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Parochienieuws juni 2022 
  
Parochiezondag, 26 juni 9.30 uur 
Traditiegetrouw wordt eind juni, op patroonsdag, het 
werkjaar met een feestelijke viering afgesloten. 
Tijdens deze viering doet de vice-voorzitter een 
woordje waarin ze u op de hoogte brengt van het wel 
en wee en soms bijzonderheden van onze parochie.  
Ook dit jaar vieren we parochiezondag.  
De voorganger van deze viering is diaken Jeroen 
Hoekstra en de koren zullen de viering muzikaal 
opluisteren. 
Na deze viering hopen we u te ontmoeten bij de koffie 
/ thee of limonade met wat lekkers. 
En net als andere jaren biedt de handwerkclub haar 
artikelen te koop aan. Met de opbrengst kunnen zij 
dan weer materiaal kopen om met elkaar op de 
maandagmiddag gezellig te handwerken. Deze club is 
voor iedereen toegankelijk, iedereen is welkom! 
Misschien vindt u het ook leuk om met uw activiteit 
aanwezig te zijn? (mits het linkt aan het 
kerkgebeuren” ) Dat kan, dan wordt er ook voor u 
ruimte gemaakt. U kunt zich bij het secretariaat 
aanmelden. 
We hopen velen van u te ontmoeten op  
zondag 26 juni 9.30 uur! 
 
Wie ons wilt helpen deze zondag, bijvoorbeeld met 
koffie inschenken, kan zich opgeven bij het 
secretariaat:  
stjansgeboorte@hetnet.nl of 0297 561203 
 
 
 
 

mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
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Muziek in de kerk 
Zoals gezegd wordt met de viering van parochiezondag 
het werkjaar afgesloten. Alle activiteiten komen in de 
zomerperiode op een laag pitje te staan. Ook de koren 
gaan met een welverdiende vakantie maar dat 
betekent wel vieringen zonder muzikale 
ondersteuning. niet inspirerend, kaal, u kunt vast zelf 
wel invullen welk gevoel dit oproept. 
Daarom heeft een koorlid het initiatief genomen om 
tijdens de vieringen toch muziek in de kerk te krijgen. 
Maar dat kan niet zonder uw hulp!  
Op pagina 15 leest u hier meer over. 
 
De kerktuin 
Heeft u ook zo genoten van de prachtige tulpen in de 
tuin langs de Boterdijk?  
Wat ziet de tuin van de kerk / parochie er geweldig 
mooi uit. Dit kan alleen omdat de tuingroep iedere 
dinsdagmorgen ontzettend zijn best doet om het zo te 
houden. en te onderhouden. Dat we trots zijn op de 
tuingroep die de tuin, de buitenruimte en het kerkhof 
zo picobello bijhoudt begrijpt u vast wel. Extra 
handen zijn altijd welkom.  
Heeft u op dinsdagmorgen tijd om eens te komen 
helpen, kom dan gerust eens kijken, we beginnen om 
9.00 uur.  
 
 
Wat zijn we trots op ons mooie kerkhof….. 
Gelukkig hebben we weer kunnen genieten van het 
mooie weer en zie daar, de bomen zitten weer vol in 
het blad en wat groeien de bloemen, struikjes en 
andere planten in de tuinen ineens weer hard. 
Ook de planten en struikjes op ons kerkhof doen 
hieraan mee. 
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De tuingroep doet ontzettend zijn best om het kerkhof 
er netjes uit te laten zien. Maar het is voor de hen niet 
te doen om ook de graven bij te houden. Zeker in deze 
tijd waarin alles zo hard groeit en bloeit is het een 
enorme klus om de uitgebloeide bollen weg te halen, 
struikjes die over de graven van anderen groeien te 
snoeien, boompjes in te korten. Daarom willen we u 
vragen zelf het graf van uw dierbare te komen 
verzorgen zodat ons kerkhof de plek is en blijft waar 
we in alle rust onze dierbaren op een mooi verzorgd 
kerkhof kunnen bezoeken. 
 
 
Kerkomroep.nl 
Sinds december 2020 hebben we via kerkomroep.nl 
een livestream in de kerk. Er moest hiervoor een 
camera en een zendkastje worden aangeschaft en dit 
is destijds mogelijk gemaakt met geld van de Kwakelse 
Veiling. Ook betalen we maandelijks een bedrag aan 
kerkomroep.nl voor de geleverde techniek. Degenen 
die de viering niet kunnen of willen bezoeken hebben 
zo de mogelijkheid deze op afstand via een computer 
of tablet te volgen. Als parochie weten we niet wie 
deze mensen zijn, maar wel krijgen wij door dat 
wekelijks gemiddeld 25 tot 30 personen de viering op 
afstand volgen of de viering later terugkijken. We 
denken dat de “live-stram” in een behoefte voorziet 
en zullen deze “service” dan ook blijven aanbieden. 
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In Memoriam 

 

Wilhelmus Theodorus 
Maria Kooijman 

Wim 

 

*16 augustus 1947           22 april 2022 
 
Als Wim Kooijman zaterdagmorgen 22 april overlijdt 
en hij het aardse leven voor het hemelse heeft 
verwisseld hopen en geloven we dat veel lieve mensen 
hem daarboven hebben opgewacht.  
Zijn ouders, broers, zusjes en alle lieve mensen die 
hem zijn voorgegaan. En we geloven echt dat zijn 
lieve moeder die hij zo ontzettend heeft gemist, hem 
met open armen heeft ontvangen. 
En we mogen geloven dat Wim nu is thuisgekomen 
daar waar het goed is, daar waar het leven mooi en 
vol liefde is. Waar hij bevrijd is van al zijn aardse 
zorgen en waar hij nu de rust heeft gevonden waar hij 
zo naar verlangde. 
Met elkaar hebben we Wim te rusten gelegd op ons 
kerkhof, daar waar ook zijn ouders liggen begraven. 
Hiermee is de cirkel weer rond. 
Wim dat je mag rusten in vrede. 
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In Memoriam 

 

Christina Maria Harte - 
Geijsel 
Tiny 

 

*7 september 1923           14 mei 2022 

 

Na een lang leven van 98 jaar heeft Tiny Harte op  
14 mei het aardse leven voor het hemelse verruild.  
Samen met haar man Harry woonde zij aan de 
Boterdijk waar zij eerst een groentekwekerij hebben 
en later bloemen gaan telen. Daar worden ook hun 
kinderen geboren. Tiny genoot van haar gezin, van de 
gezelligheid die het met zich meebracht.  
Als moeder en oma hield ze ervan om voor hen 
allemaal te zorgen. 
En als de Kwakelse kermisoptocht langs kwam stond 
de deur voor iedereen open. 
Als Tiny ouder wordt verhuist zij naar het 
Kwakelsepad. Wat geniet ze van het leven op het 
dorp, alles lekker dichtbij en altijd wel iemand om een 
praatje mee te maken.  
De laatste jaren heeft Tiny in het Hoge Heem gewoond 
waar zij te midden van haar kinderen is overleden. 
Met een glimlach en veel liefde bewaart haar gezin de 
herinneringen aan deze moeder, groot-en 
overgrootmoeder in hun hart. 



