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Parochienieuws juni 2021

Inmiddels  worden  de  corona-maatregelen steeds
verder versoepeld. Het aantal bezoekers wat aanwezig
mag  zijn  bij  de  vieringen  is  ook  verruimd  en  wel
zodanig  dat  met  ingang  van  juni  vooraf  reserveren
niet  meer nodig is.  Het dragen van een mondkapje,
het desinfecteren van de handen bij binnenkomst en de
1,5 meter blijft wel gehandhaafd.
Omdat steeds meer mensen zijn gevaccineerd zullen de
maatregelen  in  de  komende  maanden  nog  verder
worden versoepeld en daar zijn we uiteraard heel blij
mee.

Op zondag 20 juni zijn er 2 vieringen in onze kerk:
een parochieviering om 9.30 uur en om 11.00 uur de
viering van de Eerste Communie.

Op zaterdag 22 mei hebben 9 Eerste Communiekinderen
zich aan de parochie gepresenteerd. 
Deze kinderen bereiden zich onder leiding van diaken
Jeroen Hoekstra en kapelaan Darek voor op het grote
feest  van  de  Eerste  Communie.  Het  Eerste
Communieproject waar de kinderen mee werken heet:
Gods  Grootste  Geschenk.  Voor  de  presentatieviering
hebben zij  een doos  feestelijk  ingepakt  en  daar  een
foto van zichzelf op geplakt. Ook zij zijn immers een
geschenk. De lezing van deze viering ging over de toren
van  Babel  en  de  mooi  ingepakte  en  versierde  dozen
vormen met elkaar een mooie toren maar niet als die
van Babel,  die  bekend werd om de spraakverwarring
die  de  bouw  veroorzaakte.  Onze  communicantjes
kunnen  elkaar  gelukkig  prima  verstaan.  Tijdens  deze
viering werd eerste communicant Stijn gedoopt. 
Als parochie willen we Stijn en zijn familie van harte
feliciteren  en  wensen hen veel  geluk  en  Gods  zegen
toe.
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De Eerste Communieviering vindt op 20 juni om 
11.00 uur plaats.
We wensen Fleur Zijerveld, Femke Raadschelders, 
Job  van  Scheppingen,  Ryan  Stan  del  la  Torre
Hernandez, Lucas Rodrigues, Stijn Meijer, Wiep Schijf,
Leviy Akkrum en Rowan Schijf  een prachtige dag toe
waaraan zij nog vaak met veel plezier aan terug zullen
denken.

Parochiezondag 2021 op zondag 26 september 2021
Op de naamdag van onze patroonsheilige St. Jan wordt
traditiegetrouw parochiezondag gevierd.
Om deze parochiedag in juni te laten plaatsvinden is
nog te vroeg. Daarom is besloten om parochiezondag te
verplaatsen naar zondag 26 september gelijktijdig met
de opening  van  het  werkjaar.  Schrijft  u  deze  datum
vast in uw agenda: 26 september: Parochiezondag!

Urnengraven  op ons kerkhof
Rechts op ons kerkhof, bijna vooraan, zijn urnengraven
gerealiseerd. Het is een mooi stukje kerkhof geworden
waar een bankje staat waar u even in alle rust kunt
zitten.
Wat zijn urnengrafjes zult u zich misschien afvragen.
Dit  zijn  grafjes  waarbij  een  urn  in  een  speciale
afgesloten houder in de grond wordt gezet waarna het
grafje wordt afgedekt met een liggend grafsteentje.
En net als bij de nis in de urnenmuur mogen ook hier 
2 urnen in geplaatst worden. 
Mocht  u  meer  informatie  willen  kunt  u  contact
opnemen  met  het  secretariaat:  0297  561203  of
stjansgeboorte@hetnet.nl .
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Nadat  Pinksteren  is  geweest  wordt  de  paaskaars
eigenlijk  niet  meer  aangestoken.  Immers  de  Heilige
Geest is over de apostelen gekomen en zij hebben het
vuur ontvangen om dit uit te dragen. Maar in ons eigen
leven. Hoe gaan we dan om met die Heilige Geest?
Laten we het maar zo, laten we het over aan anderen
omdat deze opdracht toch wel lastig is. Wat wordt er
nu eigenlijk bedoeld met het vuur van Heilige Geest,
Wat wordt er eigenlijk van ons verwacht? Wellicht geeft
het gedicht wat hieronder staat hier een antwoord op.

