon Eric
Koos van der Hulst en Alex
Corry Brozius - Hoogervorst 

Zondag 12 december 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: mevrouw Elly van Rooden
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Gerda van Tol - Bakker
Philibertus van Tol
Piet Kas
Johannes Kas
Arie en Rie Hogerwerf - Vork
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Leo Klijn
Riet Wijfjes - Captein
Hans Slootjes 
Daisy Ris - Slootjes
Marco Lek en overleden familie
Jan van der Knaap en 

Henny van der Knaap - Duijvestein
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfjes
Overleden ouders Egberts – Fontijn en 

schoonzoon Eric
Jo Endhoven - van der Vlugt, jaargetijde

Zondag 19 december 9.30 uur
Eucharistieviering
Muziek: samenzang
Misintenties:
Marco Lek en overleden familie
Jan van der Knaap en 

Henny van der Knaap - Duijvestein
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfjes
Overleden familie Lek - van Bunningen
Overleden ouders Egberts -Fontijn en

schoonzoon Eric
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Vrijdag 24 december 19.00 uur  
Kerst Gezinsviering

Woord en communieviering
Voorganger Diaken Jeroen Hoekstra
Muziek: kinderkerstkoor
Misintenties:
Marco Lek en overleden familie
Jan van der Knaap en 

Henny van der Knaap - Duijvestein
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfjes
Wiet Raadschelders
Niek van Scheppingen
Geertruida van Scheppingen-Zaal
Daisy Ris - Slootjes
Hans Slootjes
Piet Kooijman
Hans Plasmeijer
Gijs en Hennie Schalkwijk - Hoogenboom
Ton en Cora Pieterse - Kandelaar
Hein Kooijman en overleden familie
Gerrit van Leeuwen
Henk en Ria van Tol - Pouw

Vrijdag 24 december, 21.00 uur, Kerstavond 
Eucharistieviering
Muziek: The Bridges
Misintenties:
Marco Lek en overleden familie
Jan van der Knaap en 

Henny van der Knaap - Duijvestein
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfjes
Henk en Riet Snoek - Hoogervorst
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Claudia Esteva - Snoek
Gerda van Tol - Bakker
Philibertus van Tol
Ton en Cora Pieterse - Kandelaar
Riet Ambagtsheer-Zeldenthuis
Joke van der Jagt - Ambagtsheer 
Greet Steen - Zeldenthuis
Theo Pieterse en Corrie Pieterse - Bos
Hein Kooijman en overleden familie
Toos van Egmond - van Scheppingen
Leo Klijn
Cornelis van Zaal
Cornelia van Zaal - Versluis en Kees
Joop en Truus van Egmond - de Hollander
May Verhoef, Jansje Verhoef - Sitvast

zoons Bertil en Piet
Overleden ouders Nieuwendijk - van Tol
en overleden familie
Jan Hogerwerf en Corrie Hogerwerf - Verhaar
Dirk en Riet de Jong - van Velzen
Jan en Coba van Bemmelen - de Kuijer
Frans Bon
Jan van Vliet, Jacques van Montfoort
Dré Pouw en Sientje Pouw - Zaal
Jan en Lien en Kouwenhoven - Schelling
Johan Kouwenhoven 
Corry Brozius - Hoogervorst
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Zaterdag 25 december, 9.30 uur  Kerstmis
Woord en Communieviering
Voorganger Mevrouw Elly van Rooden
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Marco Lek en overleden familie
Jan van der Knaap en 

