
Parochieblad

Het Lopend Vuurtje

RK Parochie
St. Jans Geboorte 

De Kwakel 
 
 

Juli en Augustus 2022

_____________________________________________________
lopend vuurtje                           1                          juli-augustus 2022



Nieuws van de parochie

Met  de  zomermaanden  in  het  verschiet  zijn  er
meestal  maar  weinig  activiteiten  in  en  rondom de
kerk.  Immers,  de  koren,  de  werkgroepen  en  u  de
parochianen  genieten  van  een  welverdiende
vakantie. Dat kan thuis zijn of ergens anders. Als er
maar de mogelijkheid is om tot rust te komen om na
de  vakantie  met  nieuwe  energie  aan  het  nieuwe
werkjaar te beginnen.
Toch zijn er een aantal activiteiten die, ondanks de
vakantieperiode gelukkig gewoon doorgaan.
Te  denken  valt  aan  het  kaarsje  aansteken  op  de
dinsdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur maar ook het
koffiedrinken iedere zondagmorgen na de viering van
9.30 uur.
Het bloemetje van de maand wat de eerste zondag
wordt weggegeven.
Het wegbrengen van een kaarsje ter bemoediging.

Muziek  en  samenzang  in  onze  kerk  tijdens  de
zomermaanden.
Terwijl  de  koren  van  een  welverdiende  vakantie
genieten is er toch muzikale begeleiding tijdens de
vieringen.
Peter  de  Graaff  heeft  een  heel  aantal  muzikanten
bereid  gevonden  om  de  zondagse  viering  op  te
luisteren.  Een  geweldig  initiatief  waar  we  als
parochieteam  ontzettend  blij  mee  zijn  en  u
ongetwijfeld ook. 
Peter het gaan vast prachtige vieringen worden en
aan alle muzikanten een welgemeend: Dank je wel
voor je inzet.
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Het vieringenrooster tijdens de vakantieperiode
Het viel nog niet mee om het vieringenrooster voor
deze zomerperiode rond te krijgen. Immers er zijn 
5  parochies  die  allemaal  graag  iedere  zondag  een
viering in de eigen kerk willen aanbieden. 
En natuurlijk hebben onze voorgangers ook recht op
vakantie.  Er  bleven  hier  en  daar  “gaten”  in  het
rooster over. In onze parochie is dat op 21 augustus,
maar… gelukkig  is  Anja Könst  bereid  gevonden  om
deze viering voor te gaan.
Alvast een hartelijke dank Anja.

Op zaterdag 2 juli is de 
2e zomerschoonmaakmorgen

Op deze morgen worden klussen die te groot of te
zwaar zijn voor de kerkwerksters gedaan. 
We  beginnen  om 9.00  uur.  En  zoals  u  weet,  vele
handen maken licht werk.

Op  3  juli  is  de  laatste  gezinsviering  van  dit
schooljaar.
En  natuurlijk  is  het  thema  vakantie!  Wel  zijn  we
benieuwd wat je meeneemt in je koffer. 
Diaken Jeroen Hoekstra zal voorgaan in deze viering.

Maria-Hemelvaart, 15 augustus
Van oudsher een mooie traditie om op deze dag naar
de Lourdesgrot in Zevenhoven te gaan en daar met
elkaar te bidden en te zingen. Ook dit jaar bent u
weer van harte welkom.
Voor wie deze dag niet naar Zevenhoven kan vieren
we  in  onze  parochie  op  zondag  14  augustus dit
Mariafeest  alvast  tijdens  een  mooie  Mariaviering
waarin Diaken Jeroen Hoekstra zal voorgaan.
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Paaskaars en parochiezondag
Terwijl we ons voorbereiden op de vakantieperiode
zijn er net voor het drukken van dit parochieblad nog
2 activiteiten geweest die het vermelden waard zijn:
De verloting van de paaskaars van het jaar 2021 en
onze parochiezondag. 
Tijdens de vieringen voorafgaande aan 
parochiezondag  kon  een  ieder  die  dit  wilde  een
lootje kopen om kans te maken op de paaskaars. Een
mooie manier om deze kaars een goede bestemming
te  geven  maar  ook  om de kosten  voor  deze kaars
samen te dragen. Tijdens parochiezondag wordt het
winnende  lot  getrokken.  Mocht  degene  die  het
winnende lot heeft gekocht niet in de kerk aanwezig
zijn, het lotnummer wordt ook in het parochieblad
van september en op de website vermeld.
Parochiezondag,  het  feest  van  Johannes  Geboorte.
Met deze zondag sluiten we het werkjaar af.
De vice-voorzitter van het parochieteam, 
Monique  Oudshoorn  zal  in  haar  jaarlijkse  woordje
vertellen  hoe  we  er  als  parochie  financieel
voorstaan, welke initiatieven het afgelopen jaar zijn
uitgevoerd maar ook welke nog op de rol staan. Want
als  parochieteam  zitten  we  niet  stil.  Maar  deze
initiatieven  kunnen  alleen  uitgevoerd  worden  met
behulp van vrijwilligers. Mensen waar we ontzettend
trots op zijn.
Aan het eind van de viering hopen we velen van u te
hebben ontmoet.

Vooraankondiging: Openluchtviering op 
11 september in Nes aan de Amstel.

Op deze zondag zal er in onze kerk geen viering zijn.
Meer  informatie  over  de  ze  viering  elders  in  het
Lopend Vuurtje.
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De tuin van onze kerk
De tuin, beter gezegd de vijver is de blikvanger van
de  dorpskern.  En  daar  zijn  we  stiekem  best  een
beetje trots op.
De  vijver  ligt  er  inmiddels  al  vele  jaren  en  heeft
buiten  het  gewone  onderhoud  nu  groot  onderhoud
nodig.
Het vijverfolie  begint  lek te raken waardoor water
uit  de  vijver  stroomt  op  plekken  waar  dit  niet  de
bedoeling is.
De plannen voor het vervangen van het herstellen,
vernieuwen van het vijverfolie is een grote klus die
de nodige voorbereiding vergt. Het is  de bedoeling
deze klus in het najaar te klaren.

Verzoek:
Weet u iemand voor het bloemetje van de maand of
iemand  die  wel  een  kaars  ter  bemoediging  kan
gebruiken.
Meldt dit dan alstublieft, alleen samen kunnen we dit
initiatief waarmaken.