Pinksteren:
U geeft mij 
handen om te doen
'n hart om te openen
ogen om te kijken
oren om te horen
voeten om te staan

om een ander 
te geven
te dienen
te zien
te luisteren
om in uw
spoor te gaan

U schiet mij te hulp
met uw Geest
ik ben niet alleen
duizendmaal dank
o Heer voor
het Pinksterfeest
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Online collecteren

Nog steeds houden we ons aan de voorschriften die
het  rondwarende  coronavirus  met  zich  meebrengt.
Dertig  mensen  tijdens  een  viering,  handen
desinfecteren bij binnenkomst, mondkapje op, 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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In Memoriam

Catharina Pouw – van Veen

*9 februari 1933                  20 april 2021

Op dinsdag 20 april is Tiny Pouw – van Veen 
overleden. Jarenlang woonde Tiny met haar man Co
aan de Drechtdijk waar zij ook hun kwekerij hadden.
De  laatste  10  jaar  woonde  Tiny  in  Maria-Oord  in
Vinkeveen. In de eerste jaren met Co waar zij samen
de eerste echtparenkamer kregen. Samen hadden ze
het er goed naar hun zin. Als Co overlijdt valt het
voor Tiny niet mee. Haar gezondheid liet haar in de
steek en het zijn moeilijke laatste jaren geweest. 
Co  en  Tiny,  een  echtpaar  wat  samen  hard  heeft
gewerkt en veel heeft meegemaakt. Bij Tiny stond de
deur en haar hart open voor een ieder die haar nodig
had.  Zij  verstond  de  kunst  van  relativeren  en
iedereen  voelde zich bij haar thuis. 
In de hoop en het geloof dat zij nu weer herenigd is
met  haar  man  Co  hebben  haar  kinderen  en
kleinkinderen  tijdens  de  crematieplechtigheid  vol
liefde  en  respect  afscheid  genomen  van  deze
bijzondere moeder en oma.
_____________________________________________________
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MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT Juni 2021

Het secretariaat is iedere 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
 
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
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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Beste parochianen, 

Wij hebben net Pinksteren gevierd, het feest van de
komst  van  de  heilige  Geest.  Wij  vinden  het  vaak
moeilijk  om  enige  grip  te  hebben  op  de  heilige
Geest. Vaak roepen wij Hem aan, zonder erbij na te
denken, bij het maken van een kruisteken.
Maar bij de vraag wie is nu de heilige Geest is, wordt
het voor velen van ons lastig om antwoord te geven.
De heilige Geest lijkt zo ongrijpbaar. Je kunt er niet
meteen  een  plaatje  bij  hem voorstellen.  En  ja  de
heilige Geest is ook bijzonder veelzijdig. 
Na  de  verrijzenis  toont  Christus  zich  aan  de
apostelen en ademt Hij over hen en zegt: 
“Ontvang de Heilige Geest” Nadat de apostelen zelf
de heilige Geest hadden ontvangen lezen we dat  zij
op hun beurt een gebed uitspraken over de inwoners
van  Samaria,  zodat  zij  de  Heilige  Geest  zouden
ontvangen. We lezen : “Zij legden hun dus de handen
op en ze ontvingen de Heilige Geest.” 
Ook nu nog dienen de bisschoppen elk jaar aan vele
jongeren het Vormsel toe. 
Op  6  juni  a.s.  zullen  enkele  tieners  uit  de  regio
Westeinde –Amstel het H. Vormsel ontvangen.
Ze  mogen  dan  de  zeven  gaven  van  de  Geest
ontvangen  als  cadeau  en  steun  voor  hun  verdere
leven.

En  wat  nu  met  de  heilige  Geest  voor  ons  die  al
gevormd zijn?  Zoals  er  in  de  voorbereiding aan de
vormelingen wordt verteld: na je vormsel begint het
pas! 
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Met de ontvangen gaven kun je in je dagelijks leven
aan de slag. Niet iedereen heeft dezelfde opdracht in
zijn  leven,  lezen  we  in  de  eerste  brief  van  de
Korintiërs.  Maar  iedereen  die  geïnspireerd  door  de
Geest draagt door zijn inzet een steentje bij aan het
geheel, die geeft het rijk van God handen en voeten.