Henny van der Knaap - Duijvestein
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfjes
Hennie Stoker - Sluijter en Jan Stoker
Chiel Wahlen en Maria Wahlen - Maas 

en overleden familie
Gerda van Tol - Bakker
Philibertus van Tol
Piet van Os en overleden familie
Johannes Kas
Piet Kas
Hein Kooijman en overleden familie
Wilhelmus van Rijn
Marie van Rijn - van der Kroon
Emmy Bartels - Hogenboom
Overleden familie Bartels - van Kessel
Pater Cees Bartels
Leo klijn
Arie en Rie Hogerwerf - Vork
Jan van Oostwaard
Bets van Oostwaard - van Zaal
Herman van Rijn
Henny Hoogervorst - Stokman
Harry Schoordijk
Kors van Rijn en overleden familie
Jan Hogerwerf en Corrie Hogerwerf - Verhaar
Ton Vlasman
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Overleden ouders Voorn - van Amsterdam en Jan
Anthonius Könst
Wilhelmina Könst - de Jong
Vader en moeder Nederend
Ria van Oostwaard - Könst
Veronica van Nierop
Cor Plasmeijer
Overleden ouders Egberts - Fontijn en 

schoonzoon Eric
Overleden familie Overwater
Overleden familie Stricker - Overwater
Overleden familie van Trojen - van Bodegraven
Jan Voorn van Han
Overleden familie de Blieck - Kouwenhoven
Overleden familie Voorn - de Groot
Joop Smit
Corry Brozius - Hoogervorst
Arie Klijn
Jan en Robbie Nieuwendijk
Henk Overwater
Ad Bocxe

Op tweede kerstdag is er in onze kerk geen viering.
In de Burghtkerk in Uithoorn vindt deze dag de 
regionale eucharistieviering om 11.00 uur plaats.

Zondag 2 januari, 9.30 uur
Eucharistieviering
Muziek: samenzang
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Schoonmaakdag 22 januari 2022

Afgelopen juli is voor het eerst een
schoonmaakochtend gehouden. 
Dit  was,  met  name door  de grote  groep  die   was
afgekomen op de oproep, een groot succes.
De volgende schoonmaakochtend staat gepland voor
zaterdag 22 januari.
De  kerstdrukte  is  dan  achter  de  rug  en  de
kerstbomen zijn de kerk uit. Met elkaar kunnen we
dan flink de bezem door de kerk halen. 
U begrijpt dat we hopen dat deze ochtend net zo een
succes wordt als in juli. 
Dus schrijf deze datum vast in uw agenda: 

22 januari 9.00 uur.
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De koningsster

Een ster keek naar de aarde en zei, weet wat ik zie?  
Ik zie beneden koningen, niet een, niet twee, maar 
drie.    

Ze willen vast naar ‘t kindje om cadeautjes te gaan 
geven, maar ze moeten niet verdwalen dus ik wijs de
weg wel even.

Kom maar mee, drie koningen ik geef de richting aan 
als je me volgt, zie je vanzelf de weg die je moet 
gaan. 

Zo bracht de ster ze keurig naar het kindje - klein en 
teer en knielden de drie koningen voor de kribbe 
neer. 

En toen de koningen allang weer weg waren gegaan   
bleef die mooie gouden ster stralend aan de hemel 
staan. 

Bron: Marianne Busser & Ron Schröder, Kerstpoëzie 
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Uithoorn, november 2021 

Beste familie, 

Verlies maakt deel uit van ons leven. Vroeg of laat
krijgt iedereen te maken met de dood van iemand
die  je  lief  is.  Wie  met  zo’n  groot  verlies
geconfronteerd  wordt  staat  voor  de  moeilijke  taak
daarmee verder te leven. 
Of je wilt of niet, je moet op weg in het ‘land van
het verlies’, waar je de weg niet kent en waar alle
oriëntatiepunten ontbreken. 

