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Nieuws van de parochie
Het is half december als dit parochieblad wordt gemaakt.
We hebben net gehoord dat Nederland in lockdown gaat,
veel winkels en bedrijven moeten hun deuren sluiten en
ook wij moeten ons aanpassen aan de regels zoals deze nu
gaan gelden.
De kerstinloop op kerstavond gaat niet door.
In allerijl worden hiervoor aanpassingen in de
communicatie
gemaakt
en
de
verschillende
meewerkende vrijwilligers op de hoogte gebracht.
Het is jammer, maar het is niet anders.
Op 1e, 2e en 3e kerstdag mogen de vieringen wel
doorgaan.
Inmiddels hebben we als parochie de mogelijkheid via
livestream de viering uit te zenden.
Dit is mogelijk gemaakt door een gift van de Kwakelse
Veiling, wat zijn we hier enorm blij mee. Nu is het
mogelijk via internet de viering live te volgen of later te
kijken.
En ook bij uitvaarten waar het nu niet mogelijk is om in
een volle kerk afscheid te nemen van een dierbare is deze
mogelijkheid heel waardevol.
Maar deze tijd brengt ook veel mooie initiatieven.
Kaartjes die bij ouderen en alleenstaanden in de bus
worden gedaan. Of een kleinigheidje wat net dat beetje
aandacht geeft waar mensen zo veel behoefte aan
hebben.
Dat de gezinsviering met kerstmis dit jaar niet op
dezelfde wijze zou plaatsvinden als andere jaren was al
enige tijd duidelijk. Als alternatief hadden enkele ouders
het plan opgevat om een heuse kerstfilm te maken. En
met behulp van hulpouders, 28 kinderen en diaken Jeroen
Hoekstra is deze film op 12 december in ons dorp
opgenomen.
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Deze film is kerstavond op YouTube in première gegaan.
Helaas is de link bij het maken van dit blad nog niet
bekend. De link kunt u vinden op de website van de
parochie; www.rkparochiedekwakel.nl
In december heeft diaken Rob Mascini een virtuele reis
door Rome gemaakt. Ook voor hiervoor staat een link op
de website van de parochie.
Voorblad van ons parochieblad.
Het logo en lettertype heeft een metamorfose gekregen.
Het heeft een wat strakkere uitstraling gekregen en past
ook goed bij het logo van de regio.
Kerktuin en kerkhof
De hele hoge coniferen zijn uit de kerktuin weggehaald en
in het voorjaar zullen zij worden vervangen door jonge
exemplaren. Op deze wijze kunnen de tuinmannen zonder
hoogwerker deze bomen snoeien wat de veiligheid van
onze vrijwilligers ten goede komt.
Langs de Boterdijk wordt een deel van de heg vervangen
zodat deze er weer mooi bij komt te staan.
Op het kerkhof wordt medio februari de urnenmuur
gerenoveerd. De muur zal rechtgezet en in iets andere
formatie worden gezet. Uiteraard behouden de
urnennissen dezelfde plek in de muur.
In het voorjaar zullen urnengraven worden gerealiseerd.
In een urnengraf ligt een urnenkelder waar 2 urnen in
geplaatst kunnen worden. Een urnengraf is kleiner dan
een gewoon graf en het is mogelijk op een urnengraf een
grafsteentje te plaatsen.
Aktie Kerkbalans 2021
Januari is van oudsher de maand waarin de Aktie
Kerkbalans van start gaat.
Inmiddels zijn de eerste voorbereidingen al gestart en de
wijklopers van voorgaande jaren benaderd.
_____________________________________________________
lopend vuurtje
3
januari 2021