En hoe weet ik nu wat er precies van mij verwacht
wordt? 
Dat  is  een  kwestie  van  je  eigen  innerlijke  zender
goed  afstemmen.  In  een  goede  vriendschappelijke
relatie stem je goed op elkaar af. 
Zo ook met onze vriendschap met God.  God heeft
zijn zender al aan staan, we noemen Hem de heilige
Geest. Nu aan ons om onze ontvangst te regelen. Te
beginnen met stoorzenders uit te zetten. In de stilte
kunnen Gods stem beter verstaan. 
En wat zeggen we dan? Jezus leert ons bij deze vraag
het onze Vader… te bidden.
Het is niet erg stil te zijn en te wachten.
Vertrouw op God dan laat Hij zich kennen. Je mag
hem alles  voorleggen  wat  je  bezig  houdt.  Je  mag
Hem danken voor alles wat je ontvangen hebt. 
Je mag hem vragen wat je wil. Hij antwoordt altijd,
soms niet meteen, soms niet zoals je had verwacht of
gehoopt  ,  maar  altijd  met  datgeen  wat  werkelijk
goed voor is. God’s Geest is super creatief.

“De wind blaast waarheen hij wil; gij hoort wel zijn
gesuis,  maar weet niet  waar hij  vandaan komt en
waar hij heen gaat; zo is het met ieder die geboren
is uit de Geest”.

Pastoor Marco Cavagnaro
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Grote schoonmaakdag : zaterdag 3 juli 2021

De groep dames die op de woensdagmorgen komen
kerkwerken wordt 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. Uiteraard alleen als
dit coronaproof mogelijk is. Maar we hebben goede
hoop, nu velen inmiddels zijn gevaccineerd, dat het
deze keer wel door kan gaan. 
Schrijft  u  de  datum  vast  in  uw  agenda?  
Zaterdag 3 juli schoonmaakdag in onze kerk.

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.
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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 dinsdag en
woensdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur.
Nog steeds is het, dankzij de kerkwachten
mogelijk  om  op  deze  ochtenden  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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PCI geeft de leerlingen van basisschool De Zon
zonnebloemzaadjes

Het coronavirus heeft ook het leven van de jongste
generatie, de kinderen, het afgelopen jaar behoorlijk
veranderd. 
Zo was het spelen met vriendjes en vriendinnetjes
niet  meer  vanzelfsprekend  en  is  de  school
verschillende  keren  gesloten  geweest  waardoor  de
kinderen thuis hun schoolwerk moesten doen. 
Ook gingen de voetbaltrainingen en turnlessen niet
meer door…en zo kunnen we nog wel even doorgaan. 
Gelukkig zijn de scholen nu weer open, maar wel nog
met beperkingen. 

Het  was  én  is  niet  altijd
gemakkelijk voor de kinderen
met  alle  coronaregels  en
veranderingen. 
Daarom  hebben  wij,  als
PCI, de  kinderen  van
basisschool  ‘De  Zon’  en  hun
gezinnen  in  het  zonnetje
gezet!  Alle  kinderen  hebben
voor  de  meivakantie  een
kleine  attentie  in  de  vorm
van  een  kaart  met  zonnebloemzaden gekregen.
Hopelijk gaan de zaadjes uitgroeien tot mooie, grote
zonnebloemen!

Deze actie vond ook plaats in Aalsmeer, Kudelstaart
en in Nes a/d Amstel. In totaal zijn er 2000 kaarten
met zonnebloemzaden uitgedeeld. Wat zou het mooi
zijn  om  deze  bloemen  door  heel  De  Kwakel  en
omgeving te zien bloeien zodat iedereen hiervan kan
genieten. 
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De kinderen, maar ook u, kunnen foto’s delen op de
openbare facebookpagina:

“Laat de zonnebloem groeien!”.

Zo kunnen we op weg naar een fijne zomer, waarin
we steeds meer gaan naar een normaal leven voor
jong en oud.  De tekst op de kaart kan daarbij een
steun zijn voor iedereen: 

Kijk altijd naar de zonnebloem, 
die keert zich naar het licht 
En heeft van alle zonnebloemen het 
zonnigste gezicht 
En als je soms wat somber bent, 
op een grijze, grauwe dag 
Kijk dan maar naar de zonnebloem, 
die bezorgt jou weer een lach. 

Hoi Kanjer

Omdat jij dit verdient en het vast niet altijd
gemakkelijk was met alle Corona regels
en veranderingen bieden wij namens de 
katholieke kerken van de regio Kudelstaart,
Aalsmeer, De Kwakel en Nes a/d Amstel jou
dit zonnebloemen-cadeautje aan.

