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Parochienieuws

Nadat we in september nog van zonnige dagen 
hebben kunnen genieten is de zomer nu echt voorbij.
We gaan langzaamaan naar de speciale dagen in onze
kerk. Oktobermaand is rozenkransmaand en de 
rozenkrans is onlosmakelijk verbonden met Maria. 
Veel van u weten nog hoe het rozenhoedje wordt 
gebeden met na ieder tientje (tien weesgegroetjes) 
een Onze Vader en dat de geheimen van de 
rozenkrans dan worden gelezen. 
De rozenkrans bidden is ouderwets? Nou, eigenlijk 
niet. De rozenkrans bidden is dan wel een oud ritueel

maar er wordt tegenwoordig meer dan ooit 
gemediteerd om tot innerlijke rust te komen.
Komt u gerust eens meebidden en ervaar
zelf de rust die dit ritueel u geeft.

Nu de beperkingen rondom het coronavirus 
langzamerhand verdwijnen roept dit natuurlijk ook 
vragen op.
Wat de veranderingen voor de kerkgang betekent is 
nu, 15 september, nog niet bekend. Hierover gaat 
minister Grapperhuis in overleg met de bestuurders 
van de nederlandse kerken. 
Zodra bekend is wat er gaat veranderen melden we 
deze veranderingen onder andere via de website van 
de parochie, www.rkparochiedekwakel.nl, de 
Facebookpagina: facebook.com/rkparochiedekwakel 
en via de mededelingen aan het einde van de viering 
in de kerk.
_____________________________________________________
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Themaviering op 24 oktober: Zien met andere ogen.
Hoe kijk je naar de dingen om je heen? geïntresseerd
of kijken zonder het te zien? Wat gebeurt er als je 
echt kijkt? Gaan dingen je dan interesseren, krijg je 
dan een andere kijk op de dingen om je heen?
Diaken Jeroen Hoekstra gaat voor in deze 
themaviering.

Viering van allerzielen op 2 november
Op 2 november wordt traditiegetrouw de viering van 
Allerzielen in onze parochie gevierd.
Zij die afgelopen jaar een dierbare hebben verloren 
zullen in de loop van de komende weken een 
uitnodiging ontvangen om het kruisje wat achterin de
kerk is opgehangen op te komen halen.

Boeket van de maand.
Dit is inmiddels wel een bekend begrip. Het is niet 
vanzelfsprekend dat bij het parochieteam bekend is 
voor wie dit boeket een steuntje in de rug kan zijn of
wie er iets heuglijks heeft te vieren.
Voor deze informatie zijn we van u allen afhankelijk!
Meldt u dit gerust bij het parochiesecretariaat: 0297 
561203 of met de e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl.

Het kaarsje van bemoediging en steun
Een kaarsje voor iemand die wel een steuntje in de 
rug kan gebruiken. Dit is een klein gebaar om namens
de parochiegemeenschap onze welgemeende 
betrokkenheid te laten blijken. Ook hiervoor zijn we 
van uw informatie afhankelijk. Laat gerust weten 
voor wie dit kleine lichtje een steun kan zijn.
_____________________________________________________
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MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT 

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

Telefoonnr: 0297-561203      
Email: stjansgeboorte@hetnet.nl
Website: www.rkparochiedekwakel.nl
Facebook: rkparochiedekwakel
Meevieren via internet: www.Kerkomroep.nl
 

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

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

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

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

BLOEMEN IN DE KERK
Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en 
het altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf 
bloemen neerzetten, neemt u dan even contact op met 
Christa, tel: 533889 /06-22662632

_____________________________________________________
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ZIEKENCOMMUNIE
Het  is  mogelijk  om  de  communie  thuis  te  ontvangen.
Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met 
kapelaan Darek: 06 46309158 of 
met het parochiesecretariaat (0297 561203)

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

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

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

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

_____________________________________________________
lopend vuurtje                            5                            oktober 2021

