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Nieuws van de parochie februari 2022

Het nieuwe jaar is begonnen en wat dit jaar ons gaat 
brengen zullen we ieder op onze eigen manier 
beleven en ervaren. We hebben nog steeds te maken 
met de beperkingen van de coronamaatregelen. Dit 
hadden we een jaar eerder niet kunnen bedenken. 
Ook het kerkelijk leven heeft hier mee te maken. 
Helaas moesten we u voor de vieringen van kerstmis 
vragen zich aan te melden. Gelukkig hoeft dit nu niet
meer. Onze kerk heeft voldoende zitplekken waarbij 
de 1.5 mtr gewaarborgd kan worden.

Zo eind januari worden de enveloppen voor de 
Aktiekerkbalans weer bij u in brievenbus gedaan.
We hopen dat u de moeite wilt nemen de envelop te 
openen en de antwoordkaart invult. Omdat corona 
nog steeds niet verdwenen is wordt u ook dit jaar 
gevraagd de envelop met antwoordkaart zelf in te 
leveren. Het adres is veelal uw wijkloper en soms, als
de wijkloper verder weg woont, een ander adres bij 
u in de buurt. 

De activiteiten die in het kerkelijke leven op de 
planning staan zijn op 2 februari Maria Lichtmis,.
En op 3 februari het feest van de heilige Blazius. Met 
gekruiste kaarsen rond de keel ontvingen we dan de 
zegen opdat we geen keelpijn of andere 
keelproblemen zouden krijgen. 
Voor het ontvangen van de ziekenzalving die in 
november 2021 stond gepland is nog geen andere 
datum bekend. Zodra de versoepelingen het toelaten
wordt dit bekend gemaakt.
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Koffiedrinken

Nu de maatregelen zijn versoepeld kunnen we na de 
viering in de ontmoetingsruimte gezamenlijk 
koffiedrinken. Weet dat u van harte welkom bent!

Collecte in coronatijd

Het aantal aanwezige kerkgangers tijdens de 
vieringen is in de coronatijd heel wisselend geweest.
Zoals u zult begrijpen lopen hiermee ook de 
collectegelden behoorlijk terug. Maar ook als u thuis
online meekijkt kunt u ook deelnemen aan de 
collecte. Als u uw bankzaken regelt met uw 
smartphone dan kan uw gave heel eenvoudig worden
overgeboekt via de QR code die hieronder staat 
afgedrukt

Uw gift voor de collecteschaal kunt u natuurlijk ook 
zelf overmaken. 

Ons banknummer is: NL50RABO 0378 555 235 t.n.v. 
RK Parochie St. Jans Geboorte De Kwakel.

Een betaling via uw bank is een schriftelijke 
bevestiging van uw gift die wellicht bij uw 
jaaropgave bij de belastingdienst tot een teruggave 
kan leiden.
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    Bericht van het Regiobestuur

Geheel onverwacht hebben wij als Kerkbestuur van 
de R.K. regio Amstel-Westeinder afscheid moeten 
nemen van ons zeer gewaardeerde bestuurslid Hans 
van Putten. Hans is zondag 16 januari in zijn slaap 
overleden. In besloten kring is er op zaterdag 22 
januari afscheid van hem genomen in de Sint Jan 
Geboortekerk in Kudelstaart. Hans heeft zich binnen 
de gemeenschap en parochie van Kudelstaart 
decennia lang ingezet. Hij zat in het parochiebestuur
en parochieteam van Kudelstaart. Daarnaast was 
Hans ook een gewaardeerd en fanatiek koorlid. 
Wij herdenken Hans als een kundig en betrokken 
bestuurder die zich met hart en ziel inzette voor het 
gezond houden van onze vijf parochies. Wij zijn Hans
hier zeer erkentelijk voor. 
Moge hij rusten in vrede

R.K. Kerkbestuur 
van Amstel tot Westeinder 
Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-
Uithoorn
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                       Alida Maria
     Plasmeijer - Rijnbeek

                                                         Lyda

     * 9 mei 1949    6 januari 
2022

Op 6 januari is Lyda Plasmeijer overleden. Een 
moeder en oma voor wie haar man, kinderen en 
kleinkinderen de belangrijkste personen in haar leven
waren. Haar familie was haar alles.
Op de kaart hebben haar kinderen dan ook gezet: 

Dag lief moedertje en oma. 
Bedankt voor al je liefde en zorgzaamheid. 
We missen je en zullen je nooit vergeten.