Deze aktie is juist nu meer dan ooit van belang voor uw
parochie. In deze tijd waarin het kerkbezoek tot een
minimum is beperkt en de collectes, ook tijdens
uitvaarten, heel anders verloopt, loopt de parochie veel
inkomsten mis. En ook de extra kosten die gemaakt
moeten worden om vieringen coronaproof te laten
verlopen en andere aanpassingen die nu van belang zijn
moeten bekostigd kunnen worden. We willen heel graag
een dienende parochie zijn, maar dat kan niet zonder uw
steun.
Dit jaar zal het ronddelen en innemen van de enveloppen
iets anders gaan dan andere jaren.
Ook hier moeten we rekening houden met het covid-19
virus en contacten tussen mensen zoveel mogelijk
beperken. De wijkloper zal de envelop zoals voorgaande
jaren bij u in de bus doen. Maar het ophalen van de
envelop willen we zoveel mogelijk beperken. We willen u
daarom vragen uw envelop bij de wijkloper, als deze in
uw wijk woont in te leveren of bij iemand anders in uw
wijk, die hier speciaal voor gevraagd wordt. Alleen bij hen
die de envelop voor de aangegeven datum niet heeft
ingeleverd zal de wijkloper aanbellen.
De viering vanuit onze kerk via Kerkomroep.nl volgen.
Kerkomroep.nl zendt via internet de viering live uit. U
gaat op internet naar Kerkomroep.nl bij het openen van
deze site tikt u de Kwakel in waarna onze parochie
verschijnt. U klikt de naam van onze parochie aan en
scrolt naar beneden waar u de viering die live wordt
uitgezonden kunt aanklikken. Eerdere vieringen zijn tot
een maand terug te kijken.
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In Memoriam

Gerardus Adrianus Antonius Koeleman
Sjors
*6 mei 1940

 28 november 2020

Na jaren langs de Amstel te hebben gewoond kwam
Sjors met zijn vrouw 10 jaar geleden in De Kwakel
wonen. Hoewel Sjors nog iedere dag naar de Amstel
fietste om zijn vogels en dieren te voeren had hij toch
wel zijn thuis in De Kwakel gevonden.
De laatste jaren liet zijn gezondheid hem in de steek
en moest hij steeds meer inleveren. Wat heeft dat hem
veel verdriet gedaan. Zijn levensvreugde was weg, zijn
vrouw en kinderen zagen het maar konden deze pijn
niet wegnemen.
Na een korte periode in het ziekenhuis kon Sjors naar
Thamerthuis. Was hij weer terug in De Kwakel waar hij
rustig is ingeslapen. Na de viering in de kerk heeft zijn
gezin hem naar het crematorium begeleid waar het lied
Una Paloma Blanca klonk en als onder dit lied de
deuren worden geopend neemt de witte duif Sjors mee
de vrijheid tegemoet, weg uit het lichaam wat hem
gevangen hield.
We wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe en
hopen dat de mooie herinneringen hun man en vader
hen kracht en sterkte mag geven.
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In Memoriam

Wilhelmus Jacobus Egbers
Wim
*25 februari 1926

 3 december 2020

Vanuit onze kerk heeft op 9 december de plechtige
uitvaart van Wim Egbers plaatsgevonden.
Wim was onder velen bekend als de groenteboer en
was een zeer aimabele en graag geziene man.
Hij had dan ook voor een ieder die hij tegenkwam
een belangstellend woordje.
Zijn gezin herinnerde in de viering hun vader en opa
met liefdevolle en warme woorden.
Wim is 94 jaar geworden.
Dat de mooie herinneringen aan deze bijzondere
vader en opa voor een glimlach op de gezichten van
hen die achterblijven mag zorgen.
Dat Wim mag rusten in vrede.
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In Memoriam

