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Nieuws van de parochie 

Het is 's avonds weer vroeg donker. Gordijnen gaan
weer vroeg dicht en in menig huis wordt een kaarsje
aangestoken om het toch gezellig  en behaaglijk  te
maken. Corona blijft het nieuws en ons doen en laten
bepalen en we zijn bang dat dit  nog wel  even zal
duren. 
Veel bijeenkomsten zijn opnieuw stop gezet of gaan
door in gewijzigde opzet.
Zo heeft de minister verzocht het kerkbezoek terug
te schalen naar 30 kerkgangers. 
Reserveren is  daarom weer  nodig.  U kunt zich van
maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 13.30 uur
of  dinsdags  van  9.00  tot  15.00  uur  bij  het
secretariaat aanmelden: tel: 0297 561203.
Gezien de huidige tijd zullen de vieringen voorlopig
op deze wijze plaatsvinden.

Allerzielen 2020
Zoals alles dit jaar wordt Allerzielen niet zo gevierd
als we gewend zijn.
Dit  jaar  worden  alleen  de  nabestaanden  van  de
overledenen van dit jaar uitgenodigd.
Om alle  nabestaanden  de gelegenheid  te geven  te
komen wordt er vier keer een Allerzielenviering
gehouden. 

De  inmiddels  opgegeven  intenties  voor  2
november
De  misintenties  zoals  u  heeft  opgegeven  voor  2
november  zullen  in  alle  vier  de  vieringen  worden
genoemd en niet zoals eerder gezegd in de viering
van  1  november.  Immers  voor  de  zondagse  viering
geldt een maximum van 30 aanwezigen.
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We  hopen  dat  u  hiermee  kunt  instemmen  anders
horen we graag een andere datum van u.
Kerstmis 2020..
Ook nu zal  de regelgeving  rondom het  coronavirus
bepalen hoe we de vieringen zullen indelen. 
Wel is het nu al zeker dat de vieringen met Kerstmis
anders zullen worden dan andere jaren.
We proberen  u  zo  goed  mogelijk  op  de hoogte  te
houden. Dit doen we via het parochieblad maar ook
via  de  website:  www.rkparochiedekwakel.nl  of  de
Facebookpagina: rkparochiedekwakel.

Op  een  andere  wijze  contact  houden  met  de
parochie.  We  zijn  volop  aan  het  kijken  hoe  we
kerkradio  (luisteren)  of  livestream  (kijken  en
luisteren)  kunnen  realiseren  zodat  u  vanuit  huis
kerkdiensten mee kunt vieren. Niet  alleen  voor de
coronaperiode,  maar ook de tijd erna.  Voordat  we
deze investering gaan doen is het wel belangrijk te
weten of er animo is om de viering op deze wijze te
volgen. 
Onze vraag is daarom:
Zou u meeluisteren of meekijken? Dit horen we graag
van u! Neemt u even de moeite dit door te geven?

Kaarsje opsteken in de Mariakapel:
Gelukkig is het nog steeds mogelijk om tussen 11.00
en 12.00 uur op dinsdag en woensdag een kaarsje te
komen opsteken in de Mariakapel. Met dank aan de
kerkwachten die zich hiervoor hebben opgegeven.

Reserveren voor de zondagse viering
U  kunt  zich  van  maandag  tot  en  met  vrijdag  van
12.00 tot 13.30 uur of dinsdags van 9.00 tot 15.00
uur bij het secretariaat aanmelden: tel:0297 561203.
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In Memoriam

Gerardus Petrus Maria Snabel
Gerrie

 *31 december 1957               22 september 2020
            
Heel  onverwacht is  Gerrie Snabel  op 22 september
overleden.
Als  kweker  en  jongste  van  het  grote  gezin  Snabel
kenden veel mensen Gerrie.
Gerrie was een man die genoot van de kleine dingen
van het leven en van gezelligheid hield.
Een  avondje  kaarten,  samen  een  kopje  koffie
drinken, een praatje maken bij de veiling als hij zijn
bloemen wegbracht.
En hij raakte niet uitgepraat als je naar zijn dochter
vroeg. Wat was hij trots op haar.
In een mooie plechtigheid waarin met liefde, eerbied
en respect over hem is gesproken is op 30 september
afscheid genomen van Gerrie. 
We wensen zijn dochter en familie veel sterkte toe.
Dat hij mag rusten in vrede.
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In Memoriam