Ook haar broer vertelde over de tijd dat Lyda nog bij 
haar ouders woonde en in alles wat werd verteld 
klonk liefde voor elkaar. Lyda is heel creatief en 
houdt van bloemen. Voor Lyda en Hans zijn de jonge 
jaren van dit gezin hele fijne en mooie jaren 
waaraan ze allemaal mooie herinneringen hebben. En
als de kinderen zijn uitgevlogen hebben zij samen 
nog een fijne tijd. Als de gezondheid van Lyda 
afneemt is dat een zorg voor zowel Hans als de 
kinderen. Maar wat hebben haar kinderen, na het 
overlijden van Hans, goed voor haar gezorgd. Dag en 
nacht hebben zij voor haar klaar gestaan. We weten 
dat het gemis groot is maar hopen dat de 
herinneringen aan deze lieve moeder en oma hen 
kracht en steun zal geven. We mogen erop 
vertrouwen dat Lyda weer is herenigd met haar Hans 
die zij zo heeft gemist.
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Ik hou van januari
Van nieuwjaarsdag om precies te zijn

Terwijl mijn familieleden brak liggen
Ben ik vol energie, echt zo fijn
De kerstballen door mijn handen 
Versiering en bomen, ik ruim ze op .

Omdat slingers spoedig zullen komen
Zet ik het hele huis in het sop
Elk uitgesteld klusje; ik doe ze allemaal

Ja echt, vandaag, 
heel fijn, 
krijgt niets mij klein.

Ik hou van januari
Van het nieuwe jaar,
u snapt het al

Het Mariafeest op de eerste
En dan Johannes die Jezus dopen zal

Het gaat nu echt beginnen
Ja, het klinkt misschien gek

Ik kijk uit naar de bruiloft in Kana
Water dat wijn werd op die plek

Het nieuwe jaar, de verhalen beleven
Van hoogste berg tot diepste dal.

Ik hou van januari
vooral de eerste maand vind ik fijn
Met nieuwe ogen naar de wereld kijken
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Weer helemaal van Jezus zijn
En de ander tot leven en zegen.

Dus als mensen aan mij vragen:
‘Dat hemels paradijs, hoe ziet dat eruit?’

Kan ik maar een antwoord geven
het is als januari, het hemelse leven
als weer opnieuw beginnen, 
om meer precies te zijn!

Ik wens iedereen licht, kracht en moed,
om met nieuwe ogen te kijken naar onze 
wereld,
naar onszelf en naar het verhaal van Jezus,
opdat het ons opnieuw inspireren zal.

Jeroen Hoekstra
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MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT februari 2022

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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Een lege plek
een groot gemis
Een mooie herinnering
is alles wat er nog is

Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden
van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Corrie van Diemen - van der Meer
* 16 juli 1936         13 november 2021

willen wij u hartelijk danken.

Uw belangstelling bij het afscheid van Corrie heeft 
op ons een diepe indruk gemaakt.

Joop van Diemen
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
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Ter Inspiratie
Hoe ben je de drempel van Oud en Nieuw 
overgegaan? Kijk je met vertrouwen vooruit, nu we in
hoog tempo met de ‘booster’ vaccinatie bezig zijn? 
Of drukt de huidige 'lockdown’ maatregel zwaar op 
je? Ben je hoopvol gestemd, dat we het normale 
leven van nabijheid en elkaar bezoeken, weer op 
kunnen pakken?
Zoals je niet wist, wat er het afgelopen jaar stond te 
gebeuren in je persoonlijk leven en van de mensen in
de kring om je heen, zo weet je dat ook voor het 
komend jaar niet. Wellicht ben je onzekerder 
geworden, mogelijk angstiger? Het afgelopen jaar 
heeft op een ongekende manier laten zien, hoe 
beperkt je greep op de toekomst is. Aan den lijve 
heb je dit jaar kunnen voelen, hoe weinig we te 
zeggen hebben over ons leven en onze 
omstandigheden.  Maar ik zie ook een andere kant. 
Het afgelopen jaar hebben ook veel mensen creatief 
en inventief naar oplossingen gezocht, om een 
antwoord te geven op wat in een nieuwe situatie van 
hen gevraagd werd. Van livestreams tot 
afhaalmaaltijden en videobellen tot coffee to go en 
vele kleine en grote initiatieven van musici, zangers 
en kunstenaars.
Wat je te wachten staat weet je niet. Je hoopt 
wellicht dat alles weer een beetje gewoon wordt, 
dat je weer gewoon de winkel in kan en op bezoek 
bij familie en vrienden. Je bent wellicht ook angstig. 
Gaat het lukken om met de booster- vaccinaties uit 
de pandemie te komen? Vind ik weer werk? Komt het 
bedrijf van mijn zoon of dochter er weer bovenop?  
Dat je in vertrouwen het nieuwe jaar in mag gaan, 
wetende dat je op je weg situaties, gebeurtenissen 
zal tegenkomen die je tegen staan, niet wilt, maar er
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zijn en vragen om jouw antwoord. Dat je erop 
vertrouwt, dat het je gegeven 

