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Nieuws van de parochie juli en augustus 2021

Coronamaatregelen en versoepelingen
Net  als  de  vorige  maand  worden  de  corona-
maatregelen  steeds  verder  versoepeld.  Het  aantal
bezoekers wat aanwezig mag zijn bij de vieringen is
verruimd.  U  hoeft  zich  voor  een  bezoek  aan  de
kerkvieringen niet meer vooraf aan te melden. 
De kerkassistenten zullen niet meer aanwezig zijn om
u  een  boekje  aan  te  reiken  of  te  sprayen  met
desinfectie.  Wel  zal  er  een  desinfectiezuil  staan
welke u kunt gebruiken. 
De  maatregelen  die  met  ingang  van  juli  door  de
overheid zijn bepaald blijven nog wel van kracht:

- Handen desinfecteren bij binnenkomst.
- Anderhalve meter afstand houden.
- Plaatsnemen op een plek met een sticker.

In de maanden juli en augustus is er, zoals u gewend
bent, iedere zondagmorgen om 9.30 uur een viering. 

Een kaarsje aansteken in de Mariakapel
Nu er  meer  mensen in  de viering  aanwezig  mogen
zijn  is  besloten  het  kaarsje  aansteken  terug  te
brengen tot 1 dag in de week. 
Op dinsdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur zal er een
vrijwilliger aanwezig zijn.

Zaterdag 3 juli schoonmaakdag in onze kerk
0nze kerkwerksters worden een dagje ouder en hulp
is uiteraard altijd welkom. Omdat er ook klussen zijn
die  meer  geschikt  zijn  voor  jongere  mensen  of
klussen  waar  meer  kracht  voor  nodig  is  willen  we
zaterdagmorgen 
3 juli een schoonmaakdag organiseren. 
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Uiteraard  met  inachtneming  van  de
coronamaatregelen  die  er  nu  nog  zijn,  zoals  de
anderhalve meter. 
Schrijft u de datum vast in uw agenda? 
Wij beginnen om 9.00 uur en verwelkomen u graag in
de ontmoetingsruimte.
Weet u nog niet of u komt? U kent ongetwijfeld de
volgende uitspraak:
Vele handen maken licht werk.
En  uiteraard  wordt  er  voor  koffie  met
wat lekkers gezorgd.

Christoffel en Maria 
Ook liturgisch zijn de maanden juli en augustus stille
maanden. Maar de vakantietijd kent wel een heilige: 
de  Heilige  Christoffel.  Christoffel  die  het  kindje
Jezus op zijn schouder draagt en hem zo dwars door
de wilde rivier veilig naar de overkant brengt.
Menig  automobilist  of  reiziger  heeft  een  medaillon
van Christoffel in zijn auto hangen of in de bagage. 
En op 15 augustus vieren we het feest van Maria ten
Hemelopneming ofwel Maria Hemelvaart.

Een DANK - JE - WEL
Het mag duidelijk zijn dat we de vrijwilligers die zich
nu al meer dan een jaar beschikbaar stellen om u de
gelegenheid  te  geven  een  kaarsje  aan  te  komen
steken en de vrijwilligers  die op de zondagmorgen
kerkassistent zijn heel dankbaar zijn.
Zij hebben deze taak tijdelijk op zich genomen. Dat
dit tijdelijk uiteindelijk zo lang zou duren was vorig
jaar zomer niet te voorzien. Zonder hen was het voor
het  parochieteam  onmogelijk  geweest  u  op  deze
manier van dienst te kunnen zijn.
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Parochiezondag 2021 is vervallen
Traditiegetrouw viert onze parochie de geboortedag
(24 juni) van de Heilige Johannes vieren.
Op zondag werd dan met een feestelijke viering het
werkjaar afgesloten en vertelde de voorzitter van het
parochieteam hoe het gaat met onze parochie.
Dit  jaar  kon  deze  viering  nog  niet  worden
georganiseerd.  We  gaan  er  vanuit  dat  de
parochiezondag  in  juni  2022  weer  gevierd  kan
worden. 