Cornelis Jacobus Cees Vendrik
Cees
*23 februari 1936

 13 december 2020

Toch nog heel plotseling is Cees Vendrik zondag
13 december op 84 jarige leeftijd overleden.
Cees woonde na zijn werkzame leven samen met zijn
vrouw met veel plezier in de Hortensialaan.
Samen met Gerda, zijn steun en toeverlaat.
Maar als Gerda in 2006 overlijdt heeft voor Cees het
leven zijn glans verloren. En die glans wilde niet
meer terugkomen. Ja, Cees ging graag kaarten en
had daar veel plezier en afleiding van. Maar bij
thuiskomst was daar die leegte. Het wende niet.
Zijn kinderen en kleinkinderen betekenden veel voor
hem. Wat was hij trots op hen. Vol trots vertelde hij
hoe goed ze het deden en als er dan kleinkinderen
komen is het geluk compleet. Alleen jammer dat ik
het niet kan delen. Je zag het in zijn ogen.
Cees, je bent nu weer herenigd met jouw Gerda en
dat te weten geeft je kinderen en kleinkinderen de
troost en kracht verder te gaan zonder jou.
Dat Cees mag rusten in vrede
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In Memoriam

Gerard de Kuijer
*8 juni 1935

 13 december 2020

Op 18 december vond het afscheid van
Gerard de Kuijer in onze kerk plaats. Hoewel hij al
jarenlang niet meer in De Kwakel woonde kenden
veel mensen hem. Hij was de Kwakel niet vergeten
en De Kwakel was hem niet vergeten.
Nadat de gezondheid van Gerard de laatste jaren
afnam kwam het einde toch snel. In liefde heeft zijn
gezin hem laten gaan.
In de afscheidsdienst spraken zijn kinderen en
kleinkinderen
liefdevolle
woorden
en
hun
dankbaarheid uit voor de man, vader en opa die hij is
geweest.
Gerard leeft voort in harten van velen en in het
bijzonder dat van zijn vrouw, kinderen,
kleinkinderen en vrienden.
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MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT
Januari 2021
Het secretariaat is iedere dinsdag van 9.00 - 15.00 uur
geopend en dagelijks telefonisch en via de email bereikbaar
Telefoonnr:
Email:
Website:
Facebook:
Livestream:

0297-561203
stjansgeboorte@hetnet.nl
www.rkparochiedekwakel.nl
rkparochiedekwakel
app of website van Kerkomroep.nl

