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Nieuws van de parochie

Opening van het kerkelijk werkjaar
Na de stille  zomermaanden  gaat  ook  het  kerkelijk
werkjaar net als de verenigingen en clubs weer van
start. De start van dit kerkelijk werkjaar willen we
duidelijk markeren en we doen dat met een viering
op zondag 26 september met het thema: Veerkracht.
Veerkracht,  veerkrachtig,  krachtig,  moedig,
doorzetten, je er niet onder laten krijgen,
veerkracht  in  woord  en  daad,  veerkracht  door
samenwerken,  veerkracht  vinden  in  het  geloof,
veerkracht….  vult u maar in.

En zijn we als parochie veerkrachtig?
En hoe veerkrachtig zijn we dan?
Of  hebben  we  in  de  coronatijd  onze  veerkracht
verloren?
Wat is er nodig om veerkrachtig te zijn of te blijven?
Is  het  genoeg  als  je  zelf  veerkrachtig  bent  en
anderen  op  je  steunen  of  gaat  je  veer-kracht  dan
verloren?

Soms gaat het anders
dan je had verwacht,
is het niet te begrijpen
of voel je onmacht

duik dan niet weg
ga voor jezelf staan
want jij kan kiezen
hoe je besluit er mee om te gaan.

Veerkracht is eigenlijk de wens om verder te gaan.
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Deze viering is gemaakt voor het hele gezin. 
Het is geen gezinsviering maar echt een
familieviering voor jong en oud. 
Voor kinderen, hun ouders, opa's en oma's.
Met name de jeugd  neemt een bijzondere plek in
onze parochie in. Want alleen samen, jong en oud,
kunnen we een veerkrachtige parochiegemeenschap
zijn. 
De voorganger van deze viering is diaken 
Jeroen  Hoekstra  en  uiteraard  wordt  deze  viering
muzikaal ondersteund door koorleden en musici van
onze parochie.

Koffiedrinken na de viering.

Mag het al? Kan het al? Deze vraag wordt regelmatig
gesteld.
Wat zouden we het graag willen dat na iedere viering
in ontmoetingsruimte de koffie voor iedereen weer
klaar  staat.  We  zullen  nog  even  geduld  moeten
hebben maar we hopen van harte dat we na 
20 september groen licht krijgen van de overheid en
dan bent u allen na de viering weer harte welkom in
onze ontmoetingsruimte.

_____________________________________________________
lopend vuurtje                            3                            september 2021



In Memoriam

Jan van Vliet

*26 februari 1936           21 juni 2021

Op maandag 21 juni is Jan van Vliet rustig heen gegaan. 
Een man, vader en opa voor wie zijn gezin een belangrijke
plaats  innam.  Een  man  die  samen met  zijn  vrouw hun
kinderen  groot  heeft  gebracht.  Een  vader  die  zijn
kinderen meenam om te laten zien hoe mooi de natuur is.
Hiermee werd het zaadje geplant waardoor zijn kinderen
nu zelf ook graag naar buiten gaan. Als vader leerde hij
hen de normen en waarden en leefde er ook zelf  naar.
Jan was geen man die zich op de borst klopte voor de
dingen die hij in zijn leven heeft gedaan. Dit voelde voor
hem  als  zijn  plicht  als  mens.  Hierover  hoefde  niet
gesproken te worden. Zijn vrouw en kinderen wisten deze
eigenschappen van man en vader te waarderen. 
Deze bescheidenheid  sierde hem. Jan was groot in alle
eenvoud.
Tijdens  een  prachtige  uitvaart  in  onze  kerk  heeft  zijn
gezin  Jan  te  rusten  gelegd  op  de  Begraafplaats  in
Uithoorn.
Jan is in liefde losgelaten en zal voor altijd voortleven in
de harten van velen. 
We wensen  zijn  vrouw,  kinderen  en  kleinkinderen  veel
sterkte toe en hopen dat zij in de herinneringen aan de
bijzondere man veel steun zullen vinden.
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In Memoriam