Adrianus Johannes Bocxe
Aad

*30 augustus 1931         23 september 2020

Op 23 september overleed toch nog plotseling 
Aad Bocxe.
Aad woonde jarenlang samen met zijn vrouw Ploon in
de Chrysantenlaan . Daar kregen zij hun gezin. 
Het was een fijne tijd in een gezellige buurt. En als
zich de gelegenheid voordoet verhuizen Aad en Ploon
naar  de  Traverse.  Een  mooi  appartement  waar  zij
met  de  andere  bewoners  opnieuw  goed  contact
kregen en graag deelnamen aan de activiteiten die er
werden georganiseerd. Maar ook Aad zelf droeg zijn
steentje bij aan deze saamhorigheid. 
De gezondheid van Aad liet  het laatste halfjaar  te
wensen over. Als je hem tegenkwam liet hij het niet
merken maar zijn vrouw en kinderen wisten beter.
Maar wat laat hij een leegte achter! 
In een mooie uitvaart waarin de liefde centraal stond
is afscheid genomen van Aad. 
We  wensen  zijn  vrouw,  kinderen  en  kleinkinderen
veel troost en sterkte toe bij het verwerken van dit
verlies.
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In Memoriam

Martha Anna Therresia Catharina van Rijn
Martha

*30 april 1928               4 oktober 2020

Zo kende het dorp Martha Heppener - van Rijn.
Een vrouw die haar eerste man heel  vroeg  verloor
waardoor zij er alleen voor stond haar gezin groot te
brengen. En dan lacht het geluk haar weer toe als
Gerrit Heppener haar pad kruist. 
Mooie  maar  bewogen  jaren  tekenden  haar  leven.
Martha was een actieve vrouw die haar grote gezin
met veel toewijding heeft groot gebracht. 
Dat haar kinderen en kleinkinderen haar op handen
droegen  en  enorm  veel  respect  voor  haar  hebben
bleek wel tijdens de mooie uitvaart waarin kinderen,
klein  en  achterkleinkinderen  allemaal  hun
herinneringen aan oma vertelden.
Martha wilde 100 jaar worden maar verlangde op het
laatst ook intens haar twee mannen weer te mogen
ontmoeten. 
'Aan de hemel schittert een nieuwe ster."

_____________________________________________________
lopend vuurtje                           6                              november 2020



In Memoriam

Maria Cecilia Wijfjes - Captein
Riet

*22 november 1931           15 oktober 2020

Riet  Wijfjes  werd geboren als  3e in een gezin van 9
kinderen.  En  zoals  dat  in  die  tijd  ging  was  het
aanpakken, stil zitten was er niet bij. Als zij met Kees
Wijfjes trouwt gaat ze in De Hoef wonen. Daar worden
de  kinderen  geboren  en  groeit  het  jonge  gezin  op.
Als zij in 1983 naar De Kwakel verhuist en midden in
het dorp komt te wonen geniet ze van het contact wat
zij met haar buren heeft.
Riet was geen vrouw die op de voorgrond trad. Zij bleef
graag  in  de  luwte.  Maar  haar  gezin  kon  op  haar
rekenen.  En  ook  in  De  Kwakel  hielp  Riet  bij  het
verzorgen  van  het  kleinvee  achter  het  huis.  
Zij was bezig van de vroege morgen tot de late avond.
De  handwerkclub  was  haar  club,  wat  genoot  ze  van
deze  middagen,  daar  kon  niets  of  niemand
tussenkomen.
Vele  borduurwerken  heeft  Riet  gemaakt,  mooie
borduurwerken  die  wel  geschilderd  leken.
De laatste jaren waren niet de mooiste jaren uit haar
leven.  We  vertrouwen  erop  dat  Maria  haar  heeft
opgenomen in haar eeuwig licht.
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'Begrafenisvereniging St Godefridus 
incasso lidmaatschapsgeld

In de loop van november vindt de incasso plaats van
het jaarlijkse lidmaatschapsgeld.
Evenals  in  de  6  voorgaande  jaren  bedraagt  de
contributie voor gezinnen ongewijzigd € 15. 
Voor alleenwonenden is dit € 8,50

Ik maak u er graag nogmaals op attent dat kinderen
in de leeftijd tot 18 jaar onder het
gezinslidmaatschap vallen, vanaf hun 18e jaar dienen
zij zich als zelfstandig lid aan te melden.

De Kwakel, oktober 2020

Jaap Verhoef, penningmeester '
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MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT 
November 2020

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
 
OPGEVEN VOOR DE VIERING IN HET WEEKEND
Zondagmorgen: 9.30 uur. 
Opgave vooraf: ma-vrij van 12.00 tot 13.30 uur op 
telefoonnummer: 0297 561203.

KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIAKAPEL
Iedere dinsdag en woensdag tussen 11.00 en 12.00 uur

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

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

DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, 
VERGADERRUIMTES
De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en 
vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij: 
Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of 
Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9.
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BLOEMEN IN DE KERK
Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en het
altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf bloemen 
neerzetten, neemt u dan even contact op met Christa, 
tel: 533889 /06-22662632

ZIEKENCOMMUNIE
In verband met de beperkingen, is de communie (voor hen 
die aan huis gebonden zijn) op dit moment niet toegestaan.

MUZIKALE VERZOEKEN gemengd koor St. Caecilia
Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een 
bijzondere gebeurtenis of speciale (feest-) dag een muzikaal 
verzoek indienen. De programmacommissie van het Gemengd
Koor Sint Caecilia wil daar graag aan voldoen mits 
parochianen dat op tijd bekend maken.
Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om dat 
programma te veranderen.
U kunt een verzoek altijd indienen bij: 
Anton Vork (tel.: 561719).

VERHUIZEN OF OPZEGGEN parochieblad
Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen we 
het zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een verhuizing,  
verandering van gezinssamenstelling of als u het 
parochieblad niet meer wenst te ontvangen. 
Alvast hartelijke dank voor uw medewerking.

Parochieblad per email? Dat kan! Even een mailtje naar: 
stjansgeboorte@hetnet.nl

Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje:
Voor de 15e van de maand dient de kopij voor de volgende 
maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de volgende 
wijze: 
- Via de mail naar het secretariaat: 
  stjansgeboorte@hetnet.nl
- De secretaris van de parochie: qbmeijer@kpnmail.nl
- Het redactieadres: Bromelialaan 36, De Kwakel 
  pc.hoogenboom@caiway.nl
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Coronatijd:
meer dan ooit verlangen we naar 

geloof, hoop en liefde.

Als ik dit schrijf is net duidelijk geworden dat we weer
teruggaan naar een gedeeltelijke lockdown. 
De  boodschap  is  opnieuw:  blijf  thuis  en  ga  zo  min
mogelijk  naar  de  ander  toe.  De  duisternis  van  het
coronavirus  is  nog  niet  voorbij  en  de  ernst  van  de
situatie maakt opnieuw dat we zoveel mogelijk fysiek
samenzijn moeten mijden. Gelukkig mogen we nog in
kleine groepen naar de kerk.
Het is een duistere crisis waar we met elkaar door heen
moeten.  Meer  dan  ooit  worden  we  uitgedaagd  te
doordenken wat voor ons echt van belang is en waar we
ons aan vasthouden in donkere tijden. 
Voor  velen van  ons  is  dat  ons  geloof,  de
hoop op betere  tijden en  het  weten dat
onze liefde voor elkaar een weg zal vinden,
ondanks  de  fysieke  afstand.
Het  kruis,  het  anker  en  het  hart  zijn  de
symbolen  die  bij  deze  fundamentele
begrippen  horen.  We  worden  ook
weerspiegeld  in  het  logo  dat  kunstenaar
Dick  Amesz  heeft  ontworpen  (zie
afbeelding). 
Het zijn drie bekende symbolen. Het kruis staat voor
geloof, het anker voor hoop en het hart voor liefde.  
De drie symbolen zijn populair. Veel gelovigen dragen
een  kruisje,  maar  dat  doen  ook  mensen  die  niet
geloven.  Het  is  zelfs  erg  populair  bij  bijvoorbeeld
popzangers.  Veel  dames  hebben  een  ankertje  als
oorbel,  maar  stoere  vissers  zie  je  er  ook  veel  mee
lopen. En het hart wordt zelfs wereldwijd gebruikt als
symbool van de liefde. Natuurlijk kun je symbolen van
geloof, hoop en liefde voor de show dragen. Maar bij
veel mensen laten ze toch zien wat hen inspireert. 
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Iemand die Jezus wil volgen, wil met zijn kruisje laten
zien dat hij Christus liefheeft. 
Het  ankertje aan  het  oor  zegt  dat  je  houdt  van  het
leven  op  zee  of  het  is  gewoon  een  mooie  oorbel
waarvan  de  betekenis  helemaal  niet  tot  je  is
doorgedrongen. 
Het hart is teken van liefde, maar liefde kent zovele
vormen dat niet altijd duidelijk is wat iemand er mee
wil zeggen.
De mensen dragen deze drie symbolen niet altijd omdat
ze gelovig zijn. Een christen bedoelt met zijn kruisje
wat anders dan de popzanger. Het anker kan met de
scheepvaart te maken hebben, maar ook met hoop. 
En  een  hart  gekerfd  in  een  boom heeft  een  andere
boodschap  dan  een  hart  in  de  kerk  waar  gesproken
wordt over het heilig hart. Het kruis, het anker en het
hart: geloof, hoop en liefde. 
Wat betekenen ze voor jou, juist nu, in deze crisistijd?
Paulus schrijft dat we er in ons leven altijd wat aan
zullen hebben. Ze blijven altijd: geloof, hoop en liefde.
Mogen  ze  meer  dan  ooit  in  deze  tijd  opnieuw  het
fundament worden van ons leven. Mogen wij opnieuw
de betekenis ervan herontdekken en vormgeven in ons
eigen leven en in relatie met anderen. 
Geloof, hoop en liefde kunnen opnieuw tekenen worden
die  ons  helpen  door  deze  duisternis  heen  moed  te
houden  en  vertrouwen.  En  tegelijk  helpen  om  de
nieuwe noden te zien die om ons heen ontstaan in deze
moeilijke tijd. 
Moge  jouw  geloof  je  dragen,  de  hoop  de  duisternis
verdrijven en de liefde hernieuwde wegen vinden om
elkaar bij te staan.
Geloof, hoop en liefde! Juist nu!