Zondag 29 september Parochie familieviering
Na  de  zomer  begint  een  nieuw  kerkjaar.  Als  de
coronamaatregelen ver genoeg zijn versoepeld, dan
willen  graag  het  nieuwe  jaar  beginnen  met  een
feestelijke familieviering voor jong en oud.
De viering staat gepland voor zondag 29 september.
We zijn dan natuurlijk blij dat we dan na een lastige
periode weer vooruit kunnen kijken, plannen kunnen
maken.  
We  hopen  dat  u  ook  aanwezig  zult  zijn  om  deze
viering,  met  muzikale  ondersteuning  vanuit  onze
koren, mee te vieren.

Vakantietijd
Juli en augustus zijn bij uitstek de vakantiemaanden
en na een koude start van het voorjaar hopen we dat
deze zomer mooi weer voor ons in petto heeft.
Of u nu op vakantie gaat of thuis blijft. 
Wij wensen u een fijne zomer toe.
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In Memoriam

Engelina Kouwenhoven - Schelling
Lien

*15 april 1927           26 mei 2021

Op 26 mei is  Lien Kouwenhoven op 94-jarige leeftijd
overleden.  Lien  was  een  vrouw die  er  van  hield  om
mensen om zich heen te hebben. Een kaartje leggen,
een spelletje jeu de boules er samen met vriendinnen
op uit gaan. 
Lien  komt  uit  een  groot  gezin  en  wist  al  jong  van
aanpakken en als ze later is getrouwd en samen met
haar man de rozenkwekerij aan de Vuurlijn heeft waar
ook haar kinderen worden geboren is stilzitten er niet
bij.
Het verdriet is groot als haar man Jan en maar enkele
jaren  later  haar  zoon  Johan  overlijden.  Veel  troost
vond Lien bij haar kinderen en kleinkinderen. 
In de viering van de uitvaart vertelden haar kinderen en
kleinkinderen vol liefde wat hun moeder en oma voor
hen heeft betekend. 
Dat  Lien weer mag zijn  herenigd met hen die zij  zo
miste.
En  mag  haar  gezin  troost  vinden  in  de  mooie
herinneringen die zij heeft nagelaten.
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In Memoriam

Aplonia Johanne Maria
Van der Pouw Kraan – Plasmeijer

*15 januari 1941                  14 juni 2021

Op 14 juni is Ina van der Pouw Kraan - Plasmeijer in het
bijzijn van haar kinderen overleden. Het was goed dat
zij waarvan zij zoveel hield tot het laatste moment zo
dichtbij haar waren. 
Na het overlijden van haar man Piet viel het voor Ina
niet mee. Haar gezondheid liet haar in de steek en het
werd steeds moeilijker om in het huis waar zij samen
met  Piet  hun  gezin  heeft  groot  gebracht  te  blijven
wonen.  Ina  verhuist  naar  een  appartement  in
Kudelstaart en later naar het Kloosterhof.
Haar kinderen omschreven hun dankbaarheid aan deze
lieve moeder en oma  als volgt op de kaart.

zoals jij ons steunde, steunen wij elkaar
zoals jij ons hielp, helpen wij elkaar

zoals jij van ons hield, houden wij van elkaar
wees gerust, ga gerust

het is goed zo

We wensen haar kinderen toe dat zij troost zullen 
vinden in de mooie herinneringen.
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MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT 

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

_____________________________________________________
lopend vuurtje                           8                          juli augustus 2021

mailto:pc.hoogenboom@caiway.nl
mailto:qbmeijer@kpnmail.nl


Een DANK-JE-WEL

Vanaf deze plek willen we Joop van Diemen hartelijk
bedanken  voor  al  de  uren  die  hij  in  het
parochiecentrum  achter  de  drukmachine  heeft
doorgebracht. 
Dat  waren  uren  waarin  hij  drukwerk  voor  onze
parochie heeft verricht. 
Onder  andere  de  boekjes  voor  de  bijzondere
vieringen zoals de gezinsvieringen, 
de themavieringen en de viering van de uitvaart. 
En zeker boekjes voor de uitvaarten kwamen altijd
onverwacht,  ook  dan  mochten  we  Joop  bellen  en
zorgde hij dat het in orde kwam.
Ook  het  maandelijkse  parochieblad,  Het  Lopend
Vuurtje werd door Joop gedrukt. Een boekje waarvan
de oplage en het aantal pagina's hoger ligt dan een
“kerkboekje”. Het is maar zo gewoon dat je eens in
de maand het parochieblad op de mat vind. 
Daarom  zijn  we  Joop  dankbaar  dat  hij  dit  vanaf
november 2012 heeft willen doen.
Daarnaast  was Joop een gewaardeerd  lid  van onze
parochievergadering. Deze vergadering zijn de ogen
en oren van onze parochie.  Ook daarin heeft  Joop
zijn steentje jarenlang bijgedragen.