Alida Anna Maria Oudshoorn - Zeldenthuis

*10 november 1935           25 juni 2021

De laatste jaren waren niet makkelijk voor Alie, zij kon
haar huisje niet meer uit, de dijk was te hoog. Hiermee
verloor  zij  de  sociale  contacten  waar  zij  zo  van  kon
genieten.  Het  loopje  op  zondag  naar  de  kerk,  op
woensdag naar het kerkwerken of het kaarten maken in
het  dorpshuis.  Het  ging  allemaal  niet  meer  en  haar
wereldje werd heel klein. 
Hoewel ze het moeilijk vond haar dierbaren los te laten
wist zij dat het zo goed was, haar taak hier op aarde was
volbracht. En in het volle vertrouwen dat haar dierbaren
haar  zouden  opwachten  is  Alie  in  alle  rust,  toch  nog
onverwacht,  in  de  vroege  morgen  van  25  juni  gaan
hemelen.
Na haar trouwen was Alie  naar Nes ad Amstel  verhuisd
maar als het huisje aan de dijk, haar ouderlijk huis, vrij
komt verhuist zij terug naar haar geliefde dorp. En heel
snel voelde Alie zich weer helemaal thuis. Hoe mooi is het
dat zij juist daar, in dat huisje is gestorven. De plek waar
haar leven begon is ook de plek waar haar leven eindigde.
Wij  wensen  haar  kinderen  en  kleinkinderen  en  verdere
familie veel sterkte en kracht nu zij zonder haar verder
moeten. Alie heeft mooie herinneringen nagelaten, moge
dat een troost zijn.
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In Memoriam

Petronella Maria Stokkel – van den Broek

*16 december 1927           8 augustus 2021

Op zondag 8 augustus is Nel Stokkel, na te zijn voorzien
van het H. Sacrament der zieken, rustig gaan hemelen.
Nel  was  een bekende persoonlijkheid  in  ons  dorp en
parochie.
Na samen met haar man een melkwinkel in Amsterdam
te hebben gehad kwam het gezin in De Kwakel wonen.
Als de kinderen groter zijn wordt Nel lid van tal van
verenigingen in ons dorp waar zij al snel 
bestuursfuncties vervulde.
Nel is tot het einde van haar leven lid gebleven van ons
gemengd koor St. Caecilia waar zij vol overgave heeft
gezongen.  
Met veel warme, dierbare en dankbare woorden  heeft
haar gezin, haar familie en het koor afscheid genomen
van deze markante vrouw.
En zoals haar kinderen zeiden:
We laten haar los .... haar werk hier is klaar.
Nel je mag nu rusten bij je hemelse vader die jou nu
vasthoudt in de palm van zijn hand.
En mag haar  gezin troost  vinden bij  elkaar  en in  de
mooie herinneringen die zij achterlaat.
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MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT 

Het secretariaat is in de maand september 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
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Een  nieuw  seizoen,  een  nieuw
begin: water of wijn?

Een nieuw begin! Zo voelt nu we aan het begin van
een nieuw werkjaar staan. Na een vreemd en raar
jaar,  van  gesloten  kerkdeuren  tot  vieren  in  kleine
kring, breekt waarschijnlijk een nieuw ‘normaal’ jaar
aan.  Hopelijk  gaan  de  coronamaatregelen  tot  het
verleden behoren. Doordat veel activiteiten niet zijn
doorgegaan, veel bijeenkomsten afgelast, voelt het
nieuwe werkjaar als een echt nieuw begin. 
We beginnen als het ware opnieuw. Alsof corona al
het oude heeft uitgewist.

Dus, als ik aan het nieuwe werkjaar denk, zie een wit
vel  papier  voor  me.  Helemaal  leeg  nog.  Een  vel
waarop we opnieuw ons gemeenschap zijn, lokaal en
in het samenwerkingsverband, kunnen gaan schetsen.
Wat gaan we doen? Wat is  belangrijk en wat niet?
Wie  gaan  er  met  ons  mee  en  wie  hebben  we
verloren? Hoe kunnen de deuren weer open en waar
vinden  we  elkaar?  Hoe  geven  we  toekomst  aan
samenwerking? Hoe vormen we wat verloren lijkt om
tot vruchtbare aarde?

In mij  op komt het beeld van de bruiloft  in  Kana.
Omdat  dit  ook  een  begin  is.  Voor  het  eerst  een
wonder, een teken, het begin van Jezus optreden:
Water  wordt  wijn.  Hoe  kunnen  wij  water  in  wijn
veranderen?  Weer  gemeenschap  worden  waar
mensen  betrokken  zijn  op  elkaar  en  open  en
verwelkomend naar de mensen om ons heen? 
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Ten  grondslag  aan  het  evangelieverhaal  over  het
begin  van  Jezus  optreden  ligt  een  diep  verlangen.
Een verlangen dat Maria ten uitdrukking brengt door
Jezus haast te dwingen met zijn werk te beginnen.
Het diepe verlangen dat de Schepper door Jezus een
nieuw begin  gaat  maken,  de  wereld,  onze  wereld
gaat veranderen. Maak alles nieuw!