Bedankt

Wij  willen  de  parochie  hartelijk
bedanken voor het boeket bloemen
wat  we  met  Pinksteren  hebben
ontvangen.

Het doet ons goed dat er aan ons wordt gedacht.

Tinus en Truus van der Hoorn
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MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT 
juli en augustus 2022

Het secretariaat is in de maanden juli en augustus 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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Vrij zijn
Nog  even  en  het  is  zomer:  Vrij  zijn.  Op  vakantie
misschien. Sommige mensen zijn vrij in juni, anderen
moeten  wachten  tot  de  schoolvakanties.  Vrij  zijn.
Vakantie.  Even  de  beslommeringen  van  school,
vrijwilliger zijn of werk achter je laten. 
Vrij zijn! Of om dat in Christelijke termen te zeggen:
Vacare Deo. Vrij zijn voor God.
Misschien  moeten  we  ons  afvragen  waar  dat
verlangen naar vrij zijn vandaan komt. Ja, we leven
in een vrij  land waarin we redelijk vrij  zijn om te
leven,  denken  en  doen  zoals  wij  zelf  wensen.
Tegelijk  zijn  we  deel  van  een  groter  geheel;  een
economisch  spel  dat  behoeften  creëert  in  ons.
Behoeften naar dingen en diensten waarvan we ons
eerder niet eens bewust waren. Maar waar we, gek
genoeg, toch ineens naar gaan verlangen. Of we ons
daar nou bewust van zijn of niet: we gaan allemaal
mee  in  dat  spel  van  consumeren  en  produceren.
Eigenlijk  zijn  we  onvrij,  een  beetje  slaaf  van  dat
systeem.
Onze  cultuur  botst  soms
ook  met  onze  vrijheid  en
zelfexpressie.  Aan  de
cultuur  ontlenen  we  onze
gemeenschappelijke
waarden  en  normen,  die
voor ons bepalen wat een
geslaagd en goed leven is. Wat goed is om te doen.
Wij  botsen daar  soms  mee.  Triest  voorbeeld:  toen
mijn oom op 76-jarige leeftijd na 48 jaar huwelijk
zijn  vrouw verloor,  vond hij  drie  weken  later  een
weduwe uit de buurt om samen verder mee te gaan.
Tot grote ergernis en teleurstelling van enkele van
zijn kinderen en familieleden die dat allemaal veel
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te snel vonden. ‘Alsof je geen verdriet hebt!’ zeiden
ze  tegen  hem.  De  cultuur  dicteert  een  langere
periode  van  rouw.  Terwijl  mijn  oom  juist  intense
dankbaarheid voelde voor 48 jaar samenzijn. 
En  dus  geen  reden  om  de  rest  van  zijn  leven  in
eenzaamheid te moeten doorbrengen.
Als laatste wellicht vrij zijn van onszelf. Wie zou er
niet even vrij willen zijn van wie je bent: een mens
met  sombere  gedachten  soms.  Met  angsten,
schuldgevoelens. Ben ik wel goed genoeg? Als mens,
als moeder, als vader, als werknemer? Soms doen we
dingen  omdat  we ons  van binnen niet  vrij  voelen;
dingen die niet goed zijn. Gebukt soms onder zorgen
die we maar niet los kunnen laten. Die maken dat we
’s nachts wakker liggen. Zou het niet fijn zijn: soms
even vrij zijn van jezelf? 
Dietrich  Bonhoeffer  schreef  hierover  een  prachtig
gedicht waarvan ik een couplet met u wil delen.

Ben ik dat echt,
wat anderen van me zeggen?
Of ben ik slechts dat wat ik ken van mezelf?
Een  gekooide  vogel,  onrustig,  ziek  van  verlangen,
happend naar adem, iemand knijpt me de keel dicht,
hongerend  naar  kleuren,  naar  bloemen,
vogelgezang,
dorstend  naar  woorden  die  goed  doen,  mensen
dichtbij bevend van boosheid om willekeur, om de
kleinzieligste kwetsing,
waanzinnig  van  wachten  op  grotere  dingen,
machteloos en bezorgd om vrienden, eindeloos ver,
moe en te leeg om te bidden, te denken, scheppend
bezig te zijn,
mat en bereid om van alles afscheid te nemen.
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Maar het gedicht eindigt met de weg naar vrijheid,
naar  vrij  zijn  van  jezelf  en  alles  wat  ons  wordt
opgelegd. Het eindigt met vrij zijn voor God
 – Vacare Deo – met de woorden:
Wie ik ook ben, u kent mij, o God! van u ben ik.

De bron van onze vrijheid is ons toebehoren aan de
bron,  aan de Eeuwige.  Hij  die is:  weerloze  liefde,
welwillende  stilte,  helende  vrede.  Dingen  die  je
alleen kunt ervaren als je er de tijd voor neemt, zou
ik  bijna  zeggen.  Als  je  stil  wordt  en  vrij  van  de
wereld die ons doet verlangen naar meer, vrij  van
hoe anderen willen  dat  we zijn  en vrij  van al  ons
oordelen over onszelf. Dan pas ontstaat er ruimte om
vrij  te  zijn  voor  God.  De  bron  te  vinden;  het
geschenk te aanvaarden; het mysterie tot je toe te
laten. Het vraagt van ons hard werken, want loslaten
daar moet je moeite voor doen. In vrede zijn komt
niet  vanzelf.  Maar  er  is  geen  betere  tijd  dan  de
vakantieperiode  om  daaraan  te  werken.  Fijne
vakantie!  Voel  je  vrij!  Zoek  de  Bron  van  jouw
bestaan!

Diaken Jeroen Hoekstra

Meer inspiratie?
Geen mooier moment om vrij te zijn voor God dan mee
te gaan met een kloosterweekend. 
Op 20, 21 en 22 januari en in het weekend van 
14,  15  en  16  april  kunt  u,  samen  met  andere
parochianen, met ons mee op retraite. 
Meer  vrede in  jezelf  ontdekken?  Begin  juli  lezen we
samen het boekje ‘Vrede kun je leren.’ Met drie online
ontmoetingen. Welkom om mee te doen!

Meer informatie? Stuur een mail naar 
diakenjeroen@kpnmail.nl.
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Gezocht:

De Rooms Katholieke Emmaüsparochie in Uithoorn is
op zoek naar een dirigent/ pianist of gitarist voor ons
leuke kinderkoor  Opmaat  en ons  enthousiaste koor
Debuut. 