Help jij de zonnebloemen groeien en bloeien?
Wij zouden het leuk vinden als je een foto wilt
insturen van jouw (groeiende) zonnebloemen
naar onze openbare facebookpagina
“Laat de zonnebloemen groeien”.

Misschien kweek jij wel de hoogste zonnebloem!

Werkgroep PCI
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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  
Juni 2021  
    
zondag
6 juni 9.30 uur

Woord en Communieviering 
Voorg: mevr.Elly van Rooden Gemengd koor

    
zondag
13 juni 9.30 uur Eucharistieviering The Bridges
    
zondag
20 juni 9.30 uur Eucharistieviering The Bridges
    
zondag
20 juni 11.00 uur

Eucharistieviering 
Eerste Communie

    
zondag
27 juni 9.30 uur

Woord en Communieviering 
Voorg: mevr.Elly van Rooden Gemengd koor

    
zondag
4 juli 9.30 uur

Woord en Communieviering 
Voorg:Diaken Jeroen Hoekstra Gemengd koor

Alle vieringen kunt u online volgen op: kerkomroep.nl

Iedere dinsdag en woensdag van 11.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid in 
de Mariakapel een kaarsje aan te steken.
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Zondag 6 juni, 9.30 uur
Woord en communieviering
Voorganger: Mevr. Elly van Rooden
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Piet Verhoef
Hans van Eijk
Jopie van den Broek  - Driehuis
Ton van de Rotten en Tygo
Overleden familie van de Rotten - Bresser
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duyvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
Corry Brozius - Hoogervorst
Emmy Bartels - Hogenboom
Overleden ouders Bartels - van Kessel
Pater Cees Bartels
Riet Wijfjes - Captein
Herman van Rijn en overleden familie
Ton Vlasman
Harry Schoordijk
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric
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Zondag 13 juni 9.30 uur
Eucharistieviering
Muziek: The Bridges
Misintenties:
Dirk Meijer en Nel Meijer - van Veen
Maarten Klijn en zoon Dirk
Henk Overwater
Overleden familie Lek - van Bunningen
Leo Klijn
Joop en Truus van Egmond - de Hollander
Koos van der Hulst  en overleden familie
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duyvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje

Zondag 20 juni 9.30 uur
Eucharistieviering
Muziek: The Bridges
Misintenties:
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duyvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
Henk en Riet Snoek - Hoogervorst
Piet van Os en overleden familie
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Jan Zijerveld en Nel Zijerveld - Graven
Theo Pietersen en Corrie Pietersen - Bos
Johannes Kas en Piet Kas
Leo Klijn
Arie en Rie Hogerwerf - Vork
Jan van Oostwaard en Bets van Oostwaard - Zaal
Gerrit van Leeuwen en overleden familie
Henk en Ria van Tol - Pouw en overleden familie
Overleden familie van der Hoorn
Hans Meijer
Wilhelmus Jozefus Maria Okkersen
Maria Petronella Okkersen van Rijn 
Herman Blom
Vader en moeder Nederend
Anthonius Könst
Wilhelmina Könst - de Jong
Ria van Oostwaard - Könst
Veronica van Nierop
Overleden familie Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric
Kors van Rijn en overleden familie

Zondag 20 juni 11.00 uur, Eerste Communieviering
Eucharistieviering
Muziek: 
Misintenties:
Wiet Raadschelders
Niek van Scheppingen en Geertruida 

van Scheppingen - Zaal
Daisy Ris Slootjes
Hans Slootjes
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Zondag 27 juni 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: Mevr. Elly van Rooden
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Overleden familie Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duyvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje

Zondag 4 juli, 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: Diaken Jeroen Hoekstra
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Piet Verhoef
Hans van Eijk
Jopie van den Broek  - Driehuis
Ton van de Rotten en Tygo
Overleden familie van de Rotten - Bresser
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duyvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
Corry Brozius - Hoogervorst
To Rekelhof - Huigsloot
Henk Overwater
Ton Vlasman
Overleden familie Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric
Uit dankbaarheid
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Van de Bestuurstafel
Parochiebladen mei 2021

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

Schoorvoetend, zo voelt het, schrijf ik nu weer een stukje
vanuit het regionale kerkbestuur. Een halfjaar lang heeft
u via deze weg niets van ons vernomen. 
En om dan die eerste stap weer te zetten…. Dat valt niet
mee.
Misschien  herkent  u  dat?  Bent  u  bijvoorbeeld  die  hele
lockdown periode niet naar de kerk geweest. En voelt het
nu  vreemd  om  toch  een  keer  te  reserveren  om
aankomende zondag de viering bij te kunnen wonen.  Als
het reserveren, over een nog onbekende tijd, niet meer
nodig is, zal het kerkbezoek dan vergelijkbaar zijn met
dat in 2019? Zullen de meeste mensen hun oude ritme en
gewoonten weer oppakken?
Dat is één van de zorgen die wij binnen het kerkbestuur al
een aantal keren hebben benoemd. 