Joop je hebt de dank-je-wel kaars dik verdiend.
Dank-je-wel voor je inzet en trouwe dienst.

Het parochieteam en 
de parochievergadering
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Ga met Gods zegen!

Reizen…  We  hebben  er  met  z’n  allen  naar
uitgekeken. En het lijkt erop dat het echt weer kan
komende zomer.  Dus  de vraag die  je steeds  vaker
hoort: “Waar ga jij naar toe deze zomer?” Blijven we
dichtbij huis of zoeken we het verderop? Of blijf je
lekker thuis? Heel veel plezier alvast, geniet ervan!
Tot  rust  komen,  tijd  voor  elkaar  hebben  en  alles
even  lekker  de  boel  laten.  Wat  zegt  de  Bijbel
eigenlijk  over  vakantie?  Nou,  helemaal  niets  dus!
Vakantie “bestond” toentertijd nog niet. 

De Bijbel zegt wel iets over reizen en rust houden. 
In de Bijbel vinden we talloze verhalen van mensen
die onderweg zijn.  Denk maar aan de geschiedenis
van het Joodse volk dat na de uittocht uit Egypte 40
jaar lang door de woestijn zwierf. 

Of het verhaal van Daniël: 
Hij trok van Kanaän naar de grote stad Babel. 
En Jezus reisde met zijn discipelen te voet het land
Israël  door.  De  bekendste  reiziger  uit  de  Bijbel  is
misschien  wel  de  apostel  Paulus.  Hij maakte  niet
zomaar een tocht: hij bracht de blijde boodschap van
het evangelie aan mensen in verre landen.
Hij reisde door Turkije, Griekenland, Italië en wilde
zelfs naar Spanje! Wanneer we een schatting maken
van de afstand die Paulus heeft afgelegd, komen we
op een aantal van meer dan 16.000 kilometer. 
En  dat  in  een  tijd  dat  er  geen  auto  of  vliegtuig
bestond!

Naast reizen hoort rust ook bij vakantie. Ook daarvan
vinden we vele sporen in de bijbel. 
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De twaalf leerlingen kwamen weer bij Jezus terug.
Ze  vertelden  Hem  alles  wat  ze  hadden
gedaan en gezegd. Hij zei tegen hen: ‘Kom met Mij
mee naar een eenzame plek en rust een beetje uit’. 

Jezus en de discipelen zijn druk geweest met preken,
onderwijzen  en  werken.  Er  is  nog  genoeg  werk  te
doen, maar Jezus vertelt hen: ‘Rust een beetje uit’.
Hij neemt ze mee naar een rustige plek om even tot
rust te komen en nieuwe kracht op te doen. 

Of je nu thuisblijft of lekker weggaat: Ga met God.
Rust  uit  en  geniet.  Word  een  rijker  mens,  zoals
onderstaand gedicht mooi weergeeft.

Ga met Gods zegen!

Als je gaat, ga met God.
Heb eerbied voor de grond waar je komt,
en eer de mensen om waar ze wonen en wie ze zijn;
Neem vooral je zachte krachten mee
en pak ze daar uit: hartelijkheid en vrede;
liefde en vriendschap.
Ook neem je de goede woorden mee
en je zaait ze ginder uit met gulle gebaren.
Als je gaat, ga dan als een kwetsbaar mens
met goede en minder goede kanten,
en zie de mensen vanuit een milde blik: 
Zij zijn net als jij! Kinderen van God.
Als je gaat, ga dan als iemand die wil genieten
van wat je hoort en ziet, van wat je ruikt en proeft.
Als je gaat, ga dan met God
die je rijker terug wil zien dan toen je ging.
Ga! Zijn zegen heb je!
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De vakantie: het vliegt zo weer voorbij. 
Hoe ga jij echt tot rust komen in je vakantie? 
En hoe ga jij ervan genieten? 

Maak eens een lijstje met dingen waar je echt naar
uitkijkt  en  van  gaat  genieten  en  een  lijstje  met
dingen waar je van gaat uitrusten. 
Misschien is dit wel hetzelfde lijstje. 
Zo haal je nog meer uit je vakantie: rust en genot,
precies datgene wat God ook jou gunt!