_____________________________________________________                                       
lopend vuurtje                                  7                                   juni 2022 

 

 
MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT juni 2022 

 

Het secretariaat is op dinsdag van 9.00 - 15.00 uur 
geopend en dagelijks telefonisch en via de email 
bereikbaar. 

 

Telefoonnr:  0297-561203       
Email:   stjansgeboorte@hetnet.nl 
Website:  www.rkparochiedekwakel.nl 
Facebook:  rkparochiedekwakel 
Meevieren via internet: www.Kerkomroep.nl 
  
KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIAKAPEL 
Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur 

 

DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM 
Het opgeven van een doop, een huwelijk of een 
jubileumviering gaat via het secretariaat.  
Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373   
 

OPGEVEN VAN MISINTENTIES 
Misintenties kunnen via de email worden opgegeven: 
stjansgeboorte@hetnet.nl 
De kosten van de intenties zijn € 8,50.  
U kunt dit overmaken op  
reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie  
St. Jans Geboorte onder vermelding van uw naam. 

 

DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, 
VERGADERRUIMTES 
De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en 
vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij:  
Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of  
Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9. 

 

BLOEMEN IN DE KERK 
Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en 
het altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf 

mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
http://www.rkparochiedekwakel.nl/
mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
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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 
 

mailto:qbmeijer@kpnmail.nl
mailto:pc.hoogenboom@caiway.nl
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Goede Vrijdag of Hemelvaart 
 
We lopen met elkaar de weg van Pasen naar 
Pinksteren. Van het grote wonder naar ‘en nu jullie 
(met Onze hulp)!’ Tussendoor vieren we Hemelvaart. 
Hemelvaart is een beetje een apart hoogfeest.  
Het valt immers op donderdag, buiten de cyclus van 
de zondagen waarop we gewoon zijn om naar de kerk 
te gaan. Zo wordt het een lang vrij weekend voor veel 
mensen.  
 
Op blote voeten 
Hemelvaart is onlosmakelijk verbonden met die leuke, 
maar ook aparte traditie van het dauwtrappen. 
Vroeger was dauwtrappen een processie bij het 
ochtendgloren. Maar wist u dat dauwtrappen al een 
oude gewoonte is, waarbij mensen op Hemelvaartsdag 
heel vroeg opstaan om een wandeling te maken in de 
natuur. Op blote voeten! De dauw op het gras zou 
namelijk een helende werking hebben. Maar helende 
werking of niet, dit moet je toch een keer gedaan 
hebben, al dan niet op blote voeten! 
 
Grote feesten in het perspectief van een  
mensenleven 
Soms hoor je mensen zeggen: ‘Dat was mijn Goede 
Vrijdagervaring.’ Of ‘toen kon het pas echt Pasen 
worden in mijn leven’. De grote gebeurtenissen in de 
bijbel ervaren we in het klein in ons eigen leven. Een 
heftig dieptepunt ervaren we soms als onze eigen 
Goede Vrijdag. Als we daar een tijd later op 
terugkijken, zien we dat vanuit dat dieptepunt zich 
een nieuw perspectief ging aftekenen.  
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Dat er een onverwachte deur openging, een nieuw 
levenspad gekozen werd. Iets dat lijkt op een 
persoonlijk Pasen. En ik dacht bij mijzelf, hoe past 
Hemelvaart in dit plaatje? 
 
Afscheid 
Hemelvaart is een gebeurtenis in het leven van de 
leerlingen die best heftig geweest moet zijn.  
Ze hebben wat meegemaakt met hun vriend en leraar 
Jezus. In korte tijd van de hoogste piek naar het 
diepste dal. En dan het wonder, het grote wonder van 
de opstanding. Van oneindige vreugde naar langzaam 
begrijpen welke weg ze met elkaar hebben gelopen en 
wat dit betekent voor ieder van hen en voor heel de 
wereld. Maar na veertig dagen komt dan toch het 
onvermijdelijke afscheid. Jezus gaat hen verlaten.  
 
In het diepst van mijn gedachten 
Ook deze gebeurtenis van afscheid nemen maken we 
allemaal mee. In het sterven van de ander, waarbij 
wij erop vertrouwen, geloven, dat dit geen definitief 
afscheid is. Maar ook een kind dat uit huis gaat, een 
familielid of vriend die verhuist, een liefde die je 
verlaat. Het is allemaal afscheid nemen en je leven is 
daarna anders, minder volledig, minder compleet, 
leeg misschien. In het diepst van je gedachten kun je 
hieronder lijden. Denk je soms, daar kom ik nooit 
meer overheen: maak je Goede Vrijdag van iets dat 
Hemelvaart kan zijn. 
 
 
 
 
 
Terwijl Hij hen zegende, werd Hij ten hemel  



_____________________________________________________                                       
lopend vuurtje                                  11                                   juni 2022 
 

opgenomen  
Goede Vrijdag heeft een wonder nodig: helende 
vergeving, een nieuw licht… Een Pasen.  
Hemelvaart heeft genoeg aan zegen. De ervaring van 
Hemelvaart is dankbaarheid, je gezegend voelen.  
Dat de tijd die je samen hebt mogen doorbrengen, het 
samen wandelen op je levensweg, een gezegende tijd 
was. Er verandert iets, een nieuwe tijd breekt aan, 
waarin je meeneemt alles wat je samen hebt gedaan 
en meegemaakt en hoe je dat heeft gevormd tot wie 
je nu bent. Met al die zegen ga je op weg, om die 
zegen verder te brengen, verder uit te bouwen. In het 
diepst van je gedachten ben je dankbaar, voel je je 
gezegend en klaar om vooruit te kijken. Dat is 
Hemelvaart.  
 