Ik wil even kort terugkijken naar de activiteiten van ons
bestuur in het afgelopen halfjaar. We hebben een beetje
in  het  verborgene  gezeten.  In  onze  eigen  lockdown
zouden we kunnen zeggen. Van onze voorzitter, pastoor
Marco, weten we dat hij zo’n 2 maanden in Italië was om
zijn ouders bij te staan. Ikzelf ben afgelopen winter een
flink  aantal  weken  uitgeschakeld  geweest  en  had  tijd
nodig  om  ook  mijn  vrijwilligerswerk  weer  te  kunnen
oppakken. 
Helaas  heeft  Henk  Vermaas  de  overweging  gemaakt  te
stoppen als kerkbestuurder. Binnen het parochieteam van
Uithoorn is hij nog wel actief gebleven. 
Voor ons kerkbestuur is het spijtig een ervaren bestuurder
te  moeten  missen  en  we  hopen  de  vacante
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bestuursfunctie snel te kunnen invullen. Momenteel heeft
er niemand uit de Emmaus parochie zitting in het bestuur.
Wij  hebben  echter  besloten  dat  een  bestuurskandidaat
ook  vanuit  een andere parochie  mag komen.  Het  liefst
vinden  we  iemand  met  ervaring  en  interesse  in
administratief,  juridische  zaken of  in  de communicatie.
Wij denken hier in de komende jaren namelijk veel oog
voor te moeten hebben. Voor aankomende bestuurders is
er  desgewenst  een  uitgebreide  toerustingscursus
beschikbaar. 
Met vragen kunt u de pastores of 1 van de bestuursleden
benaderen.

Waar we behoorlijk wat energie in hebben gestoken, maar
wat niet van de grond is gekomen afgelopen najaar, is het
goed afstemmen van  de  wijze  waarop we kerkdiensten
online  beschikbaar  kunnen  maken.  Hierbij  speelde  de
tijdsdruk  van  de  naderende  Kerstperiode  en  de
onzekerheid betreffende het gebruik in verhouding tot de
kosten de grootste rol. Beslissen over grote investeringen,
in  een  onzekere  periode,  zou  niet  moeten  onder
tijdsdruk. Dat hebben we als regionaal bestuur dan ook
niet  gedaan.  De  lokale  parochies  hebben  wel  keuzes
gemaakt.  Helaas  zijn  we  daarbij  niet  allemaal  op
hetzelfde platform uitgekomen. Onder dit stukje krijgt u
het overzicht van welke kerk op welke wijze online is te
vinden.

Wat  hadden  we  graag  de  gezamenlijke  website
ondertussen  kunnen  presenteren.  De  personen  die  zich
hiermee  zouden  bezig  houden  hebben  echter  moeten
afhaken. De huidige leden van het bestuur hebben niet de
kennis  om  zelf  de  website  te  vullen  met  teksten,
illustraties en bijlagen. We ontvangen graag een tip wie
we kunnen benaderen voor dit projectje. 
Als er een bruikbare website is, hopen we (met een goede
training) het actueel houden zelf te kunnen.
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Zoals  bijna  iedereen  in  2020  heeft  leren  beeldbellen,
moesten wij ook online vergaderen. En hoewel het niet
voor iedereen makkelijk  was, kon uiteindelijk  zelf  onze
notuliste online aansluiten via Teams. En als ik teruglees
in die notulen staat er veel, heel veel, geschreven over
toekomst visies. 
Enerzijds proberen we op “zakelijk” gebied in te schatten
wat de toekomst ons zal brengen en hoe we onze regio
over  circa  10  jaar  moeten  zien.  Dan  gaat  het  om  het
inschatten  van  de  financiële  gezondheid  van  onze
parochies én om het gebruik van onze gebouwen. Naast
deze zakelijke kant is er vervolgens de pastorale visie en
beleid. Deze moeten op elkaar afgestemd zijn en dienen
goed  naast  elkaar  te  liggen.  De  1  kan  niet  zonder  de
ander.  We  willen  niet  dat  alleen  de  pastorale
overwegingen de toekomst van onze gebouwen bepaalt.
En andersom kunnen de puur zakelijke afwegingen niet de
pastorale richting bepalen. 
De  allerbelangrijkste  en  meest  genoemde  “partijen”
hierbij  zijn  de  parochiegemeenschappen  en  de
vrijwilligers. Want hieruit bestaan onze kerken en hierop
draaien onze kerken. En daarom willen we zo graag met
de betrokken groepen, met jullie dus, in gesprek. 
De  uitnodiging  om hiervoor  “live”  bij  elkaar  te  komen
moet nog even op zich laten wachten. Dan geeft ons de
kans  om  met  nog  concretere  voorstellen  te  komen.
Voorstellen,  scenario’s,  die  we vervolgens  graag  met  u
bespreken. Want 1 ding daar zijn we het over eens: we
zijn met elkaar kerk, met elkaar willen we de toekomst
tegemoet treden, met elkaar zijn we er voor elkaar.