Een hele fijne vakantie gewenst!

Diaken Jeroen Hoekstra
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Maria Hemelvaart

Op zondag 15 augustus vieren we Maria ten Hemel
opneming ofwel Maria Hemelvaart.
Op  deze  feestdag  vieren  we  dat  Maria,  als  eerste
verloste  mens,  door  haar  Zoon  Jezus  ten hemel  is
opgenomen.  Zij  kon  niet  in  de  dood  blijven  maar
werd  meteen  met  lichaam  en  ziel  door  de  Heer
opgenomen. Zij is onze hoop want ook wij mogen op
een dag met lichaam en ziel opgenomen worden in
de Eeuwige Liefde van de Vader.

De prefatie van deze dag legt het als volgt uit: 
“Want op deze dag is de Maagd, de Moeder van God
ten hemel opgenomen. 
Zij  is  het  begin,  het  beeld  van  de  Kerk  der
voleinding. Zij houdt de hoop in ons levend en is een
troost voor uw volk onderweg. 
Terecht hebt Gij haar het bederf van de dood niet
laten zien, omdat zij op wonderbare wijze de Moeder
is geworden van uw Zoon, de Gever van alle leven.”
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Gezocht:
vrijwilligers voor het drukwerk in onze parochie.

Met  zekere  regelmaat  is  er  drukwerk,  dit  wordt
gedaan  op  een  copyprinter.  Uiteraard  is  het  veel
gezelliger om dit samen te doen. Daarom zou het fijn
zijn als meerdere mensen zich opgeven. 
Lijkt  het  u  wat  en  weet  u  zelf  iemand,  dat  is
natuurlijk  ook  prima.  Kom  gerust  eens  kijken  of
informeer bij het secretariaat. 
(Bernardien: telnr: 0629426373)

Een  kaarsje  aansteken in  onze  kerk  op
dinsdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur.
Nog steeds is het, dankzij de kerkwachten
mogelijk om op deze ochtend een kaarsje
aan te komen steken in de Mariakapel. 

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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Vieringen in onze kerk volgen op internet

Ja dat kan: 
Kerk vieren via de livestream op Kerkomroep.nl 
Sinds enige tijd worden de vieringen in onze kerk via
Kerkomroep.nl op internet uitgezonden.
Zo kunt u thuis de viering altijd mee vieren maar u kunt
de viering ook terugkijken.

Hoe het werkt op de computer:
U gaat naar Kerkomroep.nl
Vind uw kerk:  daar vult  u De Kwakel  in en drukt op
enter.
In beeld staat: resultaten voor De Kwakel.
U klikt op: RK parochie St. Jans Geboorte.
U hoeft niet in te loggen u kunt direct kiezen of dat u
een viering terug wilt kijken of de viering die op dat
moment wordt uitgezonden wil volgen.

Hoe het werkt op smartphone of tablet:
Download de app Kerkomroep.
Tik de tekst “Zoek uw kerk”. Kies dan “Plaats”.
Daar vult u De Kwakel in en druk op enter. U ziet staan
“Rk parochie St. Jans Geboorte” en die klikt u aan. 
U hoeft niet in te loggen u kunt direct kiezen of u een
viering terug wilt kijken of dat u de viering die op dat
moment wordt uitgezonden wil volgen.

Mocht u hulp nodig hebben om dit op uw computer op 
te zoeken kunt u contact opnemen met het parochie 
secretariaat: 0297 561203.
_____________________________________________________
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Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel  
Juli en augustus 2021  
    