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


Beste Parochianen, 

Van de zomer heb ik twee leuke ervaringen gehad. Ik
bevond me op een typisch Italiaans strand – daar 
waar mijn familie al meer dan 30 jaar de trouw 
zomer doorbrengt. Op het strand is er een 
strandwacht, een lifeguard die ik ook al meer dan 30 
jaar ken. Hij en zijn vrouw hebben mij gevraagd om, 
ter gelegenheid van het feest van Maria 
tenhemelopneming, het strand te zegenen. Dit feest 
is voor Italianen van groot belang.
Zo was ik op zondag 15 augustus om twaalf uur met 
mijn priesterlijke stola op het strand. Ik heb hardop 
kort gebeden en daarna met behulp van een takje en
een kom gezegend water het strand besprenkeld en 
gezegend. Een grote groep mensen ging spontaan in 
een cirkel om mij heen staan om de zegen te 
ontvangen. Ten slotte hebben wij samen het Onze 
Vader gebeden, wat heel bijzonder klonk te midden 
van het bomvolle, zomerse strand. Wat leuk dat Gods
zegen ons mensen overal kan raken.
Later, op mijn terugreis naar Nederland, heb ik een 
paar dagen doorgebracht met twee families van 
vrienden die samen op vakantie in de bergen waren. 
Die bergen -de Dolomiten- zijn een prachtig 
natuurwonder. Een van die vrienden heeft mij 
gevraagd om samen met hen in de openlucht de mis 
te vieren, midden in de natuur. Ik heb altijd een 
kleine “kit” bij mij om dit te doen en ik heb met 
groot genoegen “ja” gezegd! Zo hebben wij de mis 
opgedragen met als achtergrond de hoge bergen, die 
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ons aan de “hoogte” van God lieten denken.
De kinderen van deze families waren er ook bij -, die 
waren blij te ontdekken dat de mis niet alleen in de 
kerk moet gevierd worden en dat het groots geschenk
van God – de communie – overal ontvangen kan 
worden.
Deze twee ervaringen hebben mij doen denken aan 
het verzoek van Paus Franciscus, dat de kerk naar 
buiten toe moet gaan. De kerk moet niet een 
“kunsthistorisch museum” worden, een plek waar 
men bijeenkomt om een oud ritueel te vieren. De 
kerk moet naar buiten toe treden om de vreugde van 
het Evangelie aan alle mensen te laten kennen.
Deze ervaringen heb ik meegemaakt terwijl wij de 
trieste berichten uit Afghanistan ontvingen. In de 
laatste decennia heeft in de wereld een escalatie aan
geweld plaatsgevonden. De machthebbers bevechten 
elkaar in een wereldoorlog die geen einde lijkt te 
kennen. Wie zal de escalatie aan geweld stoppen? De
Paus – de man in “wit” gekleed, teken van vrede – 
probeert het op allerlei manieren, maar er wordt 
niet naar hem geluisterd. Het is aan ons, om de hoop
niet op te geven, en om tekens van liefde en 
verzoening – hoe klein dan ook – naar elkaar toe te 
bewijzen. De liefde is sterker dan de haat. Laten wij,
met deze vreugdevolle boodschap, de wereld in dit 
nieuwe werkjaar tegemoet gaan!

Hartelijke groeten, Pastoor Marco Cavagnaro

_____________________________________________________
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Dopen in oktober in onze Parochie

Op 24 oktober zal Kees Bon het sacrament van het 
doopsel van diaken Jeroen Hoekstra ontvangen. 
Kees is de zoon van Piet en Nikki Bon - Langelaan

We wensen Kees, zijn ouders, broertje Theo, families
en vrienden veel geluk en Gods zegen toe.

Op 24 oktober zal Sepp Hoogenboom het sacrament 
van het doopsel van diaken Jeroen Hoekstra 
ontvangen. 
Sepp is de zoon van Peter en Jill Hoogenboom - Loos.

We wensen Sepp, zijn ouders, families en vrienden 
veel geluk en Gods zegen toe.

_____________________________________________________
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Zien met andere ogen – Themaviering 24 oktober

Als je echt gaat kijken, met aandacht en interesse, 
zie je zo veel meer. Je krijgt niet alleen een bredere
blik, het leven wordt er ook mooier en aangenamer 
van. 

Een voorbeeld voor mij zijn plantjes. Planten waren 
voor mij niet meer dan leuke decoratie. Ik zag ze 
wel, maar eigenlijk ook niet. Ik vergat ze water te 
geven en liet ze soms wegkwijnen in de vensterbank.
Ook als ik buiten liep, was ik nooit echt bezig met de
planten, bomen en bloemen om heen. Ik was graag in
de natuur, maar écht ernaar kijken deed ik niet. Laat
staan dat ik de namen van al die soorten kende. 