Onze grootste angst 
Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. 
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.
Het is het licht, niet onze schaduw, die ons het 
meest beangstigt. We vragen onszelf: wie ben ik om 
briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch? Maar
wie ben jij om dat niet te zijn? Jij bent een kind van 
God. Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld 
geen dienst. Er is niets verlichts aan je klein te 
maken opdat andere mensen zich bij jou niet 
onzeker zullen voelen. Wij zijn allemaal bedoeld om 
te stralen als kinderen. Wij zijn geboren om de glorie
van God die in ons is, te openbaren. Die is niet alleen
maar in sommigen van ons, die is in iedereen! En als 
wij ons licht laten stralen, geven we onbewust 
andere mensen toestemming om hetzelfde te doen. 
Als wij van onze angst bevrijd zijn, bevrijdt onze 
aanwezigheid vanzelf anderen.
Nelson Mandela
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Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel  
Januari 2022  
    
zondag
6 febr 9.30 uur

Woord en Communieviering
Mevr. Elly van Rooden The Bridges

    
zondag
13 februari 9.30 uur Eucharistieviering gemengd koor
    
zondag
20 februari 9.30 uur

Woord en Communieviering 
Mevr. Elly van Rooden samenzang

    
zondag
27 februari 9.30 uur Eucharistieviering The Bridges
    
zondag
6 maart 9.30 uur

Woord en Communieviering
Mevr. Elly van Rooden The Bridges

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.

Iedere zondag staat na de viering in de ontmoetingsruimte de koffie klaar. U 
bent van harte uitgenodigd.
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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
6 febr Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering
     

zondag
13 febr Woord en gebed Eucharistieviering Eucharistieviering

Woord en 
Communieviering
Mevr.E.v.Rooden

zondag
20 febr Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering

zondag
27 febr

Woord en 
Communieviering 
Diaken R. Mascini Eucharistieviering Woord en gebed

Woord en 
Communieviering
Diaken Jeroen 
Hoekstra

zondag
6 mrt Eucharistieviering Eucharistieviering

Woord en 
Communieviering
Diaken R. Mascini Eucharistieviering
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Iedere zondag staat na de viering in de 
ontmoetingsruimte de koffie klaar. U bent van harte 
welkom!

Zondag 6 februari, 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: mevr. Elly van Rooden
Muziek: The Bridges
Misintenties
Hein Kooijman en overleden familie
Ton Vlasman
Corry Brozius - Hoogervorst
Ton van de Rotten en Tygo
Overleden familie van de Rotten - Bresser
Hans van Eijk
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon 
Eric
Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein
Carol Wijfje
Nelly Hoogervorst-Rijkelijkhuizen en Stephan
Coby Lek - Groot en Marco Lek
Greet Steen - Zeldenthuis
Riet Ambagtsheer - Zeldenthuis
Joke van der Jagt - Ambagtsheer
Janny van Kessel en Koos van Kessel
Leo Klijn