OPGEVEN VOOR DE VIERING IN HET WEEKEND
Zondagmorgen: 9.30 uur.
Opgave vooraf: ma-vrij van 12.00 tot 13.30 uur op
telefoonnummer: 0297 561203.
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 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.
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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
pc.hoogenboom@caiway.nl
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Wat een jaar!
Wat een jaar was 2020.
Het zal in onze herinnering blijven als het
‘Coronajaar’:
“Weet je nog hoe dat ging vóórdat er Corona was?”
En als we ergens aan terugdenken, dan zal al snel
gezegd worden: “Was dat niet in het jaar vóórdat
Corona begon?”
Bij jubilea en andere gelegenheden wordt er vast en
zeker teruggekeken op dat bijzondere jaar 2020.
Maar het jaar is nu voorbij en we staan aan het begin
van 2021. Niemand weet nog wat dit jaar ons
brengen gaat. Het ligt in Gods plan verborgen.
We weten wel dat we het met vertrouwen tegemoet
mogen treden, want elk jaar, elke maand, elke dag
wordt ons door God geschonken.
Iedere nieuwe dag is het begin van de rest van ons
leven.
We mogen God dankbaar zijn voor elk moment dat
ons gegeven wordt.
Laten we er samen iets moois van maken.
Wat een jaar wordt 2021!
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Eerste Communie 2021
Beste ouders en verzorgers van de kinderen
in groep 4 en 5.
Traditiegetrouw vindt de voorbereiding op de eerste
Communie in groep 4 plaats.
Omdat we de voorbereiding en het feest van de eerste
Communie in De Kwakel willen laten plaatsvinden moeten
er tenminste 10 aanmeldingen zijn. Vorig jaar haalden we
dat aantal niet. Daarom is de voorbereiding vorig jaar niet
doorgegaan en is besloten dat we in het schooljaar 20202021 groep 4 én 5 uitnodigen.
De informatieavond voor de eerste Communie is op
maandag 14 december van 20.00 uur tot 21.30 uur in de
kerk.
Op deze avond zal kapelaar Darek met diaken Jeroen
Hoekstra uitleg geven over het sacrament van de eerste
Communie.
Er is uitleg over het project wat wordt gebruikt en
Bernardien en Yvonne zullen de praktische kant voor hun
rekening nemen.
Op deze avond kun je je kind opgeven voor de
voorbereidingen.
Op deze avond zal ook gevraagd worden je in te schrijven
als hulpouder, dan is het wel handig je agenda bij de hand
te hebben.
Graag horen we of je aanwezig bent.
Wil je meer informatie dan kun je bellen of mailen met
Yvonne Voorn of Bernardien Meijer
Bernardien Meijer: 06 29426373 qbmeijer@kpnmail.nl
Yvonne Voorn:
06 21836295 feny@caiway.nl
Een hartelijke groet ook namens kapelaan Darek en
diaken Jeroen Hoekstra,
Yvonne en Bernardien
_____________________________________________________
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Komt u ook helpen?
zaterdag 30 januari 2021
VELEN HANDEN MAKEN LICHT WERK
Sinds een jaar zijn de groepen van de kerkwerksters
samengevoegd dit betekent dat zij eens per maand
op de woensdagmorgen komen kerkwerken, er wordt
dan veel werk verzet. Maar uiteraard is het
onmogelijk alles dan onderhanden te kunnen nemen.
Er blijven toch klussen liggen.
Daarom is het plan geopperd om 2x per jaar op een
zaterdagmorgen een grote schoonmaakmorgen te
houden.
De eerste keer zou op zaterdag 27 juni, na de
parochiezondag en net voor de grote vakantie zijn.
Maar corona gooide roet in het eten.
We hebben opnieuw een datum gepland.
Uiteraard zullen we corona-proef te werk gaan.
Aan de hand van een schema kun je een klus
uitkiezen en uiteraard doen we het samen!
Natuurlijk zorgen wij voor lekkers bij de koffie en
thee en voldoende materiaal waarmee gelapt,
gedweild en gepoetst kan worden. Natuurlijk mag je
ook je eigen dweil of spons meenemen, geen
probleem. Wil je meer weten wat er allemaal moet
gebeuren of heb je een ander idee?
Laat het weten, we staan open voor alle ideeën.
Uiteraard gaat deze dag alleen door als we met
meerdere mensen bij elkaar mogen komen.
We houden u op de hoogte.
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Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel
januari 2021
zondag
3 januari

9.30 uur

Woord en Communieviering
Voorganger Elly van Rooden

zondag
10 januari

9.30 uur

Woord en Communieviering
Voorganger diaken J. Hoekstra Gemengd koor

zondag
17 januari

9.30 uur

Woord en Communieviering
Voorganger Elly van Rooden

Gemengd koor

zondag
24 januari

9.30 uur

Eucharistieviering

Gemengd koor

9.30 uur

Woord en Communieviering
Voorg. diaken Rob Mascini

The Bridges

zondag
31 januari

The Bridges
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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. Inmiddels mogen we met niet meer dan 30
personen samenkomen En 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 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:
Het verdient de voorkeur een mondkapje te dragen als
u de kerk binnenkomt.
Aanmelden
Omdat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is
vragen wij u zich vooraf aan te melden. Ook voor de
kerstvieringen is het nodig dat u zich tijdig aanmeldt.
Dit kan dagelijks van 12.00 - 13.30 uur via: 0297 561203.
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
geven bij de vredeswens kan niet.