Dat veranderde toen ik het boek “How to make a 
plant love you” las. Het boek is een leuke, maar ook 
serieuze studie in plantenkunde. Mijn ogen gingen 
open. Ik ging niet alleen scherper zien hoe 
betekenisvol planten zijn, maar merkte ze ook 
eerder op om me heen. Ook de vetplantjes in mijn 
vensterbank voelen zich nu gezien – ze leven 
helemaal op.

Hoe kan het toch dat we allemaal dezelfde wereld in 
kijken, maar allemaal iets anders zien. Hoe kun je 
leren om anders te kijken? Hoe kun je zien met 
andere ogen? Kom ook, zondag 24 oktober, naar de 
themaviering rondom echt leren zien!

Diaken Jeroen Hoekstra



Bedankt

Langs deze weg wil ik een ieder bedanken voor de 
kaarten, brieven, telefoontjes, apps, mooie 
bloemen, bezoek en noem maar op tijdens mijn 
dubbele opnames in de VU en Bornholm.
Het deed mij heel goed en ontroerend hoe vele 
mensen met me meeleefden.
Dan is het fijn om een Kwakelaar te zijn.
Ook is het heel fijn om livestream met De Kwakel 
verbonden te kunnen zijn.
Dit deed mij heel veel, soms een emotionele beleving
alsof je midden tussen je eigen mensen aanwezig 
was.
Inmiddels ben ik na weken (maanden) ontslagen en 
herstellende.
Beste mensen nogmaals bedankt, vind het weer 
heerlijk om onder jullie Kwakelaars aanwezig te zijn.

Tom Brozius.

_____________________________________________________
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Kaarsje wegbrengen
Een  kaarsje  weggeven  aan  iemand  die  wel  een
steuntje in de rug kan gebruiken.
Soms zijn er situaties waarvan je denkt; Het is fijn
als  aan  hem  of  haar  aandacht  wordt  gegeven.
Daarom  heeft  het  parochieteam  gemeend  dat  het
goed is om in deze situaties een kaarsje dat hoop en
licht uitstraalt te geven. 
Inmiddels zijn er meer dan 60 kaarsjes weggebracht.
Mocht  u  iemand  weten  die  dat  kaarsje  wel  kan
gebruiken,  laat  dit  dan  weten  via  het
parochiesecretariaat
(e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl)
of telefonisch: 0297-561203

De Kwakelse veiling: 
Heeft u ook het formulier voor de Kwakelse Veiling al
ingevuld en de data van de veilingavonden op de 
kalender genoteerd? (26 oktober en 2 november)
U weet toch dat de opbrengst voor alle clubs in ons
dorp is?  U doet toch ook mee !

_____________________________________________________
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Diaconale zondag 2021 in onze regio

Er is in ons land nog steeds sprake van armoede. 
Die armoede kan door velerlei oorzaken ontstaan, 
zoals je baan kwijtraken, door ziekte of door 
schulden.
Ook in onze eigen omgeving is er armoede. Vaak zien
we dat niet, omdat we niet achter de gesloten deur 
kunnen kijken en mensen zich vaak schamen voor dit 
probleem. En hoewel er gemeentelijke instanties 
zijn, waar men voor hulp terecht kan, wordt er niet 
altijd gebruik van gemaakt.
In 2019 leefde 6,2 % van de bevolking onder de 
armoedegrens (dat zijn ca 1 miljoen personen). De 
coronasituatie heeft hier zeker geen verbetering in 
gebracht.
De PCI (Parochiële Caritas Instelling) in onze regio wil
mensen, die in - financiële - nood zitten, helpen. Ook
buiten de regio zet de PCI zich in; dat alles uit 
naastenliefde, barmhartigheid en solidariteit: je mag
er zijn.…. wie je ook bent.
Sinds 2018 heeft de paus de diaconale zondag in 
november uitgeroepen tot “werelddag van de 
armen”. De werkgroepen van de PCI in onze regio 
hebben die oproep met enthousiasme opgepakt en de
afgelopen jaren gezamenlijk de jaarlijkse viering 
voorbereid. 
Zo ook dit jaar, met nu als thema: Wie is mijn 
naaste?

_____________________________________________________
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Een interessant onderwerp om over na te denken en 
te zien hoe Jezus hiernaar kijkt.
We hebben inspirerende teksten gevonden en eigen 
ervaringen uit ons caritaswerk ingebracht, die we in 
deze viering met u willen delen. 
In alle woord- en communievieringen zal diaken 
Jeroen Hoekstra voorgaan en wordt hij bijgestaan 
door een of twee leden van de plaatselijke 
caritasgroep.  
Zaterdag 13 november: 19.00 uur   Uithoorn
Zondag 14 november:    9.30 uur    De Kwakel 
Zondag 14 november:   11.00 uur   Kudelstaart
Zondag 21 november:    9.30 uur    Nes aan de Amstel
Zondag 28 november:    9.30 uur    Aalsmeer.