zondag
4 juli 9.30 uur

Woord en Communieviering 
Voorg:Diaken Jeroen Hoekstra

    
zondag
11 juli 9.30 uur

Woord en Communieviering 
Voorg: mevr.Elly van Rooden

    
zondag
18 juli 9.30 uur Eucharistieviering 
    
zondag
25 juli 9.30 uur

Woord en Communieviering 
Voorg: mevr.Elly van Rooden

    
zondag
1 augustus 9.30 uur Eucharistieviering
    
zondag
8 augustus 9.30 uur

Woord en Communieviering 
Voorg: mevr.Elly van Rooden

    
zondag
15 augustus 9.30 uur Eucharistieviering
    
zondag
22 augustus  9.30 uur

Woord en Communieviering 
Voorg:Diaken Jeroen Hoekstra  

zondag
29 augustus  9.30 uur

 Woord en Communieviering 
Voorg: mevr.Elly van Rooden  

Alle vieringen kunt u online volgen op: kerkomroep.nl

Iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid in de Mariakapel 
een kaarsje aan te steken.
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Zondag 4 juli, 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: diaken Jeroen Hoekstra
Misintenties:
Hans van Eijk
Jopie van den Broek - Driehuis
Ton van de Rotten en Tygo
Overleden familie van de Rotten - Bresser
To Rekelhof - Huigsloot
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Jan van der Knaap en Henny van der Knaap – 

Duijvestein
Carol Wijfje
Corry Brozius - Hoogervorst
Henk Overwater
Ton Vlasman
Uitdankbaarheid
Overleden familie Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Zondag 11 juli, 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: Mevr. Elly van Rooden
Misintenties:
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Jan van der Knaap en Henny van der Knaap – 

Duijvestein
Carol Wijfje
Dirk Meijer en Nel Meijer - van Veen
Emmy Bartels - Hogenboom
Overleden ouders Bartels - van Kessel
Pater Cees Bartels
Leo Klijn
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric
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Zondag 18 juli, 9.30 uur
Eucharistieviering
Misintenties:
Henk Overwater
Overleden familie Lek - van Bunningen
Arie en Rie Hogerwerf - Vork
Joop en Truus van Egmond - de Hollander
Harry Schoordijk
Overleden familie Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric
Joop Snabel
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Jan van der Knaap en Henny van der Knaap – 

Duijvestein
Carol Wijfje

Zondag 25 juli, 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: Mevr. Elly van Rooden
Misintenties:
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Jan van der Knaap en Henny van der Knaap – 

Duijvestein
Carol Wijfje
Henk en Riet Snoek - Hogervorst
To Rekelhof - Huigsloot
Leo Klijn
Overleden familie Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric
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Zondag 1 augustus, 9.30 uur
Eucharistieviering
Misintenties:
Hans van Eijk
Jopie van den Broek - Driehuis
Ton van de Rotten en Tygo
Overleden familie van de Rotten - Bresser
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Jan van der Knaap en Henny van der Knaap – Duijvestein
Carol Wijfje
Corry Brozius - Hoogervorst
Riet Wijfjes - Captein
Ton Vlasman
Overleden familie Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric
May Verhoef, Jansje Verhoef - Sitvast en zoons 

Bertil en Piet

Zondag 8 augustus, 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: Mevr. Elly van Rooden
Misintenties:
Dirk Meijer en Nel Meijer - van Veen
Leo Klijn
Hans Meijer
Wilhelmus Jozefus Maria Okkersen
Maria Petronella Okkersen - van Rijn
Harry Schoordijk
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Jan van der Knaap en Henny van der Knaap – Duijvestein
Carol Wijfje

_____________________________________________________
lopend vuurtje                           19                          juli augustus 2021



Zondag 15 augustus, 9.30 uur
Maria Hemelvaart
Eucharistieviering
Misintenties:
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Jan van der Knaap en Henny van der Knaap – Duijvestein
Carol Wijfje
Maarten Klijn en zoon Dirk
Emmy Bartels - Hogenboom
Overleden ouders Bartels - van Kessel
Pater Cees Bartels
Joop en Truus van Egmond - de Hollander

Zondag 22 augustus, 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: Mevr. Elly van Rooden
Misintenties:
Wilhelmus van Rijn en Marie van Rijn - van der Kroon
Overleden familie Lek - van Bunningen
Leo Klijn
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Jan van der Knaap en Henny van der Knaap – Duijvestein
Carol Wijfje

Zondag 29 augustus, 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: diaken Jeroen Hoekstra
Misintenties:
Hennie Stoker - Sluijter
Jan Stoker
Arie en Rie Hogerwerf - Vork
Herman van Rijn
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Jan van der Knaap en Henny van der Knaap – Duijvestein
Carol Wijfje
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TER INSPIRATIE 
 
‘Waarom moet mij dit nu overkomen?’ ‘Wat heb ik
fout  gedaan?’  Willekeurige  uitspraken  die  ik  de
afgelopen weken veelvuldig gehoord heb.... 
Ze hebben te maken met de situaties waarin mensen
opeens in beland zijn: een overlijden, een ongeluk,
kanker,  echtscheiding,  faillissement.  Het  kunnen
situaties zijn waarbij mensen angstig, verdrietig en
gedesoriënteerd zijn. En waarbij ze soms ook boos op
alles en iedereen zijn. Ook op God!  