Ik kijk graag naar de zon, die geeft in deze tijd steeds
meer warmte en energie. Daar knap ik van op, krijg ik ook
weer energie van. Vandaar dat het Pinksterfeest ook zo
goed past in mei. De energie, de moed en het vertrouwen
om naar buiten te treden en aan het werk te gaan ervaar
ik heel sterk. Ik hoop u ook.
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Dus neem de stap maar, ook na een lange periode van
rust, om weer eens naar de kerk te komen; 
om de familie of vrienden te bellen die je lang niet kon
bezoeken of die je niet zag omdat een clubje niet door
kon gaan;
om je hulp aan te bieden, zodat anderen er niet alleen
voor staan;
om creatief en optimistisch naar de toekomst te kijken.

Tot ziens, Ik hoop u binnenkort graag te ontmoeten.

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

Online de kerkdiensten volgen? 
Dat kan op de volgende manieren:
Aalsmeer:     YouTube, 

via de link in de kalender op www.rkkerkaalsmeer.nl
De Kwakel:   KerkOmroep.nl, 

[zoek op “Kwakel”], online of via app
Kudelstaart: YouTube, 

ontvang de link in uw email via
stjangeboortesecretariaat@live.nl 

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

secretariaat@emmaus-uithoorn.nl
In De Kwakel blijft voorlopig de mogelijkheid om bij Maria een
kaarsje  op  te  steken op  dinsdag  en  woensdag van  11.00  tot
12.00 uur.
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Geroepen om lief te hebben......  

Wij zijn geroepen om lief te hebben    
Je zou het willen roepen in deze wereld: 
tegen de soldaat in de bulldozer,         
tegen het kind met de steen,
tegen de moeder van de martelaar, 
tegen de terrorist met de bom op zijn lichaam, 
tegen de president op oorlogspad...... 

Maar zeg het vooral tegen jezelf
als je je ergert, als je boos bent,  
als je bang bent, als je niet geloofd wordt.  
Zeg het en deel ervan uit:
deel rijkelijk uit van die liefde
die elke mens in zich draagt, 
gekregen van een God die zelf liefde is.   

Felicia Dekkers 
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TER INSPIRATIE

We zijn broers en zussen, we horen bij elkaar ook al
zijn we zo verschillend. We horen bij elkaar omdat
we  allemaal  Gods  kinderen  zijn,  omdat  God  ieder
mens liefheeft. Daarover schrijft paus Franciscus in
zijn laatste rondzendbrief ‘Fratelli tutti’. 
Een  inspirerende  brief  over  de  opbouw  van  een
rechtvaardige  en  broederlijke  wereld,  die  in  het
kleine kan èn moet beginnen. Op de plek waar ieder
mens leeft en liefheeft. Je kunt er goed de inspiratie
van Franciscus van Assisië in proeven. ‘Hij werd een
vader voor allen en inspireerde tot de visie van een
broederlijke  samenleving’,  schrijft  de  paus  in  de
inleiding.