Zo leren kijken 
Anders kijken naar dezelfde gebeurtenis: is het een 
Goede Vrijdag of ervaar je het als Hemelvaart?  
Kan iedereen dat, Hemelvaart zien in de dingen? Ja! Is 
het makkelijk? Nee. Maar zelfs in het diepst van je 
gedachten hoef je het niet alleen te doen.  
Tien dagen na Hemelvaart ontvangen we allemaal de 
Geest van wijsheid. Zo kan de ervaring van 
Hemelvaart in ieders leven van gezegende betekenis 
zijn, steeds opnieuw. Daar hoef je niet voor op blote 
voeten om zes uur in de ochtend door het bos te 
wandelen. Al heeft dat zijn eigen charme. 
 
Diaken Jeroen Hoekstra 
 
 
 
 
Ik geef je Mijn Geest 



_____________________________________________________                                       
lopend vuurtje                                  12                                   juni 2022 
 

 
Ik geef je Mijn Vrede, Ik reik jou Mijn hand 
Ik geef je Mijn sterkte, door Mij houd je stand  
Ik geef je genade, een teken van trouw 
Ik ben als een Vader, Ik ben er voor jou 
 
Ik geef je Mijn blijdschap, Ik geef je Mijn kracht 
Ik geef je Mijn uitzicht, het licht in de nacht 
Ik geef je Mijn warmte, een vuur in de kou 
Ik geef je Mijn liefde, ik ben er voor jou 
 
Ik geef je Mijn toekomst, Ik geef je Mijn troost 
Want Ik zal beschermen wat zwak is en broos 
Ik geef je Mijn stilte die nimmer benauwt 
In Mij mag je rusten, Ik ben er voor jou 
 
Ik geef je Mijn vriendschap, een arm om je heen 
Ik geef je Mijn woord, je bent nooit alleen 
Ik geef je Mijn leven, omdat Ik van je hou 
Ik geef je Mijn Geest, want Ik ben er voor jou 
 
Al je vragen en zorgen vinden rust in Mij 
Dus wees maar geborgen, Ik sta aan je zij 
'k Heb alles gegeven, wat jij niet verdient 
Ik wil in jou leven, want Ik ben jouw Vriend. 
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Beste parochianen,  
 
In mijn laatste artikel heb ik jullie over de 
heiligverklaring van Titus Brandsma verteld. Dat is 
inmiddels op 15 mei te Rome gebeurd. Ik wil nog even 
bij de grootheid van deze mens stil staan. Hij is 
veelzijdig geweest: karmeliet, docent, journalist, 
hoogleraar, rector, priester. De schrijver Godfried 
Bomans – alumnus van de Radboud universiteit waar 
Titus lesgaf – beschreef hem als “een mysticus met 
een treinabonnement”. Hiermee bedoelde hij dat 
Titus tegelijkertijd spiritueel hoogbegaafd was en ook 
in staat om eenvoudig met zijn medemens om te gaan. 
Zijn gezondheid was altijd zwak, en dat maakt het nog 
wonderbaarlijk hoe hij al zijn activiteiten heeft 
kunnen verrichten. Misschien de mooiste manier om 
hem te herinneren is het gedicht dat hij in de 
gevangenis van Scheveningen schreef: 
 
"Gij, o Jezus, zijt bij mij 
Ik was U nimmer zo nabii. 
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet.  
Uw bijzijn maakt mij alles goed". 
 
Hier blijkt dat het belangrijkste voor Titus de 
nabijheid met Jezus was. Titus en Jezus waren één. 
Het is steunend op de kracht van de Heer dat Titus als 
zijn activiteiten heeft kunnen verrichten.  
Titus ergerde zich ook aan de goddeloosheid van zijn 
tijd, die hij met een sterke bewoording 
“neopaganisme” noemde (d.b. een nieuwe vorm van 
heidendom). Hij had hierin een vooruitziende blik: hij 
zag hoe de wereld om hem heen zich steeds meer van 
God verwijderde. Toch was zijn houding nooit 
negatief, integendeel!  
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In een bekende overweging van 1936 bij gelegenheid 
van het feest van Sint Willibrord, wees hij de “kuur” 
voor de goddeloosheid van zijn tijd aan – een “kuur” 
die ook voor onze tijd van toepassing is: “ondanks het 
nieuwe heidendom de liefde lijkt te weigeren, de 
geschiedenis leert ons dat wij met de liefde ook deze 
nieuwe vorm van heidendom zullen overwinnen”. 
Hiermee bedoelde hij dat de liefde de enige kracht is 
die in staat is om de boze krachten van het kwaad te 
overwinnen.  
 
Vandaag leven wij in een gepolariseerde wereld: 
iedereen moet voor een “partij” kiezen, en eenheid 
wordt door het gevoel van een “gemeenschappelijke 
vijand” gecreëerd.  
Titus geloofde integendeel – samen met de gehele 
katholieke kerk – dat de echte eenheid niet door een 
“gemeenschappelijke vijand” komt, maar door een 
“gemeenschappelijke Vader”. 
 
De geest van liefde is een geest van eenheid. 
Binnenkort zullen wij Pinksteren vieren, het feest van 
de Geest. Soms lijkt de Geest ongrijpbaar te zijn, en 
heel moeilijk om erover iets te zeggen. Toch is de 
Geest een andere naam voor de Liefde, die God is. 
Titus geloofde dat de wereld die ver van God 
verwijderd is, ooit door de aantrekkingskracht van de 
liefde terug naar God zal keren.  “Blijf bij mij, bij mij, 
Jezus zoet. Uw bijzijn maakt mij alles goed". Jezus zal 
ons de weg van de liefde leren, de weg die naar de 
Vader leidt. Laten wij met Pinksteren de geest van 
liefde vragen, die al onze onenigheden en strijden zal 
overwinnen.  
 
Zalig Pinksteren 
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We laten de kerk weer glimmen 
 
Na de parochiezondag wordt er weer een 
zomerschoonmaak georganiseerd.  
Deze keer is dat zaterdagmorgen 2 juli. 
 