Beide koren zingen één keer per maand tijdens de
zondagviering.
De repetitie van Opmaat is op vrijdagavond gevolgd
door de repetitie van Debuut later op de avond.

De  vergoeding  zal  in  overleg  met  de  kandidaat
worden vastgesteld.

Meer  informatie  over  onze  koren  vindt  u  op  onze
website: www.emmaus-uithoorn.nl 

Uw sollicitaties kunt u schrijven naar: 
koren@emmaus-uithoorn.nl 
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Vanuit het parochieteam: terugblik op het kerkjaar
Nadat  we  twee  jaar  gehinderd  werden  door  de
coronamaatregelen  konden  we  op  26  juni  jl.  eindelijk
weer het werkjaar afsluiten met de Parochiezondag. 
Een  zondag  met  een  viering  waarvoor  alle  parochianen
welkom  waren  en  onze  koren  samenwerkten  om  het
geheel muzikaal en vocaal op te luisteren. 
Tijdens deze viering blikken we als  parochieteam altijd
even terug op het achterliggende jaar en vertellen wij u
over de ontwikkelingen in de parochie. Het leek ons goed
om hierover ook in dit Lopend Vuurtje verslag te doen.
Corona
In de eerste helft van 2021 was er lange tijd nog sprake
van beperkingen aan het aantal kerkbezoekers en was er
een poule aan kerkassistenten beschikbaar om ervoor te
zorgen dat het kerkbezoek veilig kon verlopen. Toen in de
zomer zo’n beetje iedereen die dat wilde gevaccineerd
kon zijn, was per 1 juli - na een jaar van coronagedoe - de
inzet van de kerkassistenten niet langer nodig. Wat fijn
was het dat we toch zo’n lange tijd een beroep op hen
konden doen. 
Toen  in  december  en  januari  er  toch  weer  restricties
kwamen, kon het kerkbezoek zonder grote aanpassingen
doorgang  vinden.  In  de  coronatijd  werd  ook  de
doordeweekse openstelling  van de  kerk  geïntroduceerd.
Elke dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur staan de kerkdeuren
open voor een persoonlijk  gebed of stiltemoment en/of
om een kaarsje op te steken in  de Mariakapel.  Om dit
mogelijk te maken kunnen wij ook een beroep doen op
vrijwilligers  als  kerkwacht.  Omdat  voor  dit  bezoek  nog
steeds belangstelling is, heeft het parochieteam besloten
deze openstelling voorlopig voort te zetten.
Ons kerkgebouw
In de afgelopen jaren hebben we investeringen gedaan in
ons  kerkgebouw,  bijvoorbeeld  door  de  kerkzaal  te
schilderen  en  de  lampen  te  vervangen  door
energiezuinige. In 2018 vierden we dat ons kerkgebouw 50
jaar oud was. We weten allemaal dat eenmaal op leeftijd
er soms wat “slijtage” is te merken. 
_____________________________________________________
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Daar  hebben  we  afgelopen  jaar  mee  te  maken  gehad.
Lekkages  onder  de  vloer  bij  de  ontmoetingsruimte  zijn
gerepareerd,  de  verouderde  radiotoren  in  de
ontmoetingsruimte zijn vervangen. Omdat we een beroep
kunnen doen op ter zake deskundige vrijwilligers zullen de
bovenraampjes  van  de  rouwkapel  en  de  Mariakapel
worden vervangen. Tot slot is het ook nodig een reparatie
uit te voeren bij het glasdeel van de klokkentoren. 
De kerktuin
Corona of geen corona, de kerktuin en de begraafplaats
liggen  er  zoals  altijd  prachtig  bij.  Helemaal  in  het
voorjaar als de bloembollen weer tot bloei komen. “Oud”
en te  hoog  groen  bleek  bewerkelijk  en  onveilig  om te
onderhouden  door  de  tuinvrijwilligers.  Dit  groen  is
verwijderd en hiervoor in de plaats zijn nieuwe haagjes
gekomen en ander nieuw groen wordt nog geplant. 
Waar we wel zorgen over hebben is de vijver in de tuin. 
De  vijverfolie  van  deze  prachtige  blikvanger  is  aan
vervanging toe. Een groep enthousiaste vrijwilligers is al
een plan aan het maken, maar wat zeker is, is dat voor de
vervanging best veel geld nodig is. Wij zijn van plan om
bij diverse fondsen hiervoor een aanvraag te doen. Weet u
misschien  sponsors  of  heeft  u  ideeën  hoe  de  plannen
tegen lage kosten kunnen worden uitgevoerd, laat het ons
weten. We denken nu dat er zeker een bedrag van € 5.000
nodig is. Er is overigens al een donatie ontvangen van €
1.500 vanuit Buurtbeheer De Kwakel.
De begraafplaats
Niet alleen de kerktuin, maar ook de begraafplaats ligt er
keurig bij. Naast de zorg die families hebben voor het graf
van hun dierbaren, zorgen de kerktuinvrijwilligers dat het
geheel er schoon en verzorgd uitziet. Met het oog op de
toekomst  en  de  wensen  ten  aanzien  van  uitvaart  en
cremeren denken wij steeds na over de juiste inrichting
van  de  begraafplaats.  Zo  willen  wij  na  een  betere
opstelling van de huidige urnenmuur. Het is echter zo dat
de  gemeente  plannen  heeft  om  het  dorpscentrum
opnieuw in te richten en in die plannen staat een nieuwe
bushalte gepland ter hoogte van de urnenmuur. 
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We wachten daarom nog even met de uitvoering van ons
plan.  We  hebben  wel  capaciteit  nodig  voor  deze
urnenmuur en daarom zijn er inmiddels 14 nissen besteld.
Weet u dat het ook mogelijk om de urn te plaatsen in de
nieuwe urnengrafjes, die onlangs op de begraafplaats zijn
gerealiseerd.  Deze  urnengrafjes  hebben  per
rechthebbende plek voor maximaal 4 urnen. 
Wilt u hierover meer weten, neem dan contact op met het
parochiesecretariaat. 
De schoonmaak
Wat minder  zichtbaar  is  voor  de meesten van u  is  het
schoonhouden van kerk en ontmoetingsruimte. Een groep
dames  zet  zich  hier  maandelijks  voor  in.  Om hen  een
beetje  te  ontlasten  hebben  wij  de  tweejaarlijkse
schoonmaakzaterdagen  geïntroduceerd;  net  na  de  kerst
en net voor de zomer. Wat is het fijn om te zien dat op
deze dagen zeker zo’n twintig helpers zich dan melden.
Op  zaterdag  2  juli  organiseren  we  opnieuw  een
schoonmaakochtend.  Het  maakt  niet  uit  of  u  grote  of
kleine klussen aankunt, u bent van harte welkom!
Visie pastores
Zoals u weet is  het pastoresteam verantwoordelijk voor
de  pastorale  taak  in  de  vijf  parochies  in  Uithoorn,
Aalsmeer, Kudelstaart, Nes a/d Amstel en De Kwakel. Hoe
ze  dat  met  elkaar  voor  onze  parochies  willen  invullen
hebben ze op papier gezet. Hier staat beschreven wat zij
belangrijk vinden in het pastorale werk in deze regio, wat
zij  de  parochianen  willen  bieden  en  wat  zij  van  de
parochianen verwachten. Wilt u hier meer over weten; in
het Lopend Vuurtje van juni is deze visie terug te lezen.
Voor  wie  dit  gemist  heeft;  achter  in  onze  kerk  liggen
gedrukte exemplaren voor u klaar.
Mooie vieringen
Na enkele keren uitstel kon op 14 mei dan eindelijk de
viering  met  de  ziekenzalving  worden  gehouden.
Parochianen die dit wensen mogen Gods nabijheid ervaren
door  gebed,  de  handoplegging  en  de  zalving  van  de
priester. Dat hiervoor veel belangstelling was, wisten we
al. De viering en de ziekenzalving werd als heel bijzonder
_____________________________________________________
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ervaren voor zowel de ontvanger van de ziekenzalving als
de  begeleider(s).  Het  is  daarom de  bedoeling  om deze
gezamenlijke ziekenzalving een vervolg te geven. 
Wij vinden het fijn voor de families dat uitvaarten in het
afgelopen  jaar  met  weinig  beperkingen  konden
plaatsvinden. En ook spreken we onze waardering uit voor
de Avondwakegroep, die met Allerzielen dit keer weer in
één viering samen met de overledenen van het afgelopen
jaar konden herdenken.
Ook was er dit jaar in de voorbereiding naar Pasen weer
een  breed  programma,  voor  jong  en  oud.  Deze  week
startte met een mooie gezinsviering op de Palmzondag en
’s middags de uitvoering van het Stabat Mater. 
De toekomst
Voor wat betreft de toekomst van onze Kwakelse parochie
proberen  we  realistisch  te  zijn.  Met  een  kleine  club
mensen uit de parochie denken we na over een plan B,
mochten  er  toch  veranderingen  aan  zitten  te  komen.
Zoals  het er  nu uitziet  kan onze parochie  nog wel  een
aantal jaartjes voort. Wij noemen nog eens de drie pijlers
die hier heel bepalend voor zijn:

1. De  beschikbaarheid  van  vrijwilligers  voor
werkzaamheden in en om de kerk

2. Voldoende  financiële  middelen  om de  kosten  te
kunnen dragen

3. Goedkeuring van het bisdom
Op de pijlers 1. en 2. hebben we als 
parochiegemeenschap zelf invloed. 
U  heeft  eerder  al  kunnen  lezen  dat  we  ons  enorm
gesteund voelen door de Kwakelse parochiegemeenschap
omdat  de  inkomsten  al  jarenlang  op  hetzelfde  niveau
blijven. De Aktie Kerkbalans bracht in 2021 zelfs meer op
dan het voorgaande jaar. Waarvoor onze dank!
Hoewel er hier en daar nog wat gaten te vullen zijn, zijn
we  gezegend  met  een  grote  groep  vrijwilligers  die  de
parochie  draaiende  houden.  Wel  zijn  er  altijd  nieuwe
mensen nodig, omdat in de loop van de tijd er toch ook
mensen afvallen. 
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Een mooi voorbeeld zien wij in de lectorengroep: de jongere
generatie is zich aan het aansluiten, wat weer vertrouwen
geeft voor  de toekomst.  Heel veel  waardering hebben wij
voor  de lectoren, die niet alleen tijdens de vieringen hun
bijdrage  leveren,  maar  er  ook  zijn  op  de  bijzondere
momenten, zoals het rozenhoedje bidden in de Mariamaand.
Inkomsten en uitgaven in 2021
Dan de financiën. Begin dit jaar is weer hard gewerkt om de
jaarcijfers  over  2021  goed  in  beeld  te  krijgen.  Voor  de
parochie  was  het  wel  weer  een  bijzonder  jaar,  met  toch
minder kerkbezoek door de coronamaatregelen. 
Gelukkig zijn we ook in 2021 weer prima in balans.
Wij laten u hier de cijfers van onze parochie zien: 

Resultatenrekening 2021

Uitgaven €
Persoonskosten 49.652
Onroerend goed 30.218
Begraafplaatsen 1.063
Bankkosten 632
Eredienst 2763
Pastoraat (incl. Lopend Vuurtje) 1624
Verplichte en vrijwillige bijdragen 18.805
Beheerskosten 3.386
Incidentele lasten  (waaronder 
coronamaatregelen)

88

-----
108.231

Inkomsten €
Bijdragen parochianen (vanuit aktie 
Kerkbalans, collecteschaal, misintenties, 
uitvaarten)

77.042

Opbrengst uit bezittingen 26.616
Opbrengst begraafplaats 10.970

------
114.628

Netto resultaat 6.397
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De kosten kwamen 8% hoger uit  dan voorgaande jaren.
Daartegenover waren de bijdragen van de parochianen 4%
(!) meer ten opzichte van het voorgaande jaar. 
Weliswaar  was  er  beperkter  kerkbezoek  en  dus  weer
minder  opbrengst  uit  de  collectegelden,  maar  het
resultaat van de Aktie Kerkbalans was 6% (!) hoger dan in
2020.  Al  met  al  eindigden  we  2021  met  een  positief
resultaat van € 6.397. Dit bedrag zullen we bewaren als
reserve om eventuele extra kosten in de komende jaren
op te kunnen vangen. 
Annelies Lek en Hennie Bruine de Bruin vormden dit jaar
de  kascommissie.   Zij  kregen  een  toelichting  op  de
financiën  en  hun  vragen  en  opmerkingen  werden
beantwoord  waarna  zij  hun  handtekening  voor  akkoord
hebben gezet. 