Een vreemdeling op de weg    
De  brief  begint  met  een  scherpe  analyse  van  de
misstanden in de wereld van vandaag: de misleiding
en vervorming van ons begrip van ‘democratie’, en
'rechtvaardigheid’;  het  verlies  van  de  sociale
gemeenschap; het overwicht van de marktlogica en
de cultuur van verspilling; de werkloosheid, racisme,
armoede;  slavernij,  mensenhandel  en
vrouwenmisbruik; dan neemt de paus ons mee in het
verhaal van de Barmhartige Samaritaan  en stelt ons
een directe  vraag: op welk personage lijk jij? 
Op  de  voorbijgangers,  de  Samaritaan,  de  gewonde
man of de herbergier?
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Iedere dag is een nieuwe kans het bij elkaar horen,
vorm  te  geven.  Begin  op  het  meest  concrete  en
lokale  niveau.  Daar  is  je  naaste  te  vinden.  Het
verhaal  van  de  Samaritaan  laat  wel  zien  dat  dàt
voorbij de grenzen van de eigen groep gaat.

Een open wereld 
Paus  Franciscus  houdt  een  vurig  pleidooi  voor  de
liefde als de kracht die helpt, om boven onszelf uit
te stijgen in openheid naar anderen. Die stelt je in
staat tot ‘sociale vriendschap’  en oriënteert je op
de universele gemeenschap, die veel meer is dan een
wereld van zakenpartners. Hier komt terug wat zijn
voorgangers in hun sociale encyclieken al schreven.
Het is een rijke overtuiging dat alle mensen broeders
en  zusters  van  elkaar  zijn.  Maar  hoe  kun  je  dat
concreet  vorm  geven?  Dat  kan  alleen  als  we
vertrekken  vanuit,  nieuwe perspectieven  zoals  een
vruchtbare  wisselwerking  tussen  landen,  het
belangeloos  ontvangen  van  anderen,  de  aandacht
voor de eigen identiteit en het besef dat we de ander
nodig hebben om zelf mens te zijn.

Dialoog en sociale vriendschap  
Zo'n perspectief is de ‘kunst van de ontmoeting’ en
de onderlinge dialoog; de bereidheid om te geven en
te  ontvangen  en  voor  de  waarheid  (van  de ander)
open  te  staan.  We  worden  opgeroepen  om  een
cultuur van ontmoeting te ontwikkelen, anderen te
erkennen  en  vriendelijkheid  te  herontdekken.  Dat
brengt  ons  op  de  weg  naar  vrede,  vergeving  en
verzoening,  onontbeerlijk  voor  een nieuw begin  na
een groot conflict. Tot slot geeft hij aan dat  geweld
absoluut geen religieuze basis kan en mag hebben. 
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Hij  wijst  op  de  belangrijke  taak  van  religieuze
leiders,  om  geweldloosheid  te  verkondigen  en
herinnert  aan  ‘Het  document  over  menselijke
broederschap  voor  wereldvrede  en  vreedzaam
samenleven',  ondertekend  door  hemzelf  en  door
grootimam Ahmed Al-Tayyib van al-Azar in Abu Dhabi
in 2019.

Fratelli tutti in onze parochie 
Deze brief geeft veel inspiratie om ook hier in onze
geloofsgemeenschap,  elkaar  te  zien  als  broers  en
zussen, om te komen tot een cultuur van ontmoeting.
Om een open parochie te zijn waar het een vreugde
is  om  anderen  te  ontvangen  en  vanwaar  we  naar
anderen op weg kunnen gaan.

Elly van Rooden.

'' Fratelli tutti', uitgeverij Licap Halewijn.

_____________________________________________________
lopend vuurtje                                 28                                  juni 2021



Hallo zon
en hallo dag

Zullen we samen stralen
Beginnen met een lach

Zullen we beleven
verwonderen

gewoon dankbaar zijn

Genieten van momenten
Groot of best wel klein

Jip

Je bent een parel in Gods hand
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Vrijwilligers gezocht.

Vrijwilligers zijn er in alle soorten en maten.
Sommigen zie je en anderen niet.
Maar elke klus wat de vrijwilliger doet is even 
belangrijk.
De pastoor kan niet zonder de koster.
De kerkganger niet zonder een boekje.
De tuingroep niet zonder de koffie.

Wie niet voor maar achter de schermen actief wil 
zijn voor de parochie:

We zoeken mensen die drukwerk voor onze parochie 
wil doen.
Lijkt het je wat en wil je meer informatie, bel gerust
met het secretariaat 0297 561203, dagelijk 
bereikbaar tussen 9.00 en 15.00 uur.
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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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