We nodigen u en jou daarom van harte uit om de 
viering in een van de kerken in onze regio bij te 
wonen. We kunnen dan samen laten zien dat we 
klaar staan om er te zijn voor onze naaste.

Namens de werkgroepen PCI in onze regio, 
Wil Kraan
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Oktober, Rozenkransmaand

Het is weer oktobermaand, rozenkransmaand.

U bent van harte welkom om op 6, 13, 20 en 28
oktober  het rozenhoedje mee te bidden.

We zullen de rozenkrans niet in de Mariakapel maar
in de kerk bidden. 

We beginnen om 18.30 uur.
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De geheimen van de Rozenkrans
                                                         

De  maand  oktober  wordt  van  oudsher  ook  wel  de
Rozenkransmaand  genoemd.  In  deze  maand  is  er
bijzondere devotie tot de H. Maagd Maria, de moeder van
Jezus.  Tijdens het  bidden  worden de zogeheten Blijde,
Droevige en Glorievolle  Geheimen overwogen een korte
samenvatting van het levensverhaal van Jezus en Maria.
Enkele jaren geleden zijn daar de Geheimen van het Licht
aan toegevoegd.

DE BLIJDE GEHEIMEN 
1. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
3. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem.
4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.
5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden.

DE GEHEIMEN VAN HET LICHT 
1. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan.
2. Jezus openbaart zichzelf op de bruiloft van Kana.
3. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op 
    tot  bekering.
4. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor.
5. Jezus stelt de eucharistie in bij het Laatste Avondmaal.

DE DROEVIGE GEHEIMEN 
1. Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader.
2. Jezus wordt gegeseld.
3. Jezus wordt met doornen gekroond.
4. Jezus draagt Zijn kruis naar de Calvarieberg.
5. Jezus sterft aan het kruis.

DE GLORIEVOLLE GEHEIMEN 
1. Jezus verrijst uit de doden.
2. Jezus stijgt op ten hemel.
3. De heilige Geest daalt neer over de apostelen.
4. Maria wordt in de hemel opgenomen.
5. Maria wordt in de hemel gekroond          

_____________________________________________________
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UITNODIGING INGELASTE JAARVERGADERING

Het bestuur van de begrafenisvereniging nodigt haar 
leden, de dragers en afgevaardigden van het 
parochieteam uit voor het bijwonen van de jaarlijkse
ledenvergadering, die door corona in februari dit jaar
niet kon plaats vinden.

Het bestuur acht een ingelaste vergadering op zijn 
plaats i.v.m. onder andere het presenteren van de 
onlangs opgestelde statuten en een voorstel tot 
aanpassing van de contributie.

De vergadering vindt plaats op dinsdag 5 oktober 
2021 in de ontmoetingsruimte bij de kerk. 
Aanvang 20.00 uur.

Agenda:
Opening door de voorzitter
Notulen jaarvergadering februari 2020
Financieel jaarverslag
Verslag kascommissie
Samenstelling bestuur
Dragersaangelegenheden
Ontwikkelingen rondom het kerkhof
Rondvraag
Sluiting door de voorzitter

In afwachting van uw komst,
Het bestuur van Begrafenisvereniging Sint Godefridus

_____________________________________________________
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Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel    oktober 2021
    
zondag
3 oktober 9.30 uur Eucharistieviering

gemengd 
koor

 woensdag
6 oktober

18.30 
uur Rozenhoedje   

zondag
10 oktober 9.30 uur

Woord en Communieviering 
Voorg: mevr. Elly van Rooden The Bridges

 woensdag
13 oktober

18.30 
uur Rozenhoedje  

zondag
17 oktober 9.30 uur Eucharistieviering 
 woensdag
20 oktober

18.30 
uur Rozenhoedje  

zondag
24 oktober 9.30 uur

Woord en Communieviering 
Voorg: Diaken Jeroen Hoekstra
Themaviering The Bridges

 woensdag
27 oktober

18.30 
uur Rozenhoedje  

zondag
31 oktober 9.30 uur

Woord en Communieviering 
Voorg: Diaken Rob Mascini

Alle vieringen kunt u online volgen op: kerkomroep.nl  

Kaarsje aansteken:
Iedere  dinsdagmorgen  is  het  mogelijk  tussen
11.00  en  12.00  uur  in  de  Mariakapel  een
kaarsje aan te steken. Dit is mogelijk dankzij
de inzet van vrijwilligers. 