De vraag waarom er ellende en verdriet is, is niet te
beantwoorden. Dat maakt het leven op dit punt ook
onbegrijpelijk.  Maar  soms  moeten  we  nuchter
constateren,  dat  er  naast  geluk  en  voorspoed  ook
ellende  en  verdriet  in  ons  leven  is.  En  daarmee
moeten we leren omgaan. We moeten ervan uitgaan,
dat we ons leven niet volgens plan kunnen inrichten
en dat we in sommige gevallen pech hebben. 
We  moeten  er  ook  vanuit  gaan  dat  God  ons  niet
ergens  voor  straft,  zoals  mensen  nog  wel  eens
denken.  Dat  zou  een  afbreuk  doen  aan  een
liefhebbende God.
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In de bijbel is er een verhaal over Job. Hij is een rijk
en succesvol man, met veel aanzien in de landstreek
waar hij woont. Hij heeft een eigen gezin, bezit een
grote veestapel en daarnaast ook veel knechten, die
als slaven bij de familie horen. 
Dan komen de rampen. Door overvallen, berovingen,
blikseminslag en het vermoorden van zijn knechten,
raakt  Job  zijn  bezit  kwijt.  Door  een  grote  storm
komen al zijn kinderen om. Later wordt hijzelf ziek
en zit vol vieze puisten.  
Zijn vrienden geven aan, dat dit alles een straf van
God is. Boontje komt om zijn loontje! Job wordt dus
niet getroost door zijn vrienden.
En dat is wat er wel moet gebeuren! Omkijken naar
de  getroffene!  Dat  men  iemand  met  zijn  pijn  en
verdriet niet alleen laat staan. 

De ander kan hem steunen en troosten. 
Zonder oplossingen aan te dragen. 
Zonder verklaringen te geven. 
Zonder schuldigen aan te wijzen. 
Zonder te zeggen:  het komt wel goed. Alsof er niets
aan de hand is.

De  aanwezigheid  van  de  ander  heeft  zin  en
betekenis,  terwijl  de  wereld  soms  toch  nog
onbegrijpelijk blijft.

Elly van Rooden.
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Opnieuw geen parochiezondag

Door de coronasituatie kunnen we dit jaar wederom in de
maand juni geen Parochiezondag houden. Toen we vorig
jaar aankondigden dat de Parochiezondag van 2020 niet
door  kon  gaan  dachten  we  nog  dat  het  eenmalig  was.
Inmiddels weten we dat corona nog niet klaar was en dat
tot op de dag van vandaag nog steeds te maken hebben
met  coronamaatregelen.  Laten  we  hopen  dat  de
vaccinaties  hun  werk  doen  en  dat  we  in  het  komende
kerkjaar weer alles zonder beperkingen kunnen vieren. 

Nu de Parochiezondag weer geen gelegenheid biedt om
mondeling terug te blikken op het afgelopen jaar, doe ik
dit  namens  het  parochieteam schriftelijk  in  dit  Lopend
Vuurtje.

Corona

Corona heeft  veel  invloed gehad op de vieringen  in  de
kerk. Vorig jaar zomer kon met allerlei  maatregelen de
kerkdeuren per 1 juli weer open worden gezet, maar in de
herfst  waren  al  weer  strengere  maatregelen  nodig  en
mochten we nog maar  met  maximaal  30  kerkbezoekers
samenkomen. Hierop is al snel het idee gekomen in onze
kerk  een camera te  plaatsen zodat  parochianen  die  de
kerk niet wilden of konden bezoeken via een livestream
de  vieringen  in  de  kerk  konden  gaan  volgen.  Via
kerkomroep.nl  zijn de vieringen sindsdien op afstand te
volgen of terug te luisteren. Een voorziening die ook na
corona beschikbaar blijft.  
Zelf zingen in de kerk doen we sinds de heropening op 1
juli al niet meer. Wat prijzen we ons gelukkig met onze
koren.  Deze koren missen al  heel  lang het gezamenlijk
repeteren en zingen in de kerk, maar hebben met veel
kunst en vliegwerk ELKE zondag zangers en zangeressen
geleverd om de vieringen op te luisteren. 
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En ook de muzikale ondersteuning met orgel of piano was
er  elke  week.  Hierdoor  wordt  elke  dienst  echt  als  een
viering ervaren!