Diaken Jeroen Hoekstra
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15 november: Diaconale zondag.
De paus heeft zondag 15 november uitgeroepen tot

“werelddag van de armen”. 
Met dit jaar als thema:

 'Strek je hand uit naar de arme'

Dat is wat juist nu in veel parochies wordt gedaan,
door  bijvoorbeeld  de  PCI's  (Parochiële  Caritas
Instelling).  Want allerlei  mensen  kwamen in  de
problemen  door  corona:  geen  werk,  ziekte  en
sterven, eenzaamheid, financiële problemen. Nu de
crisis  aanhoudt  wordt  voor  veel  mensen  de  nood
steeds groter. De PCI leden zijn juist  nu bezig  met
het delen én doen, hoop te bieden door hun hand uit
te strekken naar degenen, die hen nodig hebben.Ook
u kunt uw hand uitstrekken en uw gegeven talenten
op  uw  eigen,  unieke  manier inzetten  voor  de
ander. Het  is  zoals  de  Paus  het in  zijn  nieuwe
encycliek verwoordt: " Niemand kan het leven in z’n
eentje aan... We hebben een gemeenschap nodig die
ons ondersteunt en helpt, waarin we elkaar kunnen
helpen om vooruit te blijven kijken." 

Deze  viering  is  met  enthousiasme voorbereid
in samenwerking  met  Kudelstaart,  Aalsmeer,
Uithoorn en De Kwakel. Op zondag 15 november zijn
er  helaas  maar  een  bepaald  aantal  plekken
beschikbaar om deze mooie viering bij te wonen. 
U kunt uzelf daarom opgeven bij het secretariaat. 

P.S. Als u iemand kent óf bent die ook een steuntje
in de rug kan gebruiken, dan gunnen wij u de moed
om hulp te vragen; Neem via de mail: 
info@pcidekwakel.nl contact met ons op!
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Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel  
november 2020  
    
zondag
1 november 9.30 uur

Woord en Communieviering
Voorganger Elly van Rooden

orgel en zang 
Gemengd koor

    
zondag
8 november 9.30 uur Eucharistieviering

piano en zang 
The Bridges

    

zondag
15 november 9.30 uur

Woord en Communieviering
Voorg. diaken Rob Mascini 
Diaconale viering

orgel en zang 
Gemengd koor

    
zondag
22 november 9.30 uur

Woord en Communieviering
Voorg. diaken Rob Mascini

piano en zang 
The Bridges

    
zondag
29 november 9.30 uur Eucharistieviering

orgel en zang 
Gemengd koor

zondag
6 december 9.30 uur

Woord en Communieviering
Voorganger diaken J. Hoekstra

piano en zang 
The Bridges
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Regels  om veilig met elkaar samen te komen in onze
kerk.