Het is weer oktobermaand, rozenkransmaand.
U bent van harte welkom om op 6, 13, 20 en 28 oktober  
het rozenhoedje mee te bidden. Ook dit jaar zullen we de
rozenkrans niet in de Mariakapel maar in de kerk bidden.  
We beginnen om 18.30 uur.
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O.L.V. vd Berg 
Karmel Emmaüsparochie

H. Joannes 
Geboorte H. Urbanus

 
Aalsmeer Uithoorn  

Kudelstaart  Nes ad Amstel 

  

zaterdag 
19:00 uur
DOP viering  

zaterdag 
19:00 uur
DOP viering

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

zondag
3 okt Eucharistieviering Eucharistieviering

Woord en 
gebedviering
olv parochiaan Eucharistieviering

     
zondag
10 okt Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering

zondag
17 okt Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering

Woord en 
Communieviering
Rob Mascini

zondag
24 okt

Woord en 
Gebedviering olv 
parochianen Eucharistieviering

Woord en 
gebedviering
olv parochiaan

Woord en 
Communieviering 
Elly van Rooden

zondag
31 okt Eucharistieviering Eucharistieviering

Woord en 
Communieviering
Rob Mascini Eucharistieviering

Maan
1 nov geen viering Eucharistieviering geen viering geen viering
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Zondag 3 oktober, 9.30 uur
Eucharistieviering
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Hans van Eijk
Jopie van den Broek - Driehuis
Overleden familie van de Rotten - Bresser en Tygo
Riet Ambagtsheer - Zeldenthuis
Greet Steen - Zeldenthuis
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Jan van der Knaap en Henny van der Knaap 
Duijvestein
Carol Wijfje
Overleden familie Egberts - Fontijn en schoonzoon 
Eric
Corry Brozius - Hoogervorst
Arie en Rie Hogerwerf - Vork
Ton Vlasman
Harry Schoordijk

Woensdag 6 oktober 18.30 uur
Rozenkrans gebed 

Zondag 10 oktober 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: Mevr. Elly van Rooden
Muziek: The Bridges
Misintenties:
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Jan van der Knaap en Henny van der Knaap 
Duijvestein
Carol Wijfje

_____________________________________________________
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Overleden familie Egberts - Fontijn en schoonzoon 
Eric
Wiet Raadschelders
Daisy Slootjes - Ris
Niek van Scheppingen
Geertruida van Scheppingen 
Riet Wijfjes - Captein

Woensdag 13 oktober 18.30 uur
Rozenkrans gebed 

Zondag 17 oktober, 9.30 uur
Eucharistieviering
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Overleden familie Lek - van Bunningen
Leo Klijn
Riet Wijfjes - Captein
Joop en Truus van Egmond - de Hollander
Jan en Robbie Nieuwendijk
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Jan van der Knaap en Henny van der Knaap 
Duijvestein
Carol Wijfje
Overleden familie Egberts - Fontijn en schoonzoon 
Eric

Woensdag 20 oktober 18.30 uur
Rozenkrans gebed 

Zondag 24 oktober, 9.30 uur,  
Themaviering: Zien met andere ogen
Woord en Communieviering
Voorganger: Diaken Jeroen Hoekstra
_____________________________________________________
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Muziek: The Bridges
Misintenties:
Henk Overwater
Emmy Bartels - Hogenboom
Overleden familie Bartels - van Kessel
Pater Cees Bartels
Kees Hoogenboom, jaargetijde
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Jan van der Knaap en Henny van der Knaap 
Duijvestein
Carol Wijfje
Overleden familie Egberts - Fontijn en schoonzoon 
Eric

Zondag 24 oktober, 11.00 uur
Doopviering waarin Kees Bon het sacrament van het 
doopsel ontvangt van diaken Jeroen Hoekstra.

Zondag 24 oktober, 13.00 uur
Doopviering waarin Sepp Hoogenboom het sacrament 
van het doopsel ontvangt van diaken Hoekstra.