Elkaar de hand

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:
Als u ter communie gaat wordt u verzocht het mondkapje
voor te doen en als u de hostie hebt ontvangen deze op
uw plek in de mond te nemen.
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
het verdient de voorkeur een mondkapje te dragen als
u de kerk verlaat
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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Zondag 3 januari 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: Mevr. Elly van Rooden
Muziek: The Bridges
Misintenties:
Ter herinnering aan Leen Omtzigt
Hans van Eijk
Jopie van den Broek - Driehuis
Ton van de Rotten en Tygo
Overleden familie van de Rotten - Bresser
Overleden familie Egberts - Knaap
Piet van Os en overleden familie
Leo Klijn
Jan van der Knaap
Hennie van der Knaap - Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfjes
Joop Snabel
Corry Brozius - Hoogervorst
Overleden familie Langelaan - Vis en overleden
familieleden
Overleden ouders Egberts - Fontijn en
schoonzoon Eric

_____________________________________________________
lopend vuurtje
17
januari 2021

Zondag 10 januari 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: Diaken Jeroen Hoekstra
Muziek: Gemengd koor
Misintenties:
Jan van der Knaap
Hennie van der Knaap - Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfjes
Dirk Meijer
Nel Meijer - van Veen
Martien Meekel
Riet Ambagstheer - Zeldenthuis
Greet Steen - Zeldenthuis
Overleden ouders Egberts - Fontijn en
schoonzoon Eric
Hans Meijer
Wilhelmus Jozefus Maria Okkersen
Maria Petronella Okkersen - van Rijn
Zondag 17 januari 9.30 uur
Woord en communieviering
Voorganger: Mevr. Elly van Rooden
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Corrie Brozius - Hoogervorst
Jan van der Knaap
Hennie van der Knaap - Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfjes
Overleden ouders Egberts - Fontijn en
schoonzoon Eric
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Zondag 24 januari 9.30 uur
Eucharistieviering
Muziek: Gemengd koor
Misintenties:
Jan van der Knaap
Hennie van der Knaap - Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfjes
Martien Meekel
Johannes Kas en Piet Kas
Hans Plasmeijer
Hein Kooijman en overleden familie
Wilhelmus van Rijn
Marie van Rijn - van der Kroon
Hans Meijer
Overleden ouders Egberts - Fontijn en
schoonzoon Eric

Zondag 31 januari 9.30 uur
Woord en communieviering
Voorganger: Diaken Rob Mascini
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Jan van der Knaap
Hennie van der Knaap - Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfjes
Overleden ouders Egberts - Fontijn en
schoonzoon Eric
Voor een jarige vader
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Zondag 7 februari 9.30 uur
Muziek:
Misintenties:
Hans van Eijk
Jopie van den Broek - Driehuis
Ton van de Rotten en Tygo
Overleden familie van de Rotten - Bresser
Overleden familie Egberts - Knaap
Riet Ambagstheer - Zeldenthuis
Greet Steen - Zeldenthuis
Corrie Brozius - Hoogervorst
Jan van der Knaap
Hennie van der Knaap - Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfjes
Overleden ouders Egberts - Fontijn en
schoonzoon Eric
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JONGEREN ONTMOETINGS PLEK “SPOTLIGHT”

Beste mensen, jongeren uit De Kwakel,
Het is al weer enige tijd geleden dat u van ons hebt
gehoord. Maar we hebben niet stil gezeten:
Zaterdag 3 oktober 2020 om 20.00 uur zijn we bij
elkaar geweest. Wij hebben de 1,5 m afstand
bewaard en onze handen bij binnenkomst gereinigd.
We hebben gesproken over de Vruchten van de
Geest: Vriendelijkheid en Goedheid.
Daarna wilden we zaterdag 7 november 2020 bij
elkaar komen. Dat was door de verscherpte RIVM
regels niet gelukt. We hebben de datum 2 weken met
goede hoop verzet.
Toen is het wel gelukt: op zaterdag 21 november
2020 om 20.00 uur hebben we elkaar kunnen
ontmoeten.
We hebben er een ontspannen gezellige avond van
gemaakt. We hebben voor een zieke persoon en
familieleden een kerstkaart gemaakt.
Onder het genot van jawel pepernoten en
Sinterklaasmuziek, kerstkransjes en Kerstmuziek en
tijdens het knutselen nog geluisterd naar het
Kerstverhaal.
_____________________________________________________
lopend vuurtje
21
januari 2021

Tot slot hadden we nog lekkere hartige hapjes om
het Nieuwe Jaar in te luiden!
En dat allemaal in 1,5 uur, dat natuurlijk wel uitliep
naar bijna 2 uur. Maar dat wilde de jeugd zelf, dus
dat was mooi!
Graag zien we onze jongeren weer terug in 2021.
De datum moet bij schrijven nog geprikt worden.
Wij wensen u een Gezegend, Gezond en
Zalig Nieuwjaar toe namens alle leden van Spotlight!