Zondag 13 februari, 9.30 uur
Eucharistieviering
Muziek: gemengd koor
Misintenties
Arie en Nel Stokkel, Laurens Stokkel
Jan Zijerveld en Nel Zijerveld - Graven
Henk en Riet Snoek - Hoogervorst
Claudia Esteva - Snoek
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Overleden familie Lek - van Bunningen
Corrie van Diemen - van der Meer
Huberto Huigsloot, jaargetijde
Overleden ouders Huigsloot - Bouwmeester
Overleden ouders Kneppers - Bosman en overleden 
broer
Arie Hogerwerf
Rie Hogerwerf - Vork
Koos van der Hulst en Alex
Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein
Carol Wijfje
Nelly Hoogervorst-Rijkelijkhuizen en Stephan
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon 
Eric
Coby Lek - Groot en Marco Lek

Zondag 20 februari, 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: Mevr. E. van Rooden
Muziek: samenzang
Misintenties
Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein
Carol Wijfje
Nelly Hoogervorst-Rijkelijkhuizen en Stephan
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon 
Eric
Coby Lek - Groot en Marco Lek
Johannes Kas en Piet Kas
Piet Kooijman
Overleden ouders Bartels - van Kessel
Emmy Bartels - Hogenboom
Pater Cees Bartels
Herman Fontijn en dochter Trea
Henk en Ria van Tol - Pouw en overleden familie
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Gerrit van Leeuwen en overleden familie
Leo Klijn
Zondag 27 februari, 9.30 uur
Eucharistieviering
Muziek: gemengd koor
Misintenties
Wilhelmus van Rijn
Marie van Rijn - van der Kroon
May en Jansje Verhoef - Sitvast
zoons Bertil en Piet
Corrie van Diemen - van der Meer
Koos van der Hulst en Alex
Jan van Oostwaard 
Bets van Oostwaard - van Zaal
Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein
Carol Wijfje
Nelly Hoogervorst-Rijkelijkhuizen en Stephan
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon 
Eric
Coby Lek - Groot en Marco Lek

Zondag 6 maart, 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: mevr. Elly van Rooden
Muziek: The Bridges
Misintenties
Arie en Nel Stokkel en Laurens Stokkel
Hein Kooijman en overleden familie
Ton Vlasman
Corry Brozius - Hoogervorst
Ton van de Rotten en Tygo
Overleden familie van de Rotten - Bresser
Hans van Eijk
Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein
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Carol Wijfje
Nelly Hoogervorst-Rijkelijkhuizen en Stephan
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon 
Eric
Coby Lek - Groot en Marco Lek
Johannes Kas en Piet Kas
Harry Schoordijk
Janny van Kessel en Koos van Kessel
Leo Klijn

_____________________________________________________
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Kerstpakketten 2021…

Het was alweer voor de zevende keer dat we 
kerstpakketten hebben rondgebracht! 
Afgelopen jaar hebben we 24 gezinnen en 
alleenstaanden mogen verrassen met een extraatje 
voor de feestdagen. Geweldig om te doen! Uit de 
reacties van verbazing, blijheid en dankbaarheid was 
te merken dat deze bijdrage welkom was. Zeker ook 
in deze tijd van eenzaamheid door Covid-19. 
Als dit enig licht geeft in het leven dan is de 
bedoeling van Kerstmis vieren goed aangekomen. 
Hiervoor willen we iedereen hartelijk danken die 
een bijdrage in de vorm van een kerstpakket of gift
hebben gedaan. 
Graag willen we de boodschap van Kerstmis 
meenemen en uitdragen in dit nieuwe jaar; laten we 
daarom in actie komen als we om ons heen mensen 
zien die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De 
PCI kan daarbij helpen. 

U kunt daarvoor altijd contact opnemen via de 
mail;  info@pcidekwakel.nl
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                  BREAKTHROUGH 
                     TIENERKAMP
                      25-27 FEBR

     
In de voorjaarsvakantie hebben we iets nieuws 
BreakThrough! 
Een tienerkampweekend van 25 t/m 27 februari in 
het Julianaklooster in Heiloo. Het is vergelijkbaar 
met het tienerkamp BreakOut in de zomervakantie 
met spellen, catecheses, natuurlijk de avond van 
barmhartigheid en lekker samen zijn met je 
vrienden. Dit extra weekend is er ook juist om de 
mooie vriendschappen te verdiepen.