_____________________________________________________
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Woensdag 27 oktober 18.30 uur
Rozenkrans gebed 

Zondag 31 oktober, 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: Diaken Rob Mascini
Muziek: gemengd koor
Misintenties
Jan Zijerveld
Nel Zijerveld - Graven
Maarten Klijn en zoon Dirk
Leo Klijn
Henny Hoogervorst - Stokman
Ad Bocxe
Siem Meeuwis
Overleden familie den Haan - Mayenburg
Overleden familie Pouw - Soeters
Overleden ouders van Tol - Hoogervorst en zoon 
Martin
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst -
Rijkelijkhuizen en Stephan
Jan van der Knaap en Henny
van der Knaap Duijvestein
Carol Wijfje
Overleden familie Egberts -
Fontijn en schoonzoon Eric

Dinsdag 2 november, 19.00 uur  
Viering van Allerzielen
Voorgangers: werkgroep avondwake en uitvaarten

_____________________________________________________
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JONGEREN ONTMOETINGS PLEK “SPOTLIGHT”

Beste mensen, jongeren uit De Kwakel, 

Hier dan weer een berichtje mbt Jongeren Ontmoetings
Plek ( JOP ) “SPOTLIGHT” 

Het  laatste  bericht  over  JOP  heeft  in  het  Lopend
Vuurtje van Januari 2021 gestaan en we beginnen DIT
bericht met de een na laatste zin uit het bericht van
Januari 2021: 
“Graag zien we onze jongeren weer terug in 2021. 
De datum moet bij schrijven nog geprikt worden”. 

2020-2021  is  voor  JOP een jaar  van;  kunnen we wel
bijeenkomen,  moeten  we  de  datum  misschien
doorschuiven  of  moeten  we  zelfs  bijeenkomsten
schrappen, geweest. 

In 2020 hebben we gelukkig t/m november nog enkele
bijeenkomsten  kunnen  houden.  Daarna  hebben  we  –
door  al  dan  niet  aangescherpte  en  nieuw
aangekondigde  coronamaatregelen  -  helaas  geen
bijeenkomsten meer kunnen inplannen. 
Dat dit voor ons zowel als voor “onze Jongeren” heel
erg jammer was is begrijpelijk, denken wij.  

Natuurlijk  hebben  we  geprobeerd  om  met  “onze
Jongeren”  in  contact  te  blijven  dmv  een  app,  een
kaartje of een klein zonnebloemactie maar een 
_____________________________________________________
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JOP-avond is het beste om met jongeren in contact te
komen. 
De  JOP-avonden  zijn  namelijk  altijd  heel  speciale
avonden  met  (soms)  met  z’n  allen  eten  vooraf,
gezelligheid, een overdenking en hierover met elkaar in
gesprek  gaan.  Ook  sportiviteit  en  dingen  in  een
ongedwongen sfeer en in een vertrouwelijke en veilige
omgeving bespreken behoren tot de mogelijkheden van
deze avonden. 

Gelukkig  hebben  we  het  jaar  2020-2021  met  een
heerlijke BBQ af kunnen afsluiten. 
Gezelligheid, sportiviteit en lachen waren ingrediënten
voor een mooi samenzijn. 
Ook hebben we de gelijkenis van de verloren zoon in de
Bijbel gelezen en hebben we geprobeerd hier “handen
en voeten” voor het dagelijks leven aan te geven. 
Ik kom nog even terug op onderstaande regel: 

“Graag zien we onze jongeren weer terug in 2021. De
datum moet bij schrijven nog geprikt worden”. 

We  zien  er  inderdaad  naar  uit  om  jullie  weer  te
ontmoeten en de eerstkomende datum IS GEPRIKT en
wel op zaterdag 2 oktober as van 20.00 tot 21.30 uur
op adres Drechtdijk 48 in de Kwakel. 

Hartelijke groet, 
Juria Hogenboom en Paul van Tol 
Jongeren Ontmoetings Plek Spotlight 

GOD HOUDT VAN JONGEREN, NIET IN HET ALGEMEEN,
MAAR VAN IEDER VAN HEN ALS PERSOON !

_____________________________________________________
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Ter inspiratie

De coronaperiode lijkt op haar einde te lopen. De 
versoepelingen volgen elkaar in razendsnel tempo op 
en er komt letterlijk en figuurlijk weer ‘lucht’ in de 
samenleving. Eenzame ouderen mogen weer bezoek 
ontvangen. Hopelijk worden de vier muren die lange 
tijd hun enig gezelschap waren op figuurlijke wijze 
afgebroken en wordt de sleur van alledag afgewisseld
met een bezoek. Vaak is een uurtje per dag al 
voldoende voor frisse energie en levenslust voor een 
oudere naaste.