Sinds vorig jaar  zomer  staan er  ook geheel  belangeloos
elke week kerkassistenten klaar om de kerkbezoekers te
verwelkomen en te zorgen voor een veilig verloop van de
vieringen.  Ook  zijn  er  vrijwilligers  als  op  dinsdag  en
woensdag om 11.00 uur de kerkdeur opengaat voor een
persoonlijk gebed en/of een kaarsje op te steken in de
Mariakapel. 

Afscheid

Helaas  vonden  er  in  het  afgelopen  jaar  ook  veel
uitvaarten plaats vanuit onze parochie, waarbij het vaak
ook ging om parochianen of dierbaren van parochianen die
nog midden in de samenleving stonden. Hoe lastig was het
dan om ondanks de coronabeperkingen toch afscheid te
moeten nemen. Toch lukte het om met veel creativiteit
dit zo te organiseren dat ook heel veel wel nog mogelijk
was.  Het  is  fijn  dat  de  families  zo  toch  nog  kunnen
terugkijken op een mooi afscheid. 

De toekomst

Voor wat betreft de toekomst van onze Kwakelse parochie
liggen de bijeenkomsten hierover al weer ver achter ons.
Conclusie is dat onze parochie nog wel een aantal jaartjes
voort kan, zolang drie pijlers overeind blijven. 

Die drie pijlers 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. 
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Hoewel er hier en daar nog wat gaten te vullen zijn, zijn
we  gezegend  met  een  grote  groep  vrijwilligers  die  de
parochie  draaiende  houden.  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. 

Op hetgeen het bisdom met ons voor heeft  hebben wij
geen invloed. Door onze parochie vitaal te houden hopen
wij buiten de plannen voor kerksluiting te blijven. 
Dat neemt niet weg dat we realistisch moeten blijven. 
Om die reden gaan we met een kleine club mensen uit de
parochie  wel  nadenken  over  een  plan  B,  mocht  in  de
toekomst onze kerk toch moeten sluiten.

Veel ging ook dit jaar gewoon door

En laten we niet vergeten dat ook in het afgelopen jaar
veel ook gewoon is doorgegaan. De Lopend Vuurtjes zijn
elke maand opnieuw weer samengesteld, de kerk is met
Kerst prachtig versierd geweest, er is met een hele groep
kinderen  een  prachtige  filmopname  gemaakt  van  het
kerstverhaal, de Aktie Kerkbalans is gecoördineerd en met
hulp van heel veel wijklopers  uitgevoerd,  de tuin  werd
bijgehouden, etc. 
Ook de Paaswake moesten we overslaan, maar dat dan op
Palmzondag  het  gezongen  Stabat  Mater  wel  kon
plaatsvinden. Het was een prachtige alternatief. 
Ook  kijken  wij  met  veel  voldoening  op  terug  dat  met
grote  inzet  van  de  Avonwakegroep  de  viering  van
Allerzielen,  al  was  het  dan  in  4(!)  bijeenkomsten,  ook
gewoon  doorgang  kon  vinden.  Wij  zijn  trots  als
parochieteam op zoveel inzet en betrokkenheid. 

Op onderhoudsgebied lagen er dit jaar geen grote klussen,
dus in dat opzicht was het een rustig jaar. Wel zijn de
grote coniferen uit de tuin verdwenen en vervangen door
ander  groen,  dat  eenvoudiger  en  veiliger  is  te
onderhouden door onze tuinvrijwilligers. 
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Voor  het  nieuwe  jaar  zijn  er  wel  wat  plannen  voor
onderhoud, zoals het opknappen van de urnenhoek op de
begraafplaats. Verder willen we de bewegwijzering op het
kerkplein  verbeteren  zodat  bezoekers  gemakkelijker  de
juiste deur kunnen vinden. 