Van januari tot en met mei 2022 organiseert de Raad
van Kerken Uithoorn – De Kwakel vijf bijeenkomsten
voor mensen, die in de afgelopen corona-periode een
dierbare verloren hebben. Het kan hierbij gaan om
een partner, ouder, kind, broer of zus. 
Afscheid  nemen  in  deze  corona  tijd  was  extra
moeilijk,  daar  het  afscheid in  kleine intieme kring
moest plaatsvinden, zonder het aanwezig kunnen zijn
van alle familieleden en vrienden. 
Ook  de  gebruikelijke  condoleances  ontbraken  in
verband met de anderhalvemeterregel, daardoor was
het moeilijk elkaar echt te troosten. 
In de Rouwgroep kijken we terug hoe je het afscheid
in het geheel  ervaren hebt. Want het doel  van de
Rouwgroep is om ervaringen te delen en herkenning
te vinden bij lotgenoten. Binnen de groep is ruimte
om alles wat je tegenkomt bij het verdergaan na het
verlies van je dierbare te bespreken. 
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Veel  mensen  ervaren  het  meedoen  aan  zo’n
Rouwgroep als helend. 
Een reactie van een deelnemer: 
‘Het  is  fijn  om  te  ervaren  hoe  anderen  met  hun
verdriet omgaan. Dit geeft steun, inzicht en soms ook
richting aan mijn eigen rouwproces’. 

Of  u  gelovig  bent  of  lid  van  een  kerkgenootschap
maakt hierbij niet uit. Interesse? 
Dan  bent  u  van  harte  welkom  op  onze
informatiemiddag: 
dinsdag 7 december 2021 om 14.00 uur in 
De Burght, Potgieterplein 4 te Uithoorn. 

De bijeenkomsten 2022 worden gehouden in 
De Schutse, De Mérodelaan 1, en staan onder leiding
van dominee Joep Dubbink van de Protestantse 
Gemeente te Uithoorn en 
Elly van Rooden, catechiste van de Rooms Katholieke
parochies Uithoorn, De Kwakel, Kudelstaart, 
Nes aan de Amstel en Aalsmeer. 

Voor vragen en meer informatie: 
Joep Dubbink 0297 – 26 82 12

j.dubbink@pkn-uithoorn.nl 
Elly van Rooden 0252 – 51 75 92 

pmmvanrooden@hetnet.nl
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Van de Bestuurstafel

Parochiebladen december/Kerst 2021

Beste parochianen en belangstellenden
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, 
Nes aan de Amstel en Uithoorn,

In oktober heeft u bij het gebruikelijke parochieblad een
mooi ontworpen kleurrijk regioblad ontvangen. 
Dit  is  bedoeld  om  ons  eens  nader  aan  elkaar  voor  te
stellen.  Maar  ook  om  u  uit  te  nodigen  eens  een
buurtparochie te bezoeken. Uiteraard willen onze deuren
altijd open hebben staan voor alle bezoekers. En mocht u
vanwege  corona  niet  naar  een  kerk  kunnen  of  mogen
komen dan is  er altijd de mogelijkheid om van huis uit
online een dienst te volgen.

En nu staat december voor de deur. Ik zou graag schrijven
over een mooie voorbereiding op het Kerstfeest. 
Maar  de realiteit  is  dat  Nederland weer  (ik  ben de tel
kwijt)  in  een  coronagolf  is  beland  en  er  diverse
beperkingen in onze sociale activiteiten noodzakelijk zijn.
Velen van u zullen “er wel klaar mee zijn” en zich de
vraag stellen of we het niet eens achter ons kunnen laten.
Misschien bent u de discussies (of zelfs ruzies) zat over
vaccineren, testen en thuisblijven bij een snotneus. 
Ik weet ook dat er vele mensen in onze omgeving ziek zijn
geworden van het virus en hier soms blijvende schade aan
over hebben gehouden, dat er mensen zijn overleden en
dat er mensen door overbelast zijn geraakt. 

We zouden u allemaal een warme knuffel willen geven als
steun en troost…… maar dat kan dan weer niet vanwege
de anderhalve meter  afstand die  we voor de veiligheid
moeten hanteren.
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Ik vond het zo een mooi initiatief om een gezamenlijke
ziekzalvingsdienst te houden waarbij onze pastores op een
zaterdagmiddag in een eucharistiedienst wilden stilstaan
bij de kwetsbaarheid van het leven. 
Ouderen,  zieken  en  zij  die  dit  sacrament  graag  willen
ontvangen  zouden  dan,  in  bijzijn  van  familie  en  een
steunende parochie de nodige kracht in de zalving kunnen
ontvangen.  Er  waren  al  50  aanmeldingen.….  maar  we
hebben de dienst moeten afblazen. 