Het  parochieteam  wil  alle  mensen  uit  onze  parochie
hartelijk dank zeggen voor hun bijdrage aan het positieve
verloop het financiële resultaat van dit boekjaar. 
Ook alle vrijwilligers willen wij bedanken. 
Door hun inzet, groot of klein, lukt het ons de parochie
draaiende te houden.

Het parochieteam,
Monique Oudshoorn, voorzitter
Bernardien Meijer, secretaris
Natacha del Toribio, financiële administratie
Ton van Dijk, technische zaken
Miranda Heemskerk, regio-bestuurder
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Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel  
Juli en augustus 2022  

zondag
3 juli 9.30 uur

Woord en Communieviering
Vakantieviering
Diaken Jeroen Hoekstra

samenzang met 
de kinderen

zondag
10 juli 9.30 uur Eucharistieviering samenzang 
zondag
17 juli 9.30 uur

Woord en Communieviering 
Mevr. Elly van Rooden samenzang

zondag
24 juli 9.30 uur 

Woord en Communieviering 
Diaken Rob Mascini samenzang 

zondag
31 juli 9.30 uur Eucharistieviering samenzang
zondag
7 augustus 9.30 uur

Woord en Communieviering 
Mevr. Elly van Rooden samenzang

zondag
14 augustus 9.30 uur

Woord en Communieviering
Mariaviering
Diaken Jeroen Hoekstra samenzang

zondag
21 augustus 9.30 uur Woord en Gebedsveiring samenzang
zondag
28 augustus 9.30 uur

Woord en Communieviering 
Mevr. Elly van Rooden samenzang

zondag
4 september 9.30 uur Eucharistieviering gemengd koor

OOK tijdens de zoemervakantie is er muzikale ondersteuning tijdens de 
vieringen!

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 koffiedrinken in de ontmoetingsruimte.
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O.L.V. vd Berg 
Karmel Emmaüsparochie

H. Joannes 
Geboorte H. Urbanus

 
Aalsmeer Uithoorn  

Kudelstaart  Nes ad Amstel 
   

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

zondag
3 juli Eucharistieviering Eucharistieviering

Woord en 
Communieviering
Diaken J.Hoekstra

Woord en 
Communieviering
Mevr.E.v.Rooden

     

zondag
10 juli Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering

Woord en 
Communieviering
Mevr.E.v.Rooden

zondag
17 juli

Woord en 
Communieviering
Diaken J. Hoekstra Eucharistieviering

Viering van Woord
en Gebed 
olv parochianen Eucharistieviering

zondag
24 juli Eucharistieviering Eucharistieviering

Woord en 
Communieviering
Diaken R. Mascini

Woord en 
Communieviering
Mevr.E.v.Rooden

zondag
31 juli

Woord en 
Communieviering
Diaken J. Hoekstra Eucharistieviering

Woord en 
Communieviering
Diaken J.Hoekstra

Woord en 
Communieviering
Mevr.E.v.Rooden

zondag
7 aug

Woord en 
Communieviering
Diaken J. Hoekstra Eucharistieviering

Woord en 
Communieviering
Diaken J.Hoekstra Eucharistieviering

     

zondag
14 aug Eucharistieviering Eucharistieviering

Woord en 
Communieviering
Diaken J.Hoekstra

Woord en 
Communieviering
Mevr.E.v.Rooden

zondag
21 aug Eucharistieviering Eucharistieviering n.n.b.

Woord en 
Communieviering
Mevr.E.v.Rooden

zondag 
28 aug

Viering van Woord
en Gebed 
olv parochianen Eucharistieviering

Viering van Woord
en Gebed 
olv parochianen Eucharistieviering

zondag
4 sep Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering

Woord en 
Communieviering
Mevr.E.v.Rooden
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Zondag 3 juli, 9.30 uur   Gezinsviering
Woord en Communieviering
Voorganger: diaken Jeroen Hoekstra
Muziek: samenzang met de kinderen
Misintenties:
To Rekelhof – Huigsloot
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 Hennie van der Knaap – Duijvestein
Carol Wijfje
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric
Marco Lek en overleden familie
Coby Lek – de Groot
Jos Springintveld
Janny van Kessel en Koos van Kessel
Henk Overwater
Wiet Raadschelders
Dirk en Riet de Jong – van Velzen
Jan en Coba van Bemmelen – de Kuijer
Frans Bon

Zondag 10 juli, 9.30 uur
Eucharistieviering
Muziek: samenzang
Misintenties:
Jan en Hennie van der Knaap – Duijvestein
Carol Wijfje
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric
Marco Lek en overleden familie
Coby Lek – de Groot
Jos Springintveld
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Overleden ouders Bartels – van Kessel
Emmy Bartels – Hogenboom
Pater Cees Bartels
Arie Hogerwerf
Rie Hogerwerf – Vork
Leo Klijn
Hans en Lyda Plasmeijer
Corrie van Diemen – van der Meer
Joop Smit

Zondag 17 juli, 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: mevr. Elly van Rooden
Muziek: samenzang
Misintenties:
Jan en Hennie van der Knaap – Duijvestein
Carol Wijfje
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric
Marco Lek en overleden familie
Coby Lek – de Groot
Henk Overwater
Overleden familie Lek – van Bunningen
Harry Schoordijk
Herman Fontijn en dochter Trea
Jos Springintveld
Joop en Truus van Egmond – de Hollander
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Zondag 24 juli, 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger; Diaken Rob Mascini
Muziek: samenzang
Misintenties:
Arie en Nel Stokkel
Laurens Stokkel
To Rekelhof – Huigsloot
Leo Klijn
Riet Reurings – Verlaan
Jan en Hennie van der Knaap – Duijvestein
Carol Wijfje
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric
Marco Lek en overleden familie
Coby Lek – de Groot
Jos Springintveld