Sinds  zondag  5  juli  zijn  er  weer  zondagse  vieringen  in
onze  kerk.  Inmiddels  mogen we met  niet  meer  dan  30
personen samenkomen En we moeten net als overal ook in
de kerk 1.5 meter afstand houden van elkaar.
Komt  u  uit  één  huishouden  mag u  uiteraard  bij  elkaar
zitten.
Op de plekken waar u mag zitten is  een groene sticker
geplakt. Het is dus goed mogelijk dat u niet op het plekje
kan zitten waar u altijd zit.
U begrijpt dat het een hele organisatie is om dit waar te
kunnen maken. 
Daarom is er voor de gelovigen, u dus, door het bisdom
een protocol opgesteld.

Protocol voor de gelovigen:

Het verdient de voorkeur een mondkapje te dragen als 
u de kerk binnenkomt.

Aanmelden
Het heeft de voorkeur dat u zich vooraf aanmeld.
Dit kan dagelijks via: 0297 561203.  
Niet aangemeld en toch naar de kerk? Kom gerust dan 
wordt ter plekke uw naam genoteerd. 

ALLEEN  DE  LINKER  KERKDEUR  IS
GEOPEND (Mariakapel).
Bij binnenkomst: 
Er wordt u gevraagd:
- Bent u gezond? hoesten, koorts?  
- Uw naam 
- U wordt gevraagd uw handen te reinigen (is aanwezig) 
- U wordt verteld waar u mag gaan zitten
Er  is  gekozen  om  degene  die  samen  komen  in  het
middenschip te laten plaatsnemen.
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Tijdens de viering:
Het  is  niet  toegestaan  mee te  zingen   Elkaar  de  hand
geven bij de vredeswens kan niet.

Collecte: 
Dit  gebeurt  niet  op  de  gebruikelijke  manier,  u  wordt
gevraagd  bij  het  verlaten  van  de  kerk  uw  gave  in  de
daarvoor  bestemde collectebus  te  doen of  zelf  over  te
maken  op  bankrekeningnummer:  NL50RABO0378555235
tnv Parochie St. Jans Geboorte.

Communie delen:
Als u ter communie gaat wordt u verzocht het mondkapje
voor te doen en als u de hostie hebt ontvangen deze op
uw plek in de mond te nemen.
Een  vrijwilliger  zal  de  parochianen  bank  voor  bank
uitnodigen naar voren te komen en u dient uw handen te
laten  desinfecteren.  De  looproute  is  zoals  we  gewend
zijn.
De  priester  zal  vanachter  een  scherm  met  een
hostiegrijper (pincet) u de communie aanreiken.
U mag de hostie op uw hand ontvangen of op een mooi wit
zakdoekje,  of  in  een communiedoosje  (pyxis)  of  in  het
bakje wat hiervoor klaarstaat. (neemt u dit de volgende
keer weer mee?)

Verlaten van de kerk
het verdient de voorkeur een mondkapje te dragen als
u de kerk verlaat
Ook nu zal de vrijwilliger u vragen bank voor bank de kerk
te verlaten.
Uiteraard zult u elkaar buiten treffen, maar houdt u dan
alstublieft ook rekening met de 1.5 meter afstand?

We hopen dat we u weer te mogen ontmoeten tijdens een
van de vieringen.
Vieringen  die  ook  nu  muzikaal,  in  aangepaste  vorm,
worden ondersteund door onze koren.
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Strek je hand uit naar de arme

Diaconale zondag
15 november 2020 in samenwerking met;

Parochie St. Jans Geboorte De Kwakel
Parochie St. Jan Geboorte Kudelstaart
Parochie Emmaüs Uithoorn
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Zondag 1 november 9.30 uur
Woord en communieviering
Voorganger mevr. E. van Rooden
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Marco Lek en overleden familie
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duijvestein
Nelly Hoogervorst-Rijkelijkhuizen en Stephan
Cor Plasmeijer
Jopie van den Broek - Driehuis
Janny van Kessel - Wijfjes
Koos van Kessel
Hans van Eijk
Piet Verhoef
Overleden familie van Bruggen - Kortekaas
Overleden familie Hazes - Kortekaas
Ko Hazes en Cor Hazes
Pastoor Hartman
Toos van Egmond - van Scheppingen
Piet Pouw en Jo Pouw - de Kuijer
Overleden familie Egberts - Knaap
Harry Schoordijk
Henny Hoogervorst – Stokman
Henny Stoker - Sluijter
May Verhoef en Jansje Verhoef - Sitvast

zoons Piet en Bertil
Wiet Raadschelders
Niek van Scheppingen 
Geertruida van Scheppingen - van Zaal
Anthonius Könst, Wilhelmina Könst - de Jong, vader 
      en moeder Nederend Ria van Oostwaard - Könst 
Veronica van Nierop
Joop Snabel
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Maandag 2 november, 19.00 uur
Gezien de coronamaatregelen is deze viering alleen 
voor families van de overledenen van het afgelopen 
jaar. De intenties welke zijn opgegeven voor 
2 november zullen worden afgelezen in deze viering.
Mocht u de intentie op een andere dag wensen kunt u 
dit bij het secretariaat aangeven