ONDERWEG: BIJBEL EN GETIJDENGEBED
We zijn samen met elkaar onderweg in het leven en 
het geloof. Hoe fijn is het om je geloofsvrienden 
gewoon nog een keer extra een heel weekend te 
zien?! Niet alleen wij zijn onderweg in ons geloof, we
kunnen veel leren van de mensen die ons al zijn 
voorgegaan. Waar we in de zomervakantie altijd een 
heilige als patroon van de deelgroepen hebben, gaan 
we op BreakThrough meer kennismaken met 
Bijbelfiguren en de Bijbel. Welke weg heeft Ruth 
afgelegd toen ze met Naomi meeging naar 
Bethlehem? Door wie werd Tobias op zijn reis 
vergezeld?
Als het gaat om gebedsmomenten laten we ons mee 
deinzen op het getijdengebed van de katholieke 
kerk. Wat hebben we een rijke traditie waar we uit 
kunnen putten! Natuurlijk komt de Avond van 
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Barmhartigheid ook terug. De catechese voorafgaand 
aan de Aanbidding zal dit keer niet gaan over de 
biecht, maar over de Eucharistische aanbidding en de
ontmoeting met Jezus daarin.

PRAKTISCH
Het tienerkampweekend BreakThrough start op 
vrijdag 25 februari om 17:30 uur met een H. Mis voor 
alle tieners en ouders, waarin Mgr. Hendriks zal 
voorgaan. De aanmelding vindt bij de ingang van de 
Bedevaartkapel plaats. Het is niet mogelijk om voor 
17:30 uur te komen. Op zondag 14:00 uur is het 
weekend afgelopen en verwachten we dat iedereen 
weer wordt opgehaald.
We slapen in het Julianaklooster in Heiloo op de 
jongens en meisjes slaapzaal en de kamers. Neem 
een slaapzak, beddengoed e.d. mee. In het gebouw 
zijn BHV-ers aanwezig in geval van calamiteiten. De 
begeleiders van het tienerkampweekend handelen 
volgens de gedragscode pastoraat en zijn allen in 
het bezit van een VOG.
Voor de indeling van de groepen en de communicatie 
naar u als ouder en tiener hebben we 
persoonsgegevens nodig. Bij aanvang van het kamp 
vragen we u om het toestemmingsformulier voor 
gebruik van persoonsgegevens en beeldmateriaal 
door beide ouders ondertekend (of bij 16+ door 
jouzelf) in te leveren. We houden ons aan 
de privacyverklaring   van het bisdom.
Het kampweekend zal volgens de dan geldende 
coronamaatregelen verlopen. U wordt daarvan op de 
hoogte gehouden.
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INFO
Wie: 12-18 jaar
Wat: Tienerkampweekend BreakThrough
Waar: Hoogeweg 65, Heiloo (Julianaklooster)
Wanneer: vrijdag 25 februari 17:30 uur tot zondag 27 
februari 14:00 uur
Kosten: €40,- per persoon (mocht er een financiële 
drempel zijn dan kunt u dit aangeven via een mail 
naar info@jongbisdomhaarlem.nl)
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Maria lichtmis
Christus als Licht
Maria Lichtmis is, anders dan de naam doet 
vermoeden, in eerste instantie een Christus-feest en 
vervolgens een Maria-feest. Het centrale thema is de 
openbaring van Christus als 'het Licht dat voor alle 
volkeren straalt'. Maria, de moeder van Jezus, is de 
draagster van dit goddelijke licht. Omdat de 
lichtprocessie tijdens de mis van die dag als een 
huldeblijk aan de Moeder Gods werd beschouwd, 
heeft het feest van 2 februari in het Nederlandse 
taalgebied de naam Maria Lichtmis gekregen.

Veertig dagen na Kerstmis
Maria Lichtmis herinnert de gelovigen aan het 
verhaal van de Opdracht des Heren zoals dat door de 
evangelist Lucas werd opgetekend. In het tweede 
hoofdstuk van zijn evangelie staat dat Jezus veertig 
dagen na zijn geboorte in de Tempel van 
Jeruzalem aan God werd opgedragen. Dat is de reden
dat Maria Lichtmis op 2 februari gevierd wordt: 39 
dagen na Kerstmis oftewel de 40ste dag na de 
kerstnacht.