Hartelijke groet,
Paul van Tol en Juria Hogenboom
Jongeren Ontmoetings Plek Spotlight

GOD HOUDT VAN JONGEREN, NIET IN HET ALGEMEEN,
MAAR VAN IEDER VAN HEN ALS PERSOON!

_____________________________________________________
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Wat een bizarre tijd om Kerstmis te vieren.
Maar we hebben de engel boven ons stalletje gehangen.
En laten we hopen, geloven, bidden dat hij boven al die
verdrietige en enge plaatsen van deze wereld hangt.
Want de engel zingt het lied van de hemel: Vrede op
aarde!
“Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus…….”
Ja vrede op deze aarde. Als er een God bestaat is dat
zijn eer, zijn enige vreugde.
Vrede in die stal voor Maria en Jozef en hun kindje, zo
kwetsbaar.
Vrede voor jou daar in dat verpleeghuis, vrede voor jou
op die IC, vrede voor jou in de Hartenkamp en al die
andere tehuizen. Vrede voor jou die je liefste mist,
verloren aan de dood, verloren aan het leven. Vrede
voor jou zwarte man met je vreemde naam en geen
kans op werk. Vrede voor jou lieve jongen, - niet
welkom in je kerk omdat je van een andere jongen
houdt- . Vrede voor jou lief meisje – niet welkom in je
familie, je dorp, je land omdat je van een ander meisje
houdt –. Vrede voor jou, jij die moet leven op een van
die enge plekken van deze wereld.
_____________________________________________________
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Vrede voor jou goede herder, ja vrede voor jou in je
witte jas, vrede voor jou goede werkers in de
sloppenwijken van deze wereld, vrede voor jou
onderwijzer op je school, vrede voor al die herders,
mensenhoeders van vandaag, vrienden en vreemden.
Ja ook vrede voor jullie, wijze koningen, op zoek naar
een mensenkind, dank voor je goud, je wierook en je
mirre voor dat gezinnetje zo ontheemd. Vrede voor
jullie ministers in Den Haag en vrede voor jullie groten
van deze aarde die oprecht naar eerlijkheid en vrede
zoeken voor de mensenkinderen van vandaag. Vrede
voor jullie, geleerden, professoren, virologen,
laboranten. Dank voor jullie vaccin en medicijn. Dank
voor jullie wijsheid.
Ja ook vrede voor jou herbergier, jij met je ‘vol is vol’
en ‘genoeg is genoeg’ en daarmee een gezinnetje,
dakloos, in de kou laat staan. Ja ook vrede voor u
meneer de president in uw witte paleis, dat er vrede
mag komen in uw hart. Ja ook vrede voor al die
koningen, hogepriesters en schriftgeleerden,
edelachtbaar en hoogeerwaard, vrede voor jullie die
zeggen te weten waar God en vrede te vinden is, maar
die die weg zelf niet inslaan. Ja ook vrede voor jou met
je zogenaamd gezond verstand, dat ook je hart gezond
mag zijn, mag kloppen voor een ander. Ja ook vrede
voor jou, jij die zo bang bent om wat van je geld en je
goed te delen. Vrede voor jou met je mes, je geweer,
je bom, dat je geen wraak meer hoeft te roepen en dat
jouw hart zich vullen mag met goedheid en leven.
Vrede voor jullie allemaal zingt de engel boven de stal.
Diaken Rob Mascini
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TER INSPIRATIE
Onlangs verscheen het boek
“Kerk in tijden van corona.
Diagnose-dilemma-duurzame
toekomst.”
Welke lessen trekken christenen
uit deze coronatijd?