Zondag 31 juli, 9.30 uur
Eucharistieviering
Muziek: samenzang
Misintenties:
Henk en Riet Snoek – Hoogervorst
Claudia Esteva – Snoek
Hans Meijer
Wilhelmus Jozefus Maria Okkersen
Maria Petronella Okkersen – van Rijn
Jan en Hennie van der Knaap – Duijvestein
Carol Wijfje
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric
Marco Lek en overleden familie
Coby Lek – de Groot
Corrie van Diemen – van der Meer
Jos Springintveld
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Zondag 7 augustus, 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: mevr.Elly van Rooden
Muziek: samenzang
Misintenties:
Arie en Nel Stokkel
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
Harry Schoordijk
Janny van Kessel en Koos van Kessel
Leo Klijn
Hans en Lyda Plasmeijer
Mart van Diemen
Jan en Hennie van der Knaap – Duijvestein
Carol Wijfje
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric
Marco Lek en overleden familie
Coby Lek – de Groot
Jos Springintveld
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Zondag 14 augustus, 9. 30 uur    Mariaviering
Woord en Communieviering 
Voorganger: Diaken Jeroen Hoekstra
Misintenties: 
Jan en Hennie van der Knaap – Duijvestein
Carol Wijfje
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric
Marco Lek en overleden familie
Coby Lek – de Groot
Jan Zijerveld en Nel Zijerveld – Graven
Overleden ouders Bartels – van Kessel
Emmy Bartels – Hogenboom
Pater Cees Bartels
Overleden familie Lek – van Bunningen
Herman Fontijn en dochter Trea
Joop en Truus van Egmond – de Hollander
Jos Springintveld
Joop Smit

Zondag 21 augustus, 9.30 uur
Viering van woord en gebed Muziek: samenzang
Misintenties:
Jan en Hennie van der Knaap – Duijvestein
Carol Wijfje
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric
Marco Lek en overleden familie
Coby Lek – de Groot
Wilhelmus van Rijn
Marie van Rijn – van der Kroon
Kees Hoogenboom, zoon Kees en schoonzoon Dopper
Ton van de Rotten en Tygo
Overleden familie van de Rotten – Bresser
Leo Klijn
Wiet Raadschelders
Jos Springintveld
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Zondag 28 augustus, 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: Mevr. Elly van Rooden
Muziek: samenzang
Misintenties:
Jan en Hennie van der Knaap – Duijvestein
Carol Wijfje
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric
Marco Lek en overleden familie
Coby Lek – de Groot
Herman van Rijn en overleden familie
Jos Springintveld

Zondag 4 september, 9.30 uur
Eucharistieviering
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Piet van Os en overleden familie
Hein Kooijman en overleden familie
Ton Vlasman
Corry Brozius – Hoogervorst
Hans van Eijk
Jan en Hennie van der Knaap – Duijvestein
Carol Wijfje
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric
Marco Lek en overleden familie
Coby Lek – de Groot
Janny van Kessel en Koos van Kessel
Arie Hogerwerf en Rie Hogerwerf -Vork
Leo Klijn
Jos Springintveld
Corrie van Diemen – van der Meer
Joop Smit
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Maria Hemelvaart
Op maandag 15 augustus is het Maria Hemelvaart.

Het is een mooie traditie om met elkaar samen te komen
in de Mariagrot in Zevenhoven en daar te bidden en te
zingen. Om 11.00 uur zal kapelaan Darek voorgaan in de 
eucharistieviering.
Bij mooi weer vindt de viering in de openlucht plaats en
anders wordt uitgeweken naar de kerk.
Na de viering staat in de ontmoetingsruimte van de kerk
koffie  –  thee  –  limonade  (tegen een  kleine  vergoeding)
voor u klaar. 
U kunt daar ook uw meegebrachte lunch gebruiken.
Na de lunch is er gelegenheid om bij de grot met elkaar
het rozenkransgebed te bidden.
Het adres is: Noordeinde 28 Zevenhoven.

VORMEN: 
Op zaterdagavond 9 juli zal het vormsel door vicaris 
Bruggink worden toegediend aan zes vormelingen uit onze
regio. Wat mooi dat deze tieners en jongeren zich bewust 
op de weg van het geloof willen begeven.
Niet meer een alledaags gebeuren in onze parochies. En 
wat fijn zou het zijn als u dit aan hen zou willen laten 
blijken. We zeggen vaak makkelijk: De jeugd heeft de 
toekomst, maar vragen we onszelf wel eens af: wat zou ík
voor de tieners en jongeren kunnen betekenen om hen 
mee te nemen op hun (ontdekkings)-reis in het katholieke 
geloof? 
Wat zou het mooi zijn als u 9 juli bij hun 
vormselplechtigheid aanwezig zou kunnen zijn. Om hen te
laten ervaren dat ze ertoe doen, dat ze bíj de parochies 
horen en dat zij eens het stokje van ons over mogen 
nemen. Steun hen deze avond maar steun hen nog vele 
jaren. De heilige Geest wil wel in hen werken, nu wij nog.

Vormelplechtigheid op 9 Juli 2022 in de Burght in 
Uithoorn. Aanvang 19.00 uur.      Pastoor Marco Cavagnaro
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Openluchtviering op zondag 11 september om
10.00 uur in Nes aan de Amstel

Op deze dag zijn alle parochianen van de 5 parochies
van  onze  regio  van  harte  welkom  om  elkaar  te
ontmoeten  tijdens  de  gezamenlijke  viering  in  Nes
aan de Amstel.

In  de  openlucht  met  elkaar  vieren,  met  elkaar
verbonden zijn onder Gods hemel.
Het  thema  van  deze  viering  is  Samen  en  wordt
voorgegaan door pastoor Marco en kapelaan Darek.
De  koorzang  wordt  verzorgd  door  koren  uit  alle
parochies met samenzang van de aanwezigen.
Ook de kinderen worden niet vergeten. Zij  hebben
hun eigen kinderwoorddienst waar zij een lied leren
wat ze later in de viering laten horen.
Het  wordt  een  bijzondere  viering  die  de  moeite
waard is om bij te wonen.

Vanaf  14  augustus  ligt  er  achterin  de  kerk  een
intekenlijst waarop u kunt invullen of u vervoer nodig
heeft of dat mensen met u mee kunnen rijden.
U kunt dit ook bij het secretariaat opgeven: 
0297 561203.

Op deze wijze kunnen we elkaar als parochianen van
een dezelfde regio ontmoeten.  

Mochten  de  weergoden  ons  niet  goed  zijn  gezind
wordt uitgeweken naar het kerkgebouw van Nes aan
de Amstel.