Ook de kleinere activiteiten die weer waren opgestart of
opnieuw in de planning stonden, zoals het koffie drinken
na een dienst,  koor  repetities  of  grotere vergaderingen
zijn maar weer geannuleerd of aangepast. 

En dan de vragen van koren en liturgiegroepen: 
hoe  gaan  we  de  Kerst  vormgeven?  Wat  kunnen  we
voorbereiden?  Voor  hoeveel  mensen?  Zal  het  wel  door
kunnen gaan? Er  is  wederom veel  onduidelijk.  Voor het
tweede jaar op rij. In wat voor tijd zijn we beland?

Maar  dan  denk  ik  aan  de  aanloop  naar  het  eerste
“Kerstfeest”: de geboorte van Jezus, dat toen eigenlijk
helemaal  geen  feest  was.  Hoe  zal  Maria  zich  hebben
gevoeld? Onbegrepen; want ze was een ongetrouwd jong
meisje nog, dat zwanger was geraakt. Misschien was ze
wel  buitengesloten.  Daar  denken  wij  niet  vaak  aan
tegenwoordig, maar ik vermoed dat zij destijds ook veel
vrijheden  was  kwijtgeraakt  door  de  situatie  waarin  ze
verkeerde.  En toen,  terwijl  de  zwangerschap vorderde,
moest ze op reis. Van Nazareth naar Bethlehem. Daar is al
meer  over  gezegd  en  geschreven.  En  meestal  met  de
nadruk op de zwaarte van die reis. Wat een onzekere en
moeilijke  periode  moet  dat  zijn  geweest.  En  toch.  Ze
deed het. Volbracht het. 
Met het vertrouwen dat het komt zoals het komt en je
niet alles in de hand kan hebben en hoeft te plannen. 
Voor  mij  is  deze gedachte  een mooie  voorbereiding  op
Kerstmis 2021.
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Het zit ons niet altijd mee. We kunnen niet alles tot in de
puntjes plannen. We hebben betere jaren gekend. Maar
we passen ons een beetje aan. Stellen ons flexibel op en
hebben vertrouwen.

Nu ik dit schrijf weet ik nog niet hoe het half december
zal  zijn.  We zien het  wel  en passen ons  aan.  Gelukkig
kunnen we in onze 5 mooie parochies vertrouwen op vele
flexibele mensen die er, ondanks dit onzekere jaar, voor
kunnen zorgen dat de geboorte van het Kerstkind warm en
feestelijk kan worden gevierd.

Namens het kerkbestuur wens ik u allen een waardevolle
reis naar Kerstmis toe.

Miranda van Rijn
secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com 
06-50 963 187
Secretaris R.K. Regio Amstel-Westeinder
Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn

*****

Online de kerkdiensten volgen? 
Dat kan op de volgende manieren:
Aalsmeer YouTube, via de link in de kalender op 

www.rkkerkaalsmeer.nl
De Kwakel KerkOmroep.nl, [zoek op “Kwakel”], 

online of via app
Kudelstaart YouTube, ontvang de link in uw email via

stjangeboortesecretariaat@live.nl 

*****

Wil u het parochieblad of een nieuwsbrief (ook van een andere
parochie) digitaal ontvangen?
Stuur een email met dit verzoek aan:
Aalsmeer redaktiekontakt@hotmail.com   
De Kwakel stjansgeboorte@hetnet.nl
Kudelstaart stjangeboortesecretariaat@live.nl   
Nes ad Amstel urbanusparochienes@gmail.com
Uithoorn weekbrief secretariaat@emmaus-uithoorn.nl
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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 € 8,50 

De kalender is op te halen bij het
parochiesecretariaat of bij 
mevr. B. Meijer thuis; 
Mgr. Noordmanlaan 65.