En tegelijk is het een verhaal van hoop. Het eerste
teken is groots in zijn eenvoud. Het beste moet nog
komen, zal nog komen. Zoals de beste wijn nu eens
op het eind van het feest wordt geschonken. Hoop,
omdat  het  eerste  teken  niet  ook  het  laatste  is.
Omdat dit eerste teken en elk volgend wonder een
teken is van de hemel, van de Eeuwige. Een teken
dat het nieuwe, het mooie, het schone, het ware zal
overwinnen. Ja, liefde en vrede zijn sterker dan haat
en onmin. Dat het hemelse dichterbij en sterker is
dan de duisternis die ons soms na aan het hart ligt.

Beide beelden wil ik meenemen het nieuwe werkjaar
in: het diepe verlangen en de hoop. Ik wil ze in het
midden zetten op dat nog lege vel  papier  dat ons
nieuwe  werkjaar  is.  En  vandaaruit  beginnen,  het
nieuwe  werkjaar  ingaan.  Het  diepe  verlangen
koesteren: Dat God de wereld en ieder mens nieuw
zal maken. Door ons en met ons. Door onze handen,
via onze mond. Door ons weer opnieuw om te keren
en te schenken aan elkaar. Een diep verlangen ook
naar  de  ander,  weer  samen  zijn,  samen  zingen,
samen  vreugde  en  verdriet  delen.  Want  ook  dat
hebben  we  allemaal  zeer  gemist:  het  samenzijn.
Mens  ben  je  tenslotte  pas  in  relatie  tot  andere
mensen.

_____________________________________________________
lopend vuurtje                            10                            september 2021



En elke dag weer werken vanuit  de hoop. Hoopvol
zijn, in het duister het licht zien, in het tekort de
overvloed,  in  de  zwakheid  de  kracht.  Om wijn  in
water te proeven. Want alleen dan weet ik dat het
kleine  dat  wij  samen  dit  jaar  kunnen
bewerkstelligen, een grote oogst zal worden. Door te
vertrouwen op ieder mensenhart, op alle handen die
met  ons  willen  bouwen  aan  liefdevolle
gemeenschappen die het persoonlijke en het lokale
overstijgen. Hij zal voltooien wat wij begonnen zijn!

We hoeven niet eens te verzinnen wat we moeten
doen: Doe maar wat Hij u zeggen zal! Deze woorden
van Maria zijn niet voor niets ook de lijfspreuk van
onze bisschop. Kom laat ons zo het nieuwe werkjaar
vormgeven! Het is niet moeilijker dan de kruiken met
water  vullen.  Hand  in  hand,  samen  vanuit  ons
verlangen  en  met  een  hoopvolle  blik  zelf  teken
worden,  water  zijn  dat  de  Heer  tot  wijn  maakt.
Proberen tot zegen te zijn voor wie er op ons pad
komt. Voor  al  die mensen die het wonder zoeken!
Helpt u ook mee?

Diaken Jeroen Hoekstra
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De Handwerkclub van De Kwakel
gaat weer van start.

Op de maandagmiddag wordt in de 
ontmoetingsruimte van de kerk tussen 
13.30 tot 16.00 uur gezellig gehandwerkt. 
Iedereen  die  van  handwerken  houdt  is  van  harte
uitgenodigd. Wat ga je dan doen?
Hou je van borduren? ga je borduren. 
Liever breien of haken? Natuurlijk kan dat. 
Of wat anders proberen?
De club heeft  zelf  ook  materiaal  in  de kast  liggen
waar je uit kunt kiezen.
En heb je thuis een handwerk liggen wat maar niet af
wil omdat het misschien te moeilijk is? 
Neem het mee!
Er zijn vast mensen die je hiermee kunnen helpen.
Samen handwerken is veel gezelliger. 

Uiteraard drinken we tussendoor een kopje thee of
koffie. Gezelligheid staat bovenaan deze middagen.

Op maandag 13 september om 13.30 uur starten we
weer. 

Kom gerust eens langs, je bent van harte welkom!
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Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel  
september 2021  
    
zondag
5 september 9.30 uur Eucharistieviering
    
zondag
12 september 9.30 uur

Woord en Communieviering 
Voorg: mevr. Elly van Rooden

    
zondag
19 september 9.30 uur Eucharistieviering 
    

zondag
26 september 9.30 uur

Woord en Communieviering 
Voorg: Diaken Jeroen Hoekstra
Parochie - familiezondag

    
zondag
3 oktober 9.30 uur Eucharistieviering

Alle vieringen kunt u online volgen op: kerkomroep.nl

Iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid in de Mariakapel 
een kaarsje aan te steken.

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. 

Wil je ook wel een keertje “kerkwacht” zijn? 
Meld u dan aan bij het secretariaat: 0297 561203
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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
5 sept Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering

Woord en 
Communieviering
Mevr.E.v.Rooden

     
zondag
12 sept Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering

zondag
19 sept

Woord