Op deze zondag is er in de eigen kerk geen viering.
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TER INSPIRATIE

 “Er  zijn  momenten  waarop  mijn  tuin  me versteld
doet staan”, schrijft Sue Stuart-Smith in haar boek:
“Tuinieren voor de geest”. 
Ze vertelt  over een drukke morgen: “Ik  stapte het
huis uit, en liep naar de vrieskast in de schuur, en zo
kwam ik langs het bed met riddersporen naast het
tuinpad. Toen ik de laatste plant had bereikt,  viel
mijn oog op een van de iriserende blauwe bloemen
aan  de  hoogste  stengel  –  alle  stengels  hadden
bloemen in allerlei verschillende tinten blauw, maar
aan deze stengel was dat het diepst en het rijkst – en
het  licht  viel  er  dwars  doorheen.  Intense  kleuren
trekken  de  aandacht.  Ze  zeggen:  “Kijk  eens!  Kijk
eens goed!” En dat deed ik.
    

Ik tuurde recht in het oog van die bloem. Tussen de
zachtjes  heen en weer  wiegende planten raakte ik
helemaal  verdiept  in  die  ene  bloem,  en  die
gewaarwording ging vergezeld van het merelgezang
in de heg. Mijn gedachten, die net nog alle kanten op
gingen, kwamen tot rust. 
Een vredig gevoel verbreidde zich door mijn hele lijf,
en van daaruit over de heg, en vervolgens over de
veldleeuweriken  die  hoog  boven  me  zingend
rondvlogen. 
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Die vogels waren er de hele tijd al geweest.
Hoe had ik ze niet kunnen opmerken? Hoe had ik zo
doof kunnen zijn voor hun zang?”.

Wellicht herken je het. Zo’n moment van zien, soms
even. Een genadig moment, waarin het Onzichtbare,
zichtbaar wordt, waarin je een diepe verbondenheid
ervaart  met  je  directe  omgeving.  Het  gebeurt
zomaar.  Soms  even  in  je  tuin,  op  je  balkon,  op
wandeling in de natuur, of zittend op een terras met
uitzicht op het water.

Ze vertelt  verder:  “En  méér  dan  dat:  dit  moment
komt telkens weer bij me op, deels omdat het zo’n
openbaring voor me was, en deels ook vanwege de
waarschuwing die erin lag. Het herinnerde me eraan
dat ik niet moest vergeten om aandacht te besteden
aan de schoonheid om me heen”.

Deze  onverwachte  momenten  van  zien  soms  even,
gaan  met  je  mee,  ze  laten  je  de  diepte  van  je
bestaan zien, ze herinneren je aan de schoonheid om
je heen. Ze blijven je bij.

Sue Stuart-Smith. Tuineren voor de geest.  Hoe we
gelukkiger  worden van zaaien, wieden en snoeien.
Amsterdam 2020. pag.151-152.

Elly van Rooden. 
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Peter Vermaat met ‘Titus, held of heilige?’

Naar aanleiding van de heiligverklaring op 15 mei a.s.
van Titus Brandsma organiseert de Denktank van de
Karmelparochie bovengenoemde voorstelling.  
Op vrijdag 23 september en zaterdag 24 september
2022 zal Peter Vermaat, dichter-verteller, 
poppenspeler-theatermaker, zijn voorstelling spelen:
Titus, held of heilige? 
Een theatrale en poëtische vertelling over het leven
van Titus Brandsma gevisualiseerd door 
karakteristieke poppen en objecten. 

Het gebeurt niet elke dag, dat een Friese boerenzoon
heilig wordt verklaard. Het is de eerste keer na 2000
jaar! Niet iedereen zal weten, wat Titus Brandsma
heeft bezield en hoe hij heeft geleefd. 
In  een  avondvullende  theatervoorstelling  met
levensgrote poppen en muziek vertelt Peter Vermaat
het levensverhaal van Titus Brandsma. 
In 1881 geboren op een boerderij in Ugoklooster (bij
Bolsward),  werd  hij  in  1942  te  Dachau  met  een
injectie om het leven gebracht. Het is  het verhaal
van  een  kwetsbaar  mens  die  overeind  bleef  te
midden van het oorlogsgeweld. De geschiedenis van
een praktisch ingestelde mysticus die oog had voor
mensen  in  crisissituaties.  De  kroniek  van  een
geleerde die journalisten motiveerde niet te buigen
voor  de  naziterreur.  Deze  houding  leidde  tot  zijn
dood, maar is inspirerend tot op de dag van vandaag.

Titus werd in 1881 als Anno Sjoerd geboren. 
Als elfjarige jongen ging hij naar het kleinseminarie
van  de  franciscanen  om  zich  vervolgens  aan  te
sluiten bij de karmelieten. 
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Daar  nam  hij  de  kloosternaam  Titus  aan.  Na  zijn
priesterwijding studeerde hij in Rome, promoveerde
in de wijsbegeerte en werd uiteindelijk hoogleraar in
Nijmegen. 
Toen Nederland werd bezet door de Duitsers, kwam
Titus  Brandsma  met  hen  in  conflict.  De  directe
aanleiding tot zijn arrestatie was zijn actie om de
dagbladen  te  bewegen  geen  artikelen  en
advertenties van de N.S.B. op te nemen. 
Acht weken zat hij in een cel in Scheveningen om na
wat omzwervingen uiteindelijk in 1942 te sterven in
Dachau. 
In  een  voorstelling  van  ruim  anderhalf  uur  vertelt
Peter Vermaat het levensverhaal van deze religieus
bewogen man.

Waar: Karmelparochie
Wanneer: Vrijdag 23 september en 
zaterdag 24 september 2022 om 20.00 uur.
Prijs: € 10,00     

Kaarten kunt U als volgt bestellen:

Het aantal kaartjes x € 10,00
dit bedrag overmaken op:

NL03 INGB 0000937083 
t.n.v. 
RK Kerkbestuur Parorchie OLV v.d. Berg Carmel

Vermeld  bij  de  betaling:  de  datum,  uw  naam,
postcode en huisnummer 
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Kloosterweekend in
Januari.
Opgeven kan tot 
15 september.

Zoek de rust. Vind de stilte.
Kom  tot  jezelf  en  laat  je
inspireren  tijdens  ons
kloosterweekend.