Maandag 2 november 19.00 uur, Allerzielenviering
Viering van woord en gebed
Voorgangers: werkgroep avondwake en uitvaarten
Misintenties:
Henk Overwater
Ton van de Rotten en Tygo
Overleden familie van de Rotten - Bresser
Piet Kooijman
Johannes Kas en Piet Kas
Hein Kooijman en overleden familie
Overleden familie van Bruggen - Kortekaas
Overleden familie Hazes - Kortekaas
Ko Hazes en Cor Hazes
Pastoor Hartman
Piet van Os
Toos van Egmond - van Scheppingen
Marie van Rijn - van der Kroon
Wilhelmus van Rijn
Wim van Rijn
Ton en Cora Pietersen - Kandelaar
Theo Pietersen, Corrie Pietersen - Bos
Henk Snoek, Riet Snoek - Hoogervorst
Claudia Esteva - Snoek
Harry Schoordijk
Vader en moeder de Jong en dochter Ria
Joop Hogerwerf
Bep Hogerwerf - Kroone
Overleden familie Vork
Wim van Rijn
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Arie en Rie Hogerwerf - Vork
Cornelis van Zaal
Cornelia van Zaal - Versluis en Kees
Cor en Jo Endhoven
Dirk en Riet de Jong - van Velzen
Jan en Coba van Bemmelen - de Kuijer
Frans Bon
Huberto Huigsloot
Overleden ouders Huigsloot – Bouwmeester
Overleden ouders Kneppers – Bosman
Overleden broer

Zondag 8 november 9.30 uur
Eucharistieviering
Muziek: The Bridges
Misintenties:
Cor Smits
Corry van Dam - Vlasman
Hein Kooijman en overleden familie
Dirk Meijer en Nel Meijer- van Veen
Leo Klijn
Martien Meekel
Riet Ambagtsheer-Zeldenthuis
Greet Steen - Zeldenthuis
Roel Knaap
Arie en Rie Hogerwerf - Vork
Jan en Dien de Bruijn
Ron de Bruijn
Ger en Aline de Bruin
Arie Klijn
Jan en Rob Nieuwendijk
Adrianus Stokkel en Laurens
Jan van der Knaap
Hennie van der Knaap - Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst-Rijkelijkhuizen en Stephan
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Zondag 15 november Zondag van de Caritas
Woord en Communieviering
Voorganger: Diaken Rob Mascini
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Jan van der Knaap
Hennie van der Knaap - Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst-Rijkelijkhuizen en Stephan
Joop en Truus van Egmond
Ina en Cees de Meijer en Eric
Rina van der Jagt - Bijman
Robert en Frank Vlasman
Hans Plasmeijer
Joop Lek en overleden families

Zondag 22 november 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: diaken Rob Mascini
Muziek: The Bridges
Misintenties:
Jan van der Knaap
Hennie van der Knaap - Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst-Rijkelijkhuizen en Stephan
Leo Klijn
Martien Meekel
Overleden familie Lek - van Bunningen
Roel Knaap
Dirk en Riet de Jong - van Velzen
Jan en Coba van Bemmelen - de Kuijer
Frans Bon
Siem Meeuwis
Greet Zijerveld -Wieman en Bianca
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Zondag 29 november 9.30 uur
Eucharistieviering
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Emmy Bartels - Hogenboom
Overleden ouders Bartels - van Kessel
Pater Cees Bartels
Theo Pieterse en Corrie Pieterse - Bos
Rina van der Jagt - Bijman
Robert en Frank Vlasman
Jan van Schaick
Jan en Dien de Bruijn
Ron de Bruijn
Ger en Aline de Bruijn
Theo Oudshoorn en overleden familie 
Annalies Zeldenthuis
Jan van der Knaap
Hennie van der Knaap - Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst-Rijkelijkhuizen en Stephan
Koos van der Hulst en overleden familie en Alex
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Zondag 6 december 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: diaken Jeroen Hoekstra
Muziek: The Bridges
Misintenties:
Jan van der Knaap
Hennie van der Knaap - Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst-Rijkelijkhuizen en Stephan
Janny van Kessel - Wijfjes
Koos van Kessel
Hans van Eijk
Piet Verhoef
Toos van Egmond - van Scheppingen
Piet van Os en overleden familie
Overleden familie Egberts - Knaap
Jopie van den Broek - Driehuis
Corry Brozius - Hoogervorst
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Vrijwilligers gevraagd

U heeft dit ongetwijfeld al een keer gelezen, maar
voor  onderstaande taken zijn we hard op zoek!
Bent u niet gevraagd? Meldt u dan aan!