Gelezen op de kalender:
Een kenmerk van een gelukkige hart  
is een vrolijk gezicht
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Ter Inspiratie

Was het thuis zitten tijdens de eerste lockdown voor
u ook een tijd van bezinning? 
Voor veel mensen bleek het gedwongen thuis zijn ook
rust  te  geven,  er  hoefde  minder,  waardoor  er
bezinning en reflectie op gang kwam. Met het ingaan
van  de  wintertijd  en  het  steeds  vroeger  donker
wordt, keren we weer meer naar binnen. 

De  Advent,  de  vier  weken  voorafgaande  aan  het
Kerstfeest,  zijn  vanouds  een  tijd  van  verwachting,
maar ook van inkeer en bezinning.

Op de Tweede zondag van de Advent horen we in de
liturgie:  ‘Bereid  de  weg  van  de  Heer,  maakt  zijn
paden recht’ (Lucas 3, 1-6)  ze roepen je op om de
weg van de Heer te bereiden, om een weg te banen
voor God in je leven.
Hoe kun je ruimte maken voor God? 
Hoe kun je God ruim baan geven in je leven?
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Tijdens  de  Tweede  Wereldoorlog  toen  de
bewegingsvrijheid  voor  Joden  steeds  geringer  werd
ging Etty Hillesum, een joodse vrouw in Amsterdam
op zoek naar God in haar binnenste. 
Ze  schrijft  in  haar  dagboek  op  26  augustus  1941:
‘Binnen in me zit een heel diepe put en daarin zit
God. Soms kan ik erbij. Maar vaker liggen er stenen
en gruis voor die put, dan is God begraven. Dan moet
Hij weer opgegraven worden.

Ik stel me voor dat er mensen zijn, die bidden met
hun ogen naar de hemel  geheven.  Die zoeken God
buiten zich. Er zijn er ook die het hoofd buigen en in
de handen verbergen, ik denk dat die God binnen in
zich zoeken'. 
De weg van gebed, de weg naar binnen, van inkeren
in je zelf, is een lange weg en kent veel obstakels.
Maar ook al liggen er stenen en gruis voor, daaronder
is  God  aanwezig,  in   je  diepste  binnenste,  woont
God.

Deze donkere tijd van het jaar doet je naar binnen
gaan. De Advent is een uitnodiging om een weg voor
God te bereiden, om naar binnen te keren en in je
diepste innerlijk God te ontmoeten.

Elly van Rooden  
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Kerstmis

Hoog in de lucht
tussen de sterren

klinkt een mooi lied
Engelengezang laat ons weten

Dat Hij is geboren
De Koning van Vrede waar

al zolang op wordt gewacht.
De engelen wijzen de weg aan

Herders en Koningen
Zij brengen gaven voor Hem mee

Goud, mirre en wierook
Ook wij vieren Zijn geboorte

en laten ons leiden door het engelengezang
naar Jezus, Koning van de Vrede.
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Beknopte Info R.K. Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel

Kerkgebouw Kwakelsepad 4
Correspondentie adres 1424 AZ  De Kwakel 56 12 03
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 06 27121306

Seringenlaan 51
Parochie St.Jans Geboorte NL50RABO 03785.55.235     De Kwakel
Aktie Kerkbalans NL37RABO 03635.05.725
Parochie secretariaat Kwakelsepad  4 56 12 03
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 56 08 25

Grift  18                             Uithoorn  
The Bridges Mw. Renate Vlasman 56 97 64

Drechtdijk 105     De Kwakel
4 You kinderkoor Rosan Meijer  06 40347160

Iepenlaan 23
Parochieblad Het Lopend Vuurtje
Redactieadres Mevr. C. Hoogenboom 56 23 78

Bromelialaan 36, 1424BP      De Kwakel
Drukwerk Theo van Rijn 06 55806912
Verspreiding Lopend Vuurtje Mevr. Emmy Röling 06 48729257
Ontmoetingsruimte Jan en Irene Egberts 52 28 63
beheer Orchideelaan 7     De Kwakel

diakenjeroen@kpnmail.nl

oudsh@kabelfoon.nl

vdijkton@gmail.com

natacha_76@hotmail.com

pc.hoogenboom@caiway.nl 