De vorige keer was opkomst fantastisch.  
We hebben met elkaar enorm veel werk verzet en het 
was eigenlijk een hele gezellige boel. In alle hoeken 
van de kerk en bijgebouwen was wel iemand aan het 
werk. Het was dan ook fijn om na afloop te 
constateren dat alles wat op “het lijstje” stond was 
gedaan.  
 
Klussen voor 2 juli zijn er in alle soorten en maten. 
Van licht tot zwaar werk. Ook mannen zijn van harte 
uitgenodigd. Bijvoorbeeld de vloer van de kerk met de 
machine poetsen is een behoorlijke klus en is echt 
“mannenwerk”. Sommige klussen zijn voor de 
kerkwerksters op de woensdagmorgen te zwaar.  
Door de schoonmaakmorgen te organiseren kunnen de 
kerkwerksters in de tussenliggende maanden alles 
goed bijhouden. 
Natuurlijk is er voldoende schoonmaakmateriaal maar 
werk je liever met je eigen doek, handschoenen of 
emmer, schroom niet en breng dit mee. 

 
We beginnen om 9.00 uur maar 
later aansluiten is natuurlijk ook 
prima.  
Zo rond 12.00 uur is het werk 
gedaan. En natuurlijk is er 
ondertussen tijd om met elkaar 
koffie te drinken. 
Muziek in de kerk! 



_____________________________________________________                                       
lopend vuurtje                                  16                                   juni 2022 
 

 
En dat willen we natuurlijk iedere zondag om de 
viering op te luisteren. 
 
De koren zingen gemiddeld drie van de vier zondagen, 
maar ook tijdens de vakantietijd zou het geweldig zijn 
als er muzikale begeleiding is tijdens de vieringen. 
Daarom heeft Peter de Graaff het initiatief genomen 
op zoek te gaan naar mensen die een 
muziekinstrument bespelen. 
 
Dat hoeft niet persé orgel, piano of keyboard te zijn. 
Dat kan ook een blaasinstrument of gitaar zijn of…. 
noem maar op. 
Het is de bedoeling dat er enkele liedjes tijdens de 
viering worden begeleid. 
Dit zijn liedjes die iedereen mee kan zingen, liedjes 
die al jarenlang in de kerk worden gezongen. 
Zelfs het inzetten van de melodie is eigenlijk 
voldoende. Men kent de liedjes, zet in en zingt het 
liedje mee. 
Maar ook zangers of zangeressen zijn van harte 
uitgenodigd zich aan te sluiten. Ook met je stem kun 
je een bijdrage leveren aan de viering. 
 
Neem gerust eens contact op met Peter, hij is heel 
enthousiast en kan je alle informatie geven. 
Peter de Graaff, telnr: 06-26717721 

of met het secretariaat. 
 
 
 
 
Ziekenzalving 
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Vorig jaar werd door een parochiaan het idee 
geopperd of een algemene ziekenzalving ook in onze 
kerk georganiseerd zou kunnen worden. 
De datum van 20 november werd gekozen echter de 
coronamaatregelen zorgde ervoor dat deze viering 
werd verplaatst naar 14 mei j.l.  
Samen met de muziekcommissie van het gemengde 
koor werden de liederen voor deze viering uitgekozen, 
liederen die iedereen mee kan zingen. 
Voor deze speciale viering waren alle pastores 
aanwezig. 
De onderlinge verbondenheid was tijdens de zegening 
voelbaar maar ook bleef dit gevoel na de viering bij 
het koffiedrinken. 
 
Het sacrament van de zieken, het sacrament van de 
bemoediging, de ziekenzalving. Met alle drie termen 
wordt hetzelfde bedoeld. 
Dit sacrament wordt soms op het sterfbed gegeven 
maar vaker nog ontvangen mensen dit sacrament als 
bemoediging en wat een mooie gedachte is dat. 
Door de zalving Gods nabijheid te mogen ervaren en 
bemoediging, sterkte, troost en kracht te mogen 
ontvangen.  
Het was een middag die zeker voor herhaling vatbaar 
is. 
 
 
 
 
 
 
Onderstaand 
gedicht werd 
voorgedragen  



_____________________________________________________                                       
lopend vuurtje                                  18                                   juni 2022 
 

tijdens de viering 
 
Handen 
 
Gelukkig is de mens die tot het einde 
handen mag voelen die goed doen. 
De hand die met aandacht wast. 
De hand die met zorg aankleedt. 
De hand die met liefde kamt. 
De hand die met tact aanraakt. 
De hand die met het hart troost. 
Geen mens kan leven 
zonder die hand, die teder is, die behoedt, 
die beschermt en bemoediging uitstraalt. 
 
Tot het einde toe verlangt  
de mens naar die hand, 
totdat er die andere Hand is, 
die alle wonden geneest, 
die alle pijn heelt, die alle tranen wist. 
Tot die tijd kunnen onze handen 
een voorproef zijn van die handen 
en handen en voeten geven 
aan die liefde die onmisbaar is 
 
Marinus van den Berg 
 
 

 

 

 

Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel     
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Juni 2022 

    

zondag 
5 juni 9.30 uur 

Eucharistieviering 
Pinksteren gemengd koor 

        

zondag 
12 juni 9.30 uur Eucharistieviering samenzang 

        

zondag 
19 juni 9.30 uur 

Woord en Communieviering 
Mevr. Elly van Rooden 

orgelspel met 
samenzang 

        

zondag 
26 juni 9.30 uur 

Woord en Communieviering 
Diaken Jeroen Hoekstra 
Parochiezondag alle koren 

        

zondag 
3 juli 9.30 uur 

Woord en Communieviering 
Diaken Jeroen Hoekstra 
Gezinsviering 

samenzang met 
kinderen 

    
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. 

 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.kerkomroep.nl/
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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 
5 juni Eucharistieviering Eucharistieviering 

Woord en 
Communieviering 
Diaken R. Mascini 

Woord en 
Communieviering 
Diaken R. Mascini 

          

ma-dag 
6 juni 

Regionale viering 
om 11.00 uur in 
Uithoorn Eucharistieviering 

Regionale viering 
om 11.00 uur in 
Uithoorn 

Regionale viering 
om 11.00 uur in 
Uithoorn 

     

zondag 
12 juni 

Woord en 
Communieviering 
Diaken J. Hoekstra Eucharistieviering 

Eucharistieviering 
Eerste Heilige 
Communie 

Woord en 
Communieviering 
Mevr.E.v.Rooden 

     

zondag 
19 juni Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering 
     

zondag 
26 juni 

Eucharistieviering 
Eerste Heilige 
Communie Eucharistieviering 

Woord en Gebed 
viering o.l.v. 
parochianen 

Woord en 
Communieviering 
Mevr.E.v.Rooden 
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PINKSTEREN 
Uit het Evangelie van komende zondag (Joh 14): 
“Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen” 
Tijdens de catechese voor de Eerste Communie  
vertellen wij aan de kinderen dat Jezus in hun hart wil 
komen wonen. Het is een moeilijk begrip, maar zij 
snappen het toch. De kinderen zijn ontvankelijk. 
Wij volwassenen integendeel, hebben soms moeite om 
ervoor open te staan. Maar de Geest wil alle gesloten 
deuren breken, en in ons komen wonen!  
Zalig Pinksteren 
 
Zondag 5 juni, 9.30 uur, Pinksteren 
Eucharistieviering  
Muziek: Gemengd Koor 
Misintenties: 
Herman van Rijn en overleden familie 
Hennie Hoogervorst – Stokman 
Gerda van Tol- Bakker 
Philibertus van Tol 
Piet van Os en overleden familie 
Hein Kooijman en overleden familie 
Ton Vlasman 
Corry Brozius – Hoogervorst 
Ton van de Rotten en Tygo 
Overleden familie van de Rotten – Bresser 
Hans van Eijk 
Jan en Henny van der Knaap – Duijvestein 
Carol Wijfje 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
Jos Springintveld 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Overleden ouders Bartels – van Kessel 
Emmy Bartels -Hogenboom 
Pater Cees Bartels 
Janny van Kessel en Koos van Kessel 
Henk en Ria van Tol – Pouw en overleden familie 
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Gerrit van Leeuwen en overleden familie 
Quirinus van der Meer en schoonzoon Jan 
Corrie van Diemen – van der Meer 
May Verhoef, Jansje Verhoef – Sitvast, 

 zoons Bertil en Piet 
Joop Smit 
 
 
DRIEENHEIDSZONDAG 
Uit het Evangelie van komende zondag (Joh 16): 
“Al wat de Vader heeft, is het Mijne” 
Voor ons is het ”delen” soms moeilijk.  
Wij kunnen makkelijker “ver-delen”.  
Wij stellen grenzen, wij maken onderscheid.  
Jezus, de Vader en de Geest zijn één.  
Bij hun is er geen verdeling, alles 
bezitten zij gemeenschappelijk. 
Laten wij naar deze geest van 
eenheid verlangen.  
 
Zondag 12 juni, 9.30 uur  
Eucharistieviering 
Muziek: samenzang 
Misintenties: 
Jan en Henny van der Knaap – Duijvestein 
Carol Wijfje 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
Jos Springintveld 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Arie en Nel Stokkel,  Laurens Stokkkel 
Henk Overwater 
Overleden familie Lek - van Bunningen 
Arie Hogerwerf en Rie Hogerwerf – Vork 
Leo Klijn 
Voor vrede in Oekraïne 
Jaargetijde Mart van Diemen 
Zondag 19 juni, 9.30 uur 



_____________________________________________________                                       
lopend vuurtje                                  23                                   juni 2022 
 

Woord en Communieviering 
Voorganger: Mevr. Elly van Rooden 
Muziek: orgelspel met samenzang 
Misintenties: 
Theo Pieterse en Corrie Pieterse – Bos 
Jan Zijerveld en Nel Zijerveld – Graven 
Johannes Kas en Piet Kas 
Henk en Riet Snoek – Hoogervorst 
Claudia Esteva – Snoek 
Kees Hoogenboom, zoon Kees en schoonzoon Dopper 
Ton van de Rotten en Tygo 
Overleden familie van de Rotten – Bresser 
Herman Fontijn en dochter Trea 
Jan van Oostwaard en Bets van Oostwaard van Zaal 
Henk en Ria van Tol- Pouw en overleden familie 
Gerrit van Leeuwen en overleden familie 
Leo Klijn 
Hans en Lyda Plasmeijer 
Jan Hogerwerf en Corrie Hogerwerf – Verhaar 
Wiet Raadschelders 
Vader en moeder de Jong en dochter Ria 
Bep en Joop Hogerwerf 
Jan en Henny van der Knaap – Duijvestein 
Carol Wijfje 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
Jos Springintveld 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
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Zondag 26 juni, 9.30 uur Parochiezondag 
Woord en Communieviering 
Voorganger: diaken Jeroen Hoekstra 
Muziek: alle koren 
Misintenties: 
Piet van Os en overleden familie 
Joop en Truus van Egmond – de Hollander 
Voor een goede afloop 
Jan en Henny van der Knaap – Duijvestein 
Carol Wijfje 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
Jos Springintveld 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Gijs Schalkwijk en Hennie Schalkwijk- Hoogenboom 
 
Zondag 3 juli, Gezinsviering 
Woord en Communieviering 
Voorganger: diaken Jeroen Hoekstra 
Muziek: orgelspel, samen zingen met de kinderen 
Misintenties: 
Jan en Henny van der Knaap – Duijvestein 
Carol Wijfje 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
Jos Springintveld 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
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 
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Janny van Kessel en Koos van Kessel 
Henk Overwater 
Wiet Raadschelders 
 
 
Vooraankondiging: Kloosterweekend 

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 te lezen, te wandelen of in 
de omgeving van het klooster inspiratie op te doen.  
Waar en wanneer 
Het kloosterweekeinde is meestal van vrijdagmiddag tot 
zondagmiddag. De datum en locatie zijn nog niet bekend. 
We zijn nog in overleg met enkele kloosters en zoeken 
naar een geschikte datum eind 2022 of begin 2023. 
Twee overnachtingen 
In de kloosters heb je een eenvoudige eigen kamer.  
Soms met eigen toilet en douche.  
Soms met gezamenlijke douches en toiletten.  
De kosten 
De kosten zijn nog niet bekend. Je betaalt voor het 
verblijf in het klooster inclusief de maaltijden.  
Kosten voor de reis naar het klooster zijn niet inbegrepen.  
Organisatie 
Het kloosterweekend wordt georganiseerd door Jeroen 
Hoekstra en Marlies van der Lelij. 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?  
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Meldt u vrijblijvend aan door een mail te sturen naar 
diakenjeroen@kpnmail.nl.  
We houden u dan op de hoogte en kunt zich dan als eerste 
inschrijven als alle informatie bekend is.  
Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

 

 
 
 
Jij (van Marinus van den berg) 
 
 

Jij kunt een schouder zijn 
voor de mens in verdriet en verlorenheid. 
Jij kunt een arm zijn om een mens heen in de kou. 
Jij kunt een licht zijn voor een mens struikelend in 
donker. 
Jij kunt een vuur zijn voor een mens verkild in het 
leven. 
 
Soms zoekt een mens: wie kan ik zijn, wie mag ik 
zijn. 
Soms vraagt een mens: zal ik gemist worden 
zal iemand om mij huilen voor wie ben ik belangrijk? 
 
Hoe moet je leven als je geen uitnodiging ontvangt 
als je voelt: zonder mij zou alles gelijk blijven 
als je niet merkt dat er iemand is 
die op jou wacht die naar jou omziet. 
 
Kunnen wij elkaar laten voelen: 
jij mag er zijn, jij bent goed , 
jij kunt een schouder zijn jij kunt een arm zijn 
kunnen we elkaar laten voelen: 
ik ben een schouder voor jou 
ik ben een arm om je heen 

mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl
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een licht op je levenspad: 
er zal minder eenzaamheid zijn.       
 
 
 

Verbinding maken, 
verbonden zijn! 

 
Een pastorale visie. 

 
Het pastoresteam van ons 

samenwerkingsverband, 
bestaande uit de priesters 
Marco Cavagnaro,  
Darius Karwowski, catechiste 
Elly van Rooden en diaken 
Jeroen Hoekstra, heeft de taak 

op zich genomen om haar pastorale visie op papier te 
zetten. Deze visie is in het voorjaar besproken tijdens de 
ontmoeting van de leden van de parochieteams. In dit 
artikel willen we nu ook u als parochiaan hierover 
bijpraten. 
 
Waarom een pastoresvisie? 
Het antwoord is eenvoudig: het is goed om met elkaar de 
gedachten te ordenen en aan het papier toe te vertrouwen. 
Dan ontstaat er ruimte om deze ideeën te delen en hierover 
in dialoog te gaan. Op de achtergrond speelt natuurlijk ook 
de situatie van de kerk mee: Dat er minder mensen zich 
gelovig noemen en de gelovigen minder naar de kerk gaan. 
In het voorjaar zijn de parochieteams gestart met het 
houden van bijeenkomsten met parochianen over de 
toekomst van de lokale kerk, de lokale gemeenschappen en 
het kerkgebouw. Van het pastoresteam mag verwacht 
worden dat zij een pastorale visie geven op deze vragen 
van onze tijd. Deze visie hebben wij gevonden in ons 
thema: verbinding maken, verbonden zijn.   
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Woorden van dankbaarheid en waardering 
Allereerst willen de pastores hun dankbaarheid en 
waardering uitspreken voor de vele, vele vrijwilligers met 
wie wij samen werkzaam mogen zijn in de kerk. Meer dan 
ooit zijn we samen kerk en het is alleen dankzij al die 
vrijwilligers dat wij levende en inspireerde 
kerkgemeenschappen hebben waar mensen zich thuis 
voelen. Dank jullie wel, lieve vrijwilligers! 
En we zijn dankbaar voor al die mensen die betrokken zijn 
bij onze gemeenschappen: of u nu elke week komt of maar 
zo af en toe. Het is voor u dat wij dit mooie werk mogen 
doen. Het feit dat wij samen op weg mogen zijn in de 
voetsporen van de Heer, vervult het pastoresteam met 
dankbaarheid en grote vreugde.  
 

Verbinding maken, verbonden zijn 
Deze woorden zijn het thema van onze visie.  
Een geloofsgemeenschap op zichzelf, mist de rijkdom die 
te vinden is in verbinding. Kijk eens hoe de wereld 
samenkomt onder de geelblauwe vlag van de Oekraïne. Dat 
is inspirerend! Daar wordt gebouwd aan een nieuwe 
wereld. Zo willen wij kerk zijn in ons 
samenwerkingsverband: Verbinding maken en verbonden 
zijn!  
Het gaat over onze gemeenschappen die elkaar steeds 
opnieuw opzoeken, omdat het kerk zijn in de volle breedte 
eigenlijk niet meer alleen kan. Het is verbinding maken 
tussen de verschillende groepen in onze gemeenschappen, 
zoals kinderen, jongeren en jonge gezinnen. Zij die minder 
leeftijdsgenoten vinden in de lokale gemeenschappen 
bijeenbrengen met gezinnen en jongeren in dezelfde 
omstandigheden uit de andere parochies. Verbonden willen 
we zijn met de lokale samenleving: een plek zijn waar je 
rust en stilte kunt vinden. Onze stem laten horen als het 
gaat om het helpen van elkaar. Een lichtje zijn als 
duisternis onze samenleving overvalt. Een kritische noot 
laten horen vanuit ons geloof als het gaat over het omgaan 
met de aarde, gerechtigheid voor de armen en de zorg voor 
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elkaar. Ook oecumenische samenwerking is een vorm van 
verbondenheid, waarbij geloofsgemeenschappen elkaar 
opzoeken en inspireren. Bij dit alles willen we 
benadrukken: Niets wat van waarde is in de 
gemeenschappen willen wij met onze visie verloren laten 
gaan. Maar we vragen aan iedereen: wees niet bang om het 
oude los te laten, zodat het nieuwe kan groeien.  
 

Dienen, delen, leren en vieren 
Het kerkelijke veld kan met deze vier 
woorden worden beschreven. Dienen gaat 
over gemeenschap zijn en aandacht 
hebben voor elkaar. Delen is de aandacht 
die van ons uitgaat naar iedereen die hulp 
nodig heeft, binnen of buiten de 

parochiegemeenschap. Leren is alles wat te maken heeft 
met groeien in geloof doordat we ons samen in het geloof 
verdiepen. En vieren zijn al die momenten waarop we 
samen de vreugde van het evangelie delen, op zondag of 
door-de-week.  
 
Dienen  
Wat heb jij nodig? Dat is de vraag die wij willen stellen aan 
onze ouderen, waarvoor wij een naaste willen zijn, heel 
dichtbij. Het is de vraag die wij stellen aan mensen om ons 
heen, parochianen en niet parochianen, om iedereen bij te 
kunnen te staan, te helpen groeien in spiritualiteit en in de 
vragen des leven. Dat doen we door elkaar te inspireren en 
de mooie verhalen te delen uit ons geloof en uit onze 
levenservaring. Zo willen wij pastores dienaar zijn voor 
iedereen die onze hulp en steun kan gebruiken. 
En er is de vraag: Wat kun jij doen? Dit is een vraag aan u, 
aan alle parochianen. Kerk zijn we pas als iedereen 
meedoet. Dat betekent ruimte maken, uitnodigend zijn, 
waarderen en inspireren. Leerling van Jezus zijn is 
vrijwilliger zijn. Samen de kerk dragen en voor alle 
talenten ruimte maken. Samen dienaar zijn van allen! 
Welk geluid laat jij horen? is een vraag voor de koren. 
Zoveel vreugde om te zingen en mee te zingen. Kom koren, 
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maak verbinding, verrijk al onze gemeenschappen en zing 
over vrede en vreugde! En geef ons gelegenheid om mee te 
zingen, want zingen is dubbel bidden. 
Delen 
De vrede is ver… we voelen allemaal het verdriet en voelen 
mee met de ellende die de Oekraïners wordt aangedaan. 
We willen iets doen, iets laten zien van saamhorigheid, 
omzien naar elkaar. Hier vinden wij mensen elkaar, in het 
steunen, inzamelen, 
verdelen, beschikbaar 
stellen, omzien naar elkaar. 
Wat we hier zien wereldwijd, 
willen we lokaal ook doen. En 
we dromen dat het ons net zo 
verbindt als de Oekraïne nu. 
In de diaconie kunnen we pas 
echt laten zien hoe wij als 
gemeenschappen zijn: 
mensen geschonken aan elkaar, die omzien naar de ander 
in nood. In de diaconie worden we werkelijk één 
gemeenschap! 
 
Leren 
Leren, ook wel catechese genoemd, is niet vertellen hoe 
het zit, maar leren over de vreugde. Over de weg die Jezus 
ons toont, die Jezus is, een weg die vervulling, zin, geluk 
kan brengen als je met hem op weg wilt gaan. Catechese is 
samen op weg: elkaar inspireren. We hebben dat in de visie 
helemaal uitgewerkt. Altijd vanuit die ene gedachte: 
verbinding maken, verbonden zijn. Want daar gaat het om. 
Om kinderen die Jezus ontmoeten in elkaar, om geliefden 
die Gods liefde zien in de ogen van de ander, om jongeren 
die gelijken vinden in het samen op weg. Ja, wij weten hoe 
moeilijk het is om die stap te maken, om te erkennen dat 
lokaal de groep te klein is en er zo te weinig verbinding is. 
Zelfs wij pastores vinden het moeilijk. Maar als we te 
krampachtig vasthouden, weghouden van elkaar, zal het 
ons ontglippen. Laten we onze rijkdom delen, tonen dat er 
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geen grenzen zijn tussen ons: wij geloven dat we dan 
vruchten zullen dragen die ons allen te goede komen. 
Vieren 
We eindigen onze visie met vieren, met liturgie. Omdat 
liturgie zo vastzit aan allerlei regels, de regels van de kerk. 
Wij voegen onze eigen wensen daar vaak nog bij en maken 
er bijna eigen regels van. En dat doen wij uit liefde voor 
onze parochianen, voor onze vrijwilligers, voor onze kerk 
als thuis. Echter, verbinding maken is ook in de liturgie van 
belang. Soms immers is samen vieren veel mooier, fijner en 
meer inspirerend. En soms is het ook noodzakelijk, omdat 
er niet voldoende voorgangers beschikbaar zijn. Ik neem u 
mee in onze gedachtegang van kerst tot Pasen. Vooraf 
willen we zeggen: wij begrijpen dat het een moeilijke stap 
is om van de vertrouwde kerk naar de buren te gaan. 
Onhandig zelfs: voor ouderen die het reizen lastig vinden. 
Voor als je je kind moet brengen naar een kerk verderop. 
Maar voor moeilijk, onhandig en lastig zijn oplossingen, 
praktische oplossingen als we maar willen met elkaar.  
Zoomen we in op kerstmis en met name de kerstavond, dan 
is dat de avond waarop vele mensen ontmoeting zoeken 
met elkaar en het kerstkindje in de kerk. Wij zien dat als 
het moment waarop de lokale samenleving, het dorp, de 
kerkgemeenschap en de kerk elkaar ontmoeten en 
inspireren. Dat willen we vieren zo dicht mogelijk bij huis 
en dus in de eigen kerk, open en uitnodigend voor iedereen 
die de weg naar ons weet te vinden in de kerstnacht. Reizen 
we door naar Pasen en met name de Paaswake, dan komen 
we bij de belangrijkste viering van het jaar. De viering 
waarin door de duisternis van goede vrijdag en stille 
zaterdag heen het licht ontvlamt, het wonder gebeurt. Een 
viering die we groots willen vieren, met veel mensen, 
meerdere koren. In 
verbondenheid en dus 
liever niet met een 
klein groepje in elke 
kerk. Voor alle 
bijzondere vieringen 
op de weg van kerst 
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naar Pasen geldt hetzelfde idee: soms juist lokaal in 
aansluiting bij lokale tradities. Soms op een paar plekken, 
praktisch en in verbondenheid. Soms juist op één plek als 
teken van verbinding: feestelijk en vol vreugde met elkaar. 
 
Tot slot 
Is dit de oplossing voor het probleem van onze kerk of onze 
kerkgemeenschappen? Nee, vast niet. Als u dat had 
verwacht, moeten wij u teleurstellen. Wat is het dan wel: 
een hand die we naar u uitstrekken, een dialoog die wij op 
gang brengen, een manier van kijken die we samen met u 
willen verfraaien en blijven ontwikkelen. Als we één ding 
geleerd hebben, dan is het wel dat de toekomst 
onvoorspelbaar is. Het enige dat wij hebben is dit moment 
en elkaar en samen op weg te blijven in zijn spoor. Het 
enige wat we hebben zijn onze mooie gemeenschappen: de 
plek waar wij bouwen aan vreugde, eerbied, vriendschap, 
omzien naar elkaar en vrede…  
Jezus leert ons steeds opnieuw te delen met elkaar. Moge 
onze visie daartoe een nieuwe uitnodiging zijn om ons kerk 
zijn ook te leren delen! 
 
  Marco, Darek, Elly en Jeroen 
        

Pastoresteam Amstel tot Westeinder 
 
Reageren? Neem contact op met een van de pastores. 
     
 
 
 
 

 

 

Bezinning 
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Keer op keer neemt u mijn hand en legt die in uw 
gewonde zijde. Ik was lang jaloers op uw discipelen 
die uw doorstoken zijde konden zien toen u aan hen 
verscheen en op Tomas, die uw wonden mocht 
aanraken. Vaak dacht ik: hoeveel gemakkelijker zou 
ik het vinden in u te geloven en mijzelf 
onvoorwaardelijk te geven. Als ik maar bij hen had 
kunnen zijn! Maar als ik zo denk, weet ik heel goed 
dat ik een excuus zoek om u op een afstand te 
houden.  
O lieve Jezus, uw beschadigde hart is volledig 
zichtbaar en aanraakbaar, mist ik u volledig durf te 
vertrouwen.  
U bent heel dicht bij mij, als ik maar bereid ben de 
ogen te openen die u mij hebt gegeven. 
 
 

Henri Nouwen  
(uit: Van hart tot hart) 
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TER INSPIRATIE 
Stel dat je na je dood één herinnering mee 
mag nemen, welke kies je dan?  
Een verrassende vraag, vind je niet? Een 
vraag die je uitdaagt en uitnodigt om bij stil 
te staan. Deze vraag staat centraal in het 
boek: Je leven in één herinnering van Jacky 
van de Goor. Deze vraag heeft Jacky van de 
Goor aan honderden mensen gesteld: aan 
bejaarden en studenten, aan directeuren en 

daklozen, aan christenen, moslims en atheïsten. Hun 
antwoorden vertellen je over de zin van het leven. Daar ligt 
de kern van deze vraag. 
Neem er eens de tijd voor om de vraag naar die ene 
herinnering in jouw leven te beantwoorden. Misschien weet 
je meteen welke herinnering voor jou het meest belangrijk 
is. Wellicht moet je je herinnering opgraven en ligt ze diep 
in je verborgen. Is het een mooie herinnering, of een 
pijnlijke, een alledaagse, of juist een bijzondere? 
Die ene herinnering, die voor jou zo belangrijk is, laat iets 
wezenlijks van je zien, zegt Van de Goor in haar boek, 
waarmee je de toekomst in wilt gaan. “Ze roept je ergens 
toe op, geeft je richting. Door het over die herinnering te 
hebben, ontdek je zin, verruim je je perspectief en verbind 
je je met iets of iemand. Het helpt je om keuzes te maken; 
het geeft je zin om nieuwe stappen te zetten. 
In het boek vind je herinneringen aan grootse momenten, 
zoals geboorte, huwelijk, een wereldreis. Het kan ook gaan 
om schurende en pijnlijke herinneringen rond ziekte, 
verlies en dood. Of om zoiets simpels als het plukken van 
korenbloemen. 
Het boek nodigt uit om stil te staan bij die ene belangrijke 
herinnering van jou en je de vraag te stellen: Wat zegt deze 
herinnering jou? Je wordt op weg gezet, uitgenodigd tot 
nieuwe stappen, je ontdekt wat wezenlijk is, is jouw leven. 
Jacky van de Goor, Je leven in één herinnering.  
Een verrassende zoektocht naar zin. Utrecht 2021. 

       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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UITNODIGING  
 

VOOR ALLE PAROCHIANEN 

 

Parochiezondag 26 juni 
 

Deze viering begint om 9.30 uur met als voorganger 
Diaken Jeroen Hoekstra en muzikale medewerking van  

alle koren.  

Na deze viering staat koffie / thee of limonade met gebak 
voor u klaar. 
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We laten de kerk weer glimmen 

 

Na de parochiezondag wordt er weer een zomerschoon-
maak georganiseerd. Deze keer zaterdagmorgen 2 juli. 

We beginnen om 9.00 uur maar later aansluiten is 
natuurlijk ook prima.  

Er is voldoende schoonmaakmateriaal maar werk je liever 
met je eigen doek, handschoenen of emmer schroom niet 
en breng dit mee. 

Zo rond 12.00 uur is het werk gedaan. En natuurlijk is er 
ondertussen tijd om met elkaar koffie te drinken. 
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Leden van de parochievergadering 

 

Onderstaande personen zijn contactpersoon voor  
de leden van de genoemde werkgroepen en koren 

 

The Bridges Corry Compier 06 14564314  
4 YOU Bernardien Meijer 06 29426373 

Gemengd koor Jan van Wees 582420 

Avondwake en uitvaart  
Gezinsvieringen Bernardien Meijer 06 29426373 

1e Communie Bernardien Meijer 

Dopen Bernardien Meijer 
Lektoren  
PCI Jos van Kempen 531595 

Kosters  
Begrafenisvereniging Hennie Bruine de Bruin 562265 

Dragersgilde Hennie Bruine de Bruin 

Kerkwerksters Parochiesecretariaat 561203 

Lopend Vuurtje Parochiesecretariaat 561203 

Aktie Kerkbalans Hennie Bruine de Bruin 

Kontakt RKBS de Zon Yvonne Voorn-Bon 521281 

 

Er zijn meerdere manieren om op de hoogte te 
blijven over onze parochie en de activiteiten: 
 

Vind onze website op het internet: 
www.rkparochiedekwakel.nl 
 

Volg ons op facebook via: 

facebook.com/rkparochiedekwakel 
 

 

Volg onze vieringen met de livestream  
via de app of op de website van  
kerkomroep.nl 
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Beknopte Info R.K. Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel

Kerkgebouw Kwakelsepad 4

Correspondentie adres 1424 AZ  De Kwakel 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 