Inkomsten en uitgaven in 2020

Dan de financiën. Begin dit jaar is weer hard  gewerkt om
de  jaarcijfers  over  2020  goed  in  beeld  te  krijgen.  Als
parochieteam  maakten  we  ons  naarmate  de
coronasituatie langer duurde wel zorgen, omdat de kosten
gewoon  doorliepen,  maar  inkomsten  door  teruglopend
kerkbezoek konden tegenvallen. Uiteindelijk bleek dat we
prima in balans zijn in de parochie. 

Ons  document  met  de  naam  “Rekening  en
Verantwoording” wordt door alle 5 parochies in de regio
op  dezelfde  manier  opgesteld  zal  voor  1  juli  als  een
gezamenlijk document bij het bisdom worden ingediend.
Wij laten u hier de cijfers van onze parochie zien: 

Resultatenrekening 2020 bedragen in euro

Uitgaven   

Persoonskosten  41.673

Onroerend goed  30.051

Begraafplaatsen  3.289

Bankkosten  391

Eredienst  3.101

Pastoraal werk (incl. Lopend Vuurtje)  1.891

Verplichte en vrijwillige bijdragen  18.243

Beheerskosten  2.161

Incidentele lasten  (waaronder 
coronamaatregelen)  652

  _______

  101.452
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Inkomsten   

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

 74.042

Opbrengst uit bezittingen  25.612

Opbrengst begraafplaats  16.023

  ________

  115.667

   

Netto resultaat  14.225

De  kosten  kwamen  iets  lager  uit  dan  voorgaande  jaren.
Daartegenover  waren de  bijdragen  van  de  parochianen  zo
goed als  gelijk  gebleven ten opzichte  van het  voorgaande
jaar.  Weliswaar  was  er  beperkter  kerkbezoek  en  dus  fors
minder opbrengst uit de collectegelden, maar het resultaat
van de Aktie Kerkbalans  was hoger dan voorgaande jaren!
Daarnaast  was  er  een  hogere  opbrengst  van  de
begraafplaats. Al met al eindigden we 2020 met een positief
resultaat  van € 14.225.  Dit  bedrag  zullen  we bewaren  als
reserve om eventuele tegenvallers in het volgende jaar op te
kunnen vangen. 

De cijfers zijn voorgelegd aan de kascommissie. De leden van
de kascommissie  hebben een  toelichting op de financiën
gekregen. 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 de parochie,  in welke
vorm dan ook! 

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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Online collecteren

Nog steeds houden we ons aan de voorschriften die
het  rondwarende  coronavirus  met  zich  meebrengt.
O.a handen desinfecteren bij binnenkomst, maar ook
geen collecte tijdens de viering. 
Aan het einde van de viering staan de welbekende
groene melkbussen bij de uitgangen.

Om hen die nu niet lijfelijk aanwezig kunnen zijn bij
een  viering  in  onze  kerk  biedt  de  parochie  u  de
mogelijkheid  om via  internet  de vieringen  in  onze
kerk te volgen of terug te kijken. 
Daarom willen  we u ook in  de gelegenheid  stellen
vanuit uw huis deel te nemen aan de collecte.  
Als u uw bankzaken regelt met uw smartphone, dan
is het ook heel eenvoudig om een bijdrage te doen
door de onderstaande code te scannen met uw 
QR-scanner:
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Al lijk je gewoontjes, van binnen ben jij oneindig 
belangrijk en helemaal vrij: 
vrij om te denken, te voelen, te dromen,      
te houden van iets, of in opstand te komen.

Al loop je in uniform strak in de rij                            
van binnen ben jij als een veulen zo vrij.                   
Dus ren door je weiland en spring met je hoeven       
vergeet nooit, je binnenste vrijheid te proeven.

Want wij zijn geschapen naar Gods beeld.                 
Dat voel je het meest als je lacht en speelt               
maar ook als je meevoelt met mensen die treuren,    
daarin kan Gods liefde opnieuw gebeuren.

Bron: Geloven thuis.  
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Zaterdag 3 juli
Grote schoonmaakmorgen in onze kerk

Onze kerkwerksters worden een dagje ouder en hulp 
is uiteraard altijd welkom. Omdat er ook klussen zijn
die meer geschikt zijn voor jongere mensen of 
klussen waar meer kracht voor nodig is willen we 
zaterdagmorgen 3 juli een schoonmaakmorgen 
organiseren.
Uiteraard met inachtneming van de corona-
maatregelen die er nu nog zijn, zoals de anderhalve 
meter.
Schrijft u ade 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 
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