Wat zijn de aandachtspunten voor een nieuwe
toekomst van onze lokale kerken, in Nederland en
Vlaanderen?
Want door deze crisis wordt een nieuwe toekomst
geboren. Het lezen van dit boek is de moeite waard,
een scala aan auteurs zet je aan het denken.
Veel roept op tot bescheidenheid.
Kolet Janssen, moeder en lerares, met haar pijnlijke
constatering dat de overal opduikende hulp en
solidariteit tijdens de lockdown bijna nooit uitging
van kerken, al sloten veel gelovigen wel aan bij
buurten gemeente-initiatieven. We zijn te oud, te
klein, te weinig veerkrachtig, te veel verspreid.
Hilde Kieboom van Sant’ Egidio laat zien dat het wel
kán, hulp bieden vanuit de kerk. Sant’ Egidio geeft in
allerlei Europese steden noodhulp aan daklozen.
Maar er zijn veel oudere vrijwilligers, behorend tot
de risicogroep.
Kieboom: “En daar geschiedde het mirakel: als uit
het niets kwamen een voor een vrijwilligers
tevoorschijn die spontaan en gratis hun diensten
aanboden: mannen en vrouwen, dertigers en
veertigers, technisch misschien werkloos, maar zij
wilden hun dagen niet in ledigheid tussen vier muren
doorbrengen.
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Volwassenen die in de drukte van het dagelijks
bestaan weinig aan reflecteren en zorg voor
noodlijdenden toekwamen maar in de gegeven
omstandigheden open stonden voor een nieuwe
ervaring. Mensen van middelbare leeftijd van wie de
ogen waren opengegaan over de futiliteit van
sommige activiteiten en passies die hun aandacht en
energie tot nog toe hadden opgeëist. Ze waren met
onverwacht velen. We zagen het overal in Europa.
Een leger van bekwame en genereuze mannen en
vrouwen stond op, bereid om te dienen. Voor velen
werd het niet enkel een ervaring van diaconale inzet
maar ook een spirituele ontdekking van de dingen die
er werkelijk toe doen in het leven.”
Een heel andere bijdrage komt van docent liturgiewetenschappen Sam Goyvaerts, die constateert dat
huisliturgie en een persoonlijk gebedsleven voor veel
mensen inmiddels onbekend zijn. De vraag die de
apostelen aan Jezus stelden, “Heer, leer ons
bidden”, is uiterst actueel geworden door de
coronacrisis. Hij denkt dat kerkgemeenschappen
moeten inzetten op het opnieuw leren bidden. Hij
spreekt van een ‘langzaam oplopende weg’ en denkt
dat juist ook de digitale weg een belangrijke rol kan
spelen.
Een bijdrage die me ook aansprak is die van Jos
Moons Hij pleit ervoor te aanvaarden dat we het nog
een tijdje niet weten. Wie al weet wat de
coronacrisis ons te leren heeft en wat we met de
ontkerkelijking moeten, hoeft niet meer gelovig te
zoeken, te luisteren, te ontvangen. God heeft zo
iemand weinig meer te zeggen.
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Mooi vind ik ook: “We kunnen de kerk volgens mij
beter verstaan als een bescheiden pleisterplaats van
geloof, hoop en liefde dan als een alomtegenwoordig
netwerk van christelijke presentie. Ik zie haar
nieuwe identiteit als een pretentieloos lampje op de
korenmaat. Een kerk waarvan de gelovigen steeds
meer moeten leren van God te zingen in een vreemd
land (psalm 137), een arme kerk die niet moraal
ridderend de les leest maar op weg is met mensen en
mee zoekt en het soms ook niet weet.”
Elly van Rooden.