Kosters, lektoren, kerkwerker/ster
Dit  zijn  groepen  vrijwilligers  die  wel  versterking
kunnen gebruiken.
Als  koster  of  lektor  of  kerkwerkster/ster  ben  je
ongeveer 1x per maand aan de beurt.

De koster opent de deur, zet de altaarbenodigheden
klaar, legt  de liturgieboekjes achterin de kerk, zet
de lichten aan en luidt de klokken en na afloop sluit
de koster de deuren. 
De lektor leest  tijdens  de  viering  de lezingen,  de
voorbeden  en  de  misintenties  en  belt  tijdens  de
consecratie.  Ook  leest  de  lektor  de  mededelingen
aan het einde van de viering voor.
De kerkwerker/ster, hij of zij maakt samen met 
anderen een deel van de kerk, de 
ontmoetingsruimte, de sacristie enz. schoon. 
Uiteraard hoort hier ook een kopje koffie met wat 
lekkers bij. Het kerkwerken gebeurt 1x per maand op
de woensdagmorgen
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Komt u ook helpen?
zaterdag 30 januari 2021.

Het is misschien wat vroeg, maar... voor je het weet 
is het zover.
Sinds een jaar zijn de groepen van de kerkwerksters 
samengevoegd dit betekent dat zij eens per maand
op de woensdagmorgen komen kerkwerken, er wordt
dan veel werk verzet. Maar uiteraard is het
onmogelijk alles dan onderhanden te kunnen nemen.
Er blijven toch klussen liggen.
Daarom is het plan geopperd om 2x per jaar op een
zaterdagmorgen een grote schoonmaakmorgen te
houden.
De eerste keer zou op zaterdag 27 juni, na de
parochiezondag en net voor de grote vakantie zijn.
Maar corona gooide roet in het eten.
We hebben opnieuw een datum gepland.
Uiteraard zullen we corona-proef te werk gaan.

Aan de hand van een schema kun je een klus
uitkiezen en uiteraard doen we het samen!
Natuurlijk zorgen wij voor lekkers bij de koffie en
thee en voldoende materiaal waarmee gelapt,
gedweild en gepoetst kan worden. Natuurlijk mag je
ook je eigen dweil of spons meenemen, geen
probleem.
Wil je meer weten wat er allemaal moet gebeuren of
heb je een ander idee?
Laat het weten, we staan open voor alle ideeën.
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De Kwakelse  veiling,  een fenomeen wat  niet  meer
weg te denken is uit onze Kwakelse gemeenschap. 
Helaas  kunnen  deze  unieke avonden  dit  jaar  zoals
veel evenementen niet doorgaan.
WEL kunt u uw bijdrage geven door middel van een
donatie.

Want u weet: 
Onze hele Kwakelse gemeenschap mag meedelen in
de opbrengst van deze veiling.

Vergeet u hen niet?

NL28RABO 0363504044 
ten name van Veilingcomité De Kwakel.

De Kwakelse Veiling is de Kwakel op z'n best:
door de Kwakelaars vóór de Kwakelaars!
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    ROUWGROEP

Verlies maakt deel uit van ons leven.
Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de dood
van iemand die je lief is. 
Wie  met  zo’n  groot  verlies  geconfronteerd  wordt
staat  voor  de  moeilijke  taak  daarmee  verder  te
leven. 
Of je wilt of niet, je moet op weg in het ‘land van
het verlies’, waar je de weg niet kent en waar alle
oriëntatiepunten ontbreken.

Van januari tot en met mei 2021 organiseert de Raad
van Kerken Uithoorn – De Kwakel vijf bijeenkomsten
voor  mensen,  die  het  afgelopen  jaar  een  dierbare
verloren  hebben.  Het  kan  hierbij  gaan  om  een
partner, ouder of kind. Het doel van de Rouwgroep is
om ervaringen te delen en herkenning te vinden bij
lotgenoten.
Binnen de groep is ruimte om alles wat je tegenkomt
bij het verdergaan na het verlies van je dierbare te
bespreken.  Veel  mensen ervaren het  meedoen  aan
zo’n Rouwgroep als helend:
 ‘Het  is  fijn  om te  ervaren  hoe  anderen  met  hun
verdriet omgaan. Dit geeft steun, inzicht en soms ook
richting aan mijn eigen rouwproces’. 
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Of  u  gelovig  bent  of  lid  van  een  kerkgenootschap
maakt hierbij niet uit.