Rituele reiniging moeder
Zoals iedere joods jongetje moest Jezus volgens de 
Tora aan God worden toegewijd. Dit gebruik ging 
gepaard met de rituele reiniging van de moeder. 
Volgens de Mozaïsche wetten was een vrouw die 
gebaard had, cultisch onrein omdat zij met bloed in 
aanraking was gekomen. In Levitus 12,6 staat: 
"Wanneer, na de geboorte van een zoon of dochter, 
de dag van haar reiniging is aangebroken, moet zij de
priester bij de ingang van de tent van samenkomst 
een lam van nog geen jaar als brandoffer aanbieden, 
en een duif en een tortel als zondeoffer."
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https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/k/kerstmis
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/t/tempelberg
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/t/tempelberg
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/l/lucas-evangelie


Simeon
In het tweede hoofdstuk van Lucas staat hoe Maria en
Jozef in de tempel een zekere Simeon aantroffen. 
Deze 'vrome en rechtvaardige man' had een 
openbaring van God ontvangen waarin hem beloofd 
werd dat hij niet zou sterven voordat hij met eigen 
ogen de Messias zou hebben gezien. Toen hij de 
veertig dagen oude Jezus zag, besefte Simeon dat de 
aan hem gedane belofte werkelijkheid was 
geworden. Lucas laat hem vervolgens een lied zingen
dat in de christelijke liturgie een voorname rol is 
gaan spelen (in de Latijnse liturgie bekend onder de 
naam Nunc dimittis):

Laat nu Heer, volgens uw woord
Uw dienaar in vrede heengaan.
Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd
Dat Gij hebt bereid voor de volken.
Het licht dat voor alle heidenen straalt,
De glorie van Israël uw volk.

Maria's ziel met zwaard doorboord
Nadat Simeon dit lied gezongen heeft, zo vertelt 
Lucas, zegende hij Jezus en Maria. Tot Maria zei hij: 
“Deze jongen zal velen in Israël ten val brengen of 
laten opstaan. Hij zal een omstreden teken zijn. Ook 
door uw ziel zal een zwaard gaan – en zo zal onthuld 
worden wat er in veler harten omgaat”.

Profetes Hanna
Maria en Jozef treffen in Jeruzalem ook de profetes 
Hanna aan, een 84-jarige weduwe uit de Israëlische 
stam van Aser. 'Ze was altijd in de tempel en diende 
God dag en nacht met vasten en bidden', schrijft 
Lucas. Ook Hanna herkent in Jezus de langverwachte 
Redder van Israël.
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Ook Hanna,  de oude profetes,  was  getuige  van de
opdracht in de tempel. Zij sprak nu een dankgebed
uit en vertelde allen die de bevrijding van Jeruzalem
verwachtten over het kind (Lucas 2,22-38)

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 80 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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Aktie Kerkbalans

Geef voor je kerk – Geef voor je parochie 
De Aktie Kerkbalans gaat eind januari van start .
Ook dit jaar vragen wij uw aandacht voor deze Aktie.
Want u weet, zonder geldelijke bijdrage kan onze 
parochie niet voortbestaan. Er is geld nodig voor de 
verwarming, voor licht, voor het onderhoud, om 
voorgangers voor te laten gaan. We willen dat de 
kerk open is voor hen die de door de week een 
kaarsje komen aansteken of naar de zondagse viering
komen. Maar ook op de speciale momenten die we 
met elkaar op deze bijzondere plek willen delen. Dat
kan een uitvaart zijn, maar ook een feestelijke 
viering. Op die momenten komt de 
parochiegemeenschap om samen te rouwen of samen
te vieren.
De Kerk: beter gezegd DE PAROCHIEGEMEENSCHAP 
daar geef je voor.
De wijklopers zullen weer bij u aan de deur komen 
om de envelop te brengen. Omdat corona nog steeds 
niet verdwenen is wordt u ook dit jaar gevraagd de 
envelop met antwoordkaart zelf in te leveren. Het 
inleveradres is veelal uw wijkloper en soms, als de 
wijkloper verder weg woont, een ander adres bij u in
de buurt. 

Geld geven aan de parochie en dan van de belasting 
geld terug krijgen. Het klinkt ingewikkeld maar dat is
het beslist niet. Op de site van de belastingdienst is 
informatie over deze wijze van geven te vinden en 
kunt u het formulier: overeenkomst periodieke gift in
geld  downloaden. 
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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 
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