Fijn, dat het de goede kant opgaat. Het geeft ons 
ook de tijd om terug te kijken naar een periode die 
voor de meesten van ons geheel nieuw was. Opeens 
waren gebruikelijke vrijheden niet meer zo 
vanzelfsprekend en wat voorheen als heel ‘normaal’ 
was, daar golden beperkingen en voorwaarden. Het 
zorgde voor scherpe tegenstellingen. Het leidde tot 
verwijdering, tot ruzie, zelfs tot echtscheiding. 
Corona is meer dan alleen een ziekte, die door veel 
mensenlevensgevaarlijk is.            De pandemie 
zorgde voor verwijdering, die veel verder ging dan 
anderhalve meter.

Onlangs verscheen het nieuwe IPCC- rapport van de 
Verenigde Naties.  Klimaatverandering wordt 
veroorzaakt door menselijke invloed, luidde het 
oordeel van 234 klimaatwetenschappers.                   
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Ook wetenschappelijke stellingnames zijn voer voor 
polarisatie. In Nederland zijn politici die menen dat 
het zo'n vaart niet loopt. Op het moment dat 
wetenschap als een mening wordt gezien, wordt het 
lastig overtuigen. De rol van de kerk is 
vanzelfsprekend. In de christelijke ethiek wordt het 
begrip ‘rentmeesterschap’ gebruikt voor het omgaan 
met de schepping. De aarde en de natuur hebben we 
in bruikleen. Dat kostbare geschenk moeten we ook 
in goede staat overdragen aan volgende generaties.   
De kerk en ook christelijke politici moeten zich hier 
helder over uitspreken. Het klimaat moet vrij zijn 
van polarisatie.

Een mooie uitdaging voor beleidsbepalers. Breek de 
muren af, zorg voor toenadering en verwijder 
afstand.

Elly van Rooden.
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Welkom in dit Godshuis

Vermoeide reiziger, welkom in dit huis.  
Hier is een stoel voor wie moe is.
Hier is hoop voor wie verdwaald is.
Hier is liefde voor wie vol wrok is.   
Hier is geloof voor wie twijfelt.    
Hier ben je verwacht zoals je bent. 

Want zo dikwijls heeft God naar jou gezocht.     
Zo dikwijls heeft Hij op jou gewacht.
Sta even stil. Adem in het verleden van dit huis,               
je eigen nieuw begin. Sluit je ogen, word even stil,
want in de stilte hoor je de echo van Gods woord.

Ga even zitten, hol ook hier niet jezelf voorbij.     
Vouw je handen, open je hart, bid.       
En als je dat niet kunt, als je niet geloven kunt,                
omdat je pijn hebt, ga dan naar huis    
met de groet ‘Sjaloom’, vrede en alle goeds.  
(Schrijver onbekend, tekst gevonden in een kapel) 
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Missio Wereldmissiemaand 2021 

 ‘We moeten immers wel spreken over wat we
gezien en gehoord hebben.’ 

De kerk in Guinee  

Op 24 oktober is het Missiezondag. Met dit citaat uit 
het boek Handelingen 4,20 voert Missio dit jaar de 
campagne voor de Wereldmissiemaand. We worden 
opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons 
hart naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus. 
Missio brengt in de Wereldmissiemaand de kerk van 
Guinee voor het voetlicht.
  
Jonge kerk 
De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De 
meeste christenen wonen in N’Zérékoré in het zuiden
van het land. De eerste bisschop investeerde vanaf 
het begin veel in de opleiding van catechisten. Dat 
bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle 
buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig
eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide 
leken wordt het geloof levend gehouden in de 
moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de 
laatste decennia is de situatie voor de kerk veel 
verbeterd. De kerk richt zich onder meer op 
onderwijs, heeft een caritas opgebouwd en is actief 
in de gezondheidszorg. 

Vrouwen en kinderen 
In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane 
congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs 
Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters 
Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks 
het grote gebrek aan middelen vangen de zusters 
_____________________________________________________
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kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De 
kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs 
volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording
van vrouwen in de afgelegen dorpen. Missio wil, 
samen met u, het pastorale werk van de zusters 
steunen.
  
MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Guinee. 
Help mee! 
Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de 
collecte op Missiezondag 24 oktober of stort uw 
bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio 
Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: 
www.missio.nl  

Gebed

Goede God, 
Maak ons opmerkzaam voor de nood 
van de mensen in Guinee en overal 

waar we verdriet en lijden ontmoeten. 
Open onze oren en onze harten voor 

degenen die lijden onder geweld en bedreiging, 
onder armoede en discriminatie. 

Maak ons ook ontvankelijk voor de verhalen 
van hoop die vertellen

van toewijding en goedheid, 
van de moed om te dienen en de gave 

om lief te hebben. 
Schenk ons uw boodschap van hoop, 

uw woord van bevrijding. 
Dat vragen wij U 

door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen.
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Beste ouders,            September 2021

Het zal u niet zijn ontgaan dat uw kind – een tiener - 
langzamerhand overgaat naar een leven op eigen benen. 
Een tiener zal steeds meer vragen stellen en ook steeds 
meer eigen beslissingen willen nemen. Toch hebt u als 
ouders uw kind laten dopen en de Eerste Communie laten 
doen. Het vormselsacrament maakt dat ze volledig in de 
Kerk worden opgenomen. Dit laatste cadeau wilt u 
natuurlijk uw kind graag meegeven. Het ontvangen van de
Heilige Geest is juist in hun groei naar de volwassenheid 
iets wat u uw kind wil meegeven.

En de vormelingen zelf dan? Zij zullen vragen hebben over
hoe hij/zij zijn/haar leven wil gaan inrichten. Wat of Wie 
hun inspiratiebron is en hoe zij het geloof in God in hun 
eigen leven gestalte kunnen geven. Vragen waarmee wij 
aan de slag gaan. Middels spel en creativiteit willen wij ze
vertellen over de bijbel, de volgelingen van Jezus, de 
Heilige Geest en de Kerk de sacramenten.

Kennis over het geloof is natuurlijk belangrijk, maar het 
samen bidden en vieren van de Eucharistie zijn ook 
essentieel voor een levendig geloof. Daarom willen we 
een deel van de bijeenkomsten plannen vóór de 
gezinsvieringen in Burcht te Uithoorn, zodat zij daarna 
met hun familie kunnen deelnemen aan de gezinsviering.

Kortom we willen ze graag voorbereiden op het Vormsel 
medio juni 2022. Op vrijdag 1 okt kunnen we u meer 
vertellen over het vormselprogramma en over praktische 
zaken. Wij nodigen u dan ook uit om hierbij aanwezig te 
zijn.
Wanneer vrijdag 1 okt
Tijd: 19.30 uur 
Waar: Burght Uithoorn, Potgieterplein 4,  Uithoorn
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Data van de andere bijeenkomsten tot 2022 
Zondag 17 okt  van 9.15-10.30 uur en aansluitend de
familieviering 
Zondag 14 nov van 9.15-10.30 uur en aansluitend de 
familieviering 
Zondag 11 dec Onze Lieve Vrouw van Lourdes Zevenhoven
(onder voorbehoud)

Hopelijk hebben we hiermee jullie belangstelling gewekt 
en zien uw aanmelding graag tegemoet. Aanmelden voor 
de informatieavond van vrijdag 1 okt kan via de mail: 
vormsel.amstel.westeinder@gmail.com 

Ook als uw kind niet wil deelnemen aan dit traject stellen
we het zeer op prijs om dit óók van u te vernemen.
 
Met vriendelijke groet, 
Pastoor Marco Cavagnaro
Leonie van Ittersum, catechetisch medewerker.
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Secretariaat:
Muziekvereniging Tavenu
p/a Ilonka Sondervan
Mattenbieslaan 94
3452 AG  VLEUTEN

                     

PERSBERICHT

Zaterdag 16 oktober a.s. komen leden van TAVENU
weer oud ijzer ophalen in de gebruikelijke wijken van
De Kwakel en Vrouwenakker.
U doet ons een groot plezier als u uw oud ijzer aan de
weg plaatst. Wij verzoeken u geen autobanden, koel-
en  vrieskasten  mee  te  geven.  Hiervoor  moeten  wij
betalen. Heeft u veel of zwaar oud ijzer, bel dan even
naar Jan Kas (06-15 89 11 37).
De opbrengst van deze actie komt ten goede van ons
instrumentenfonds en de jeugdopleiding.

Bestuur TAVENU

www.tavenu-dekwakel.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 € 8,50

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 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 