Een opkikkertje voor u allen
Laatst hoorde ik een eeuwenoude poëtische lezing
waarin steeds twee uitersten tegenover elkaar staan.
Treffend is de zin: ‘Er is een tijd om te omhelzen en
een tijd om zich verre te houden van omhelzen’.
De predikante noemde het haast profetische woorden
in deze tijd.
Ik hoop van harte met deze woorden u te kunnen
bemoedigen. Voor alles onder de hemel is een tijd
dus vertrouw erop, al is het met geduld, dat er ook
weer een tijd komt dicht bij elkaar.
_____________________________________________________
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Beste allemaal
Graag nodig ik u uit om met mij door Rome te
wandelen... virtueel natuurlijk.
In mozaïeken, fresco’s en beelden toonden de eerste
christenen hun geloof in de komst van God en zijn
vrede in deze wereld.
Met prachtige foto’s gaan we op zoek naar de
bronnen van het kerstverhaal. Niet voor niets staat
er geschreven dat dit allemaal gebeurde in de dagen
dat Augustus keizer van Rome was.
U kunt dit alles meebeleven op YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=QribNYLPESM
Veel kijkplezier, blijf gezond en een
gezegend Nieuwjaar.
Met vriendelijke groet,
Diaken Rob Mascini

De laatste maand!
_____________________________________________________
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De Gerarduskalender
De Gerarduskalender, uitgebracht
Wittem, is een scheurkalender met
voorkant een spreuk die opbeurt
nadenken, onder het motto: ‘elke
spirit’.

door Klooster
elke dag op de
of aanzet tot
dag een beetje

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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Leden van de parochievergadering
Onderstaande personen zijn contactpersoon voor
de leden van de genoemde werkgroepen en koren
The Bridges
Corry Compier
06 14564314
4 YOU
Bernardien Meijer
06 29426373
Gemengd koor Jan van Wees
582420
Avondwake en uitvaart
Gezinsvieringen Bernardien Meijer
06 29426373
1e Communie
Bernardien Meijer
Dopen
Bernardien Meijer
Lektoren
PCI
Jos van Kempen
531595
Kosters
Begrafenisvereniging Hennie Bruine de Bruin
562265
Dragersgilde
Hennie Bruine de Bruin
Kerkwerksters
Joop van Diemen
546900
Lopend Vuurtje
Joop van Diemen
Aktie Kerkbalans
Hennie Bruine de Bruin
Kontakt RKBS de Zon Yvonne Voorn-Bon
521281
Er zijn meerdere manieren om op de hoogte te blijven
over onze parochie en de activiteiten:
Vind onze website op het internet:
www.rkparochiedekwakel.nl
Volg ons op facebook via:
facebook.com/rkparochiedekwakel
Volg onze vieringen met de
livestream via de app of de website
van kerkomroep.nl
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Beknopte Info R.K. Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel
Kerkgebouw

Kwakelsepad 4
Correspondentie adres
1424 AZ De Kwakel
e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl

Telf. 561203

Pastores
Pastoor Marco Cavagnaro
Kapelaan Darek Karwowsky
Catechiste Elly van Rooden
Diaken Jeroen Hoekstra

Potgieterplein 4,
1422 BB Uithoorn
pmmvanrooden@hetnet.nl
diakenjeroen@kpnmail.nl

56 46 38
0252-517592
06 41225063

Parochieteam
Vice Voorzitter
oudsh@kabelfoon.nl
Secretaris
qbmeijer@kpnmail.nl
Miranda van Rijn
(regio) kerkbestuur secretaris
Lid parochieteam
vdijkton@gmail.com
Lid parochieteam
natacha_76@hotmail.com
NL50RABO 03785.55.235

Mevr. M. Oudshoorn
06 13905265
Linie 85
Mevr. B. Meijer-Schalkwijk
06 29426373
Mgr.Noordmanlaan 65,
De Kwakel
Chrysantenlaan 7
06 50963187
secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com
Ton van Dijk
06 46441169
Drechtdijk 5B
Natacha Toribio
627121306
Seringenlaan 51
t.n.v. Parochie St.Jans Geboorte De De
Kwakel
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_____________________________________________________
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