Interesse?  

Dan  bent  u  van  harte  welkom  op  onze
informatiemiddag: 

Dinsdag 8 december 2020 om 14.00 uur
in  De Schutse, De Mérodelaan 1, te Uithoorn.

De bijeenkomsten staan onder leiding van dominee
Joep  Dubbink  van  de  Protestantse  Gemeente  te
Uithoorn  en  Elly  van  Rooden,  catechiste  van  de
Rooms  Katholieke  parochies  Uithoorn,  De  Kwakel,
Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Aalsmeer. 

Voor vragen en meer informatie:
Joep Dubbink       0297 – 26 82 12  
j.dubbink@pkn-uithoorn.nl

Elly van Rooden 0252 – 51 75 92
pmmvanrooden@hetnet.nl
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De Gerarduskalender

De  Gerarduskalender,  uitgebracht  door  Klooster
Wittem, is  een scheurkalender met elke dag op de
voorkant  een  spreuk  die  opbeurt  of  aanzet  tot
nadenken,  onder  het  motto:  ‘elke  dag  een  beetje
spirit’. 

Op  de  achterkant  staan  afwisselend  moppen,
gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie
over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen
beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen,
de puzzels en informatie op de achterkant geven u
aan het begin van de dag een positief gevoel.

De  kalender  wordt  elk  jaar  met  zorg  en  plezier
samengesteld  door  een  uitgebreide  redactie  van
personeel  en  vrijwilligers  rondom Klooster  Wittem.
De opbrengst van de kalender komt ten goede aan
alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden
georganiseerd.

De kalender kost inclusief schild € 8,--

De kalender is op te halen bij het
parochiesecretariaat of bij 
mevr. B. Meijer thuis; 
Mgr. Noordmanlaan 65.
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Beknopte Info R.K. Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel

Kerkgebouw Kwakelsepad 4
Correspondentie adres 1424 AZ  De Kwakel Telf. 561203
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 627121306

Seringenlaan 51
NL50RABO 03785.55.235 t.n.v. Parochie St.Jans Geboorte  De Kwakel    De Kwakel
Aktie Kerkbalans NL37RABO 03635.05.725
Parochie secretariaat Kwakelsepad  4 561203
Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur
Begrafenisvereniging St. Godefridus
Uitvaartverzorger Mevr. B. Meijer-Schalkwijk  06 29426373

Mgr. Noordmanlaan 65,                  De Kwakel
Gemengd koor Mevr. M. Endhoven 560825

Grift  18                             Uithoorn  
The Bridges Mw. Renate Vlasman 569764

Drechtdijk 105     De Kwakel
4 You kinderkoor Rosan Meijer  06 40347160

Iepenlaan 23
Parochieblad Het Lopend Vuurtje
Redactieadres Mevr. C. Hoogenboom 562378
fam.hoogenboom@zonnet.nl Bromelialaan 36, 1424BP      De Kwakel
Drukwerk Joop v.Diemen 546900

Jan Zeldenthuis  06 50568897
Verspreiding Lopend Vuurtje Mevr. Emmy Röling 06 48729257
Ontmoetingsruimte Jan en Irene Egberts 522863
beheer Orchideelaan 7     De Kwakel

diakenjeroen@kpnmail.nl

oudsh@kabelfoon.nl

vdijkton@gmail.com

natacha_76@hotmail.com



 Tekst bij de vlag 

Parochie St. Joannes Geboorte, de Kwakel

Al in 1550 werd gesproken over een schuilkerk in de 
Quakel. 

Uiteraard zonder zichtbare kenmerken van een kerk. 

Rond 1780 heeft de parochie in de Quakel haar naam 
gekregen. 

St Joannes Geboorte, naar de geboorte van de 
heilige Johannes op 24 juni.

En ieder jaar viert onze parochie rond 24 juni 
Parochiezondag. 

Behalve dit jaar.

Maar in het weekend waarop parochiezondag gevierd
zou worden zijn de vlaggenmasten met banieren op
het  kerkplein  en  in  kerktuin  geplaatst.  Hiermee is
onze kerk nog beter zichtbaar in ons mooie dorp. 
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