Tijdens een kloosterweekend verblijf je met andere
parochianen in een klooster en leven we mee op het
ritme van de broeders of zusters. Tussen de gebeden
en maaltijden door verdiepen we ons in een bepaald
thema.  Daarnaast  is  er  tijd  om  stil  te  zijn,  te
wandelen  en  in  de  omgeving  van  het  klooster
inspiratie op te doen.

Stilte en ontmoeting
De retraite is een combinatie van groepsontmoeting
en individuele rust en stilte. Er zal ruimte zijn voor
uitwisseling en inspiratie rondom een thema, maar
ook  momenten  voor  individuele  rust  en  stilte.
Voorafgaande aan de retraite is er één bijeenkomst
om met elkaar en het thema kennis te maken. We
bespreken met elkaar of dat fysiek of online is.

Waar en wanneer
In het weekend van 20, 21 en 22 januari 2023 gaan
wij  naar  de Abdij  van  Berne  in  Heeswijk-Dinther.
Het kloosterweekeinde is van vrijdagmiddag 
(na 15.00u) tot zondagmiddag (rond 13.30u).
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De kosten
De  kosten  bedragen  ongeveer  120-130  euro  per
persoon. Je betaalt voor het verblijf in het klooster
inclusief de maaltijden. Kosten voor de reis naar het
klooster  zijn  niet  inbegrepen.  (Waar  mogelijk
proberen we samen te reizen.)

Organisatie
Het  kloosterweekend  wordt  georganiseerd  door
Jeroen Hoekstra en Marlies van der Lelij. 
Zij nemen ook deel aan de retraite. 
U  kunt  via  onderstaande  email  contact  met  ons
opnemen. Geïnspireerd en wilt u meehelpen? 
Mail ons.

Interesse en voorinschrijving: 
Heeft u interesse om mee te gaan? 
Reserveer een plekje door een mail te sturen 
naar diakenjeroen@kpnmail.nl.  
Vermeld  in  uw  voorinschrijving  uw  voornaam,
achternaam en woonplaats. 
Na  15  september  laten  we weten  of  er  voldoende
deelnemers zijn en kunt u definitief inschrijven door
een aanbetaling te doen.
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Vrede kun je leren – leesgroepje!
van David van Reybrouck en Thomas D'Ansembourg

Dit boekje lezen we samen in juli. Met drie online
ontmoetingen om van gedachten te wisselen. 
Doe jij ook mee?

Inhoud
Een  gelukkig  mens  pest  niet,  begaat  geen  aanslagen,
radicaliseert  niet,  krijgt  geen  burn-out  enzovoort.  Een
gelukkig mens is in vrede met zichzelf en anderen. Om in
vrede te zijn is het belangrijk om te werken aan je innerlijk:
zelfkennis, rust, beheersing, mededogen enzovoort. 
David van Reybrouck en Thomas D'Ansembourg schreven dit
essay over innerlijke vrede om ons te leren die weg te gaan:
Wie vrede kent, die vrede brengt.

Twijfel je nog? 
- Kijk naar het interview met David van Reybrouck

bij De Wereld Draait Door.
- Mail diaken Jeroen (zie hieronder) en hij stuurt je

de link van het interview.

Wanneer: Online ontmoetingen via Zoom op dinsdag 
12, 19 en 26 juli van 20.00 tot 22.00u.
Kosten:  Omwille  van  praktische  redenen  is  besloten  de
bijdrage (inclusief boek) te laten vervallen. Deelname is nu
gratis, echter  dient  u  zelf  het  boek  aan  te  schaffen.  
(Boekhandel:  16  euro;  digitaal  7  euro)  of  te  lenen  bij  de
bibliotheek. 
Hoe kun je meedoen? Aanmelden kan tot 1 juli.
Meld je aan door een mail te sturen naar
diakenjeroen@kpnmail.nl en geef aan voor welke leesgroep
je wilt inschrijven (Vrede kun je leren of Jezelf aanvaarden).

Reacties van eerdere deelnemers:
'Met  een  groepje  hetzelfde  boekje  lezen  was  een  fijne
ervaring. Ik heb er veel meer uitgehaald dan als ik het alleen
zou lezen.'  'Met  name het  leren  van  elkaar  geeft  een grote
meerwaarde.' 'Het gaf mij een ruimere kijk op het begrip Vrede
en daardoor meer rust in mijzelf.'
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De stilte der natuur

De stilte der natuur heeft veel geluiden
en is toch vol van rust voor ziel en zinnen
die druppelt zacht en ongemerkt naar binnen
tot in ons hart een zilv'ren toon gaat luiden
gelijk met haar. Als we dan weer beginnen
te denke' aan wereld-dinge' en ze te duiden
merken we dat een kracht, als die van kruiden
in ons gekome' is en ons kalm doet minnen.
Er zijn nu veel, die dit geluid nooit horen;
zij missen het aandachtige en het tere
als wie als kind geen moeder heeft gehad.
Maar de tijd die komt zal mensen weer leren
gelukkig te zijn onder haar akkoorden
en drijven uit hun bloed de koorts der stad.

HENRIËTTE ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK
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De Gerarduskalender is er weer

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 € 8,75 

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.

Toon Hermans
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Gezinsviering 3 juli om 9.30uur

 Wat zit er in je koffer...
Nog even en dan is het zover, vakantie!!
Maar wat neem je mee...
We zullen deze zondag ochtend samen met Diaken Jeroen 
kijken wat we in onze koffer stoppen om een fijne 
vakantie tegemoet te gaan.
Kom je ook met ons vieren en zingen, zodat we elkaar 
alvast een goede vakantie kunnen wensen??

Tot zondag 3 juli! 

 
 

Zaterdag 2 juli
Grote zomer- schoonmaakmorgen in onze kerk

 
Omdat het voor onze kerkwerksters niet mogelijk is alle 
werkzaamheden op de woensdagmorgen te doen  
Organiseren we opnieuw een schoonmaakmorgen.  
Op deze morgen worden de grotere klussen geklaard.
Schrijft u de datum vast in uw agenda?
Wij beginnen om 9.00 uur en verwelkomen u graag in de 
ontmoetingsruimte.
Kies de klus en je krijgt:

 Beweging 
 Gezelligheid 
 Pauze met koffie en meer 
 Schouderklopjes 
 En een schone kerk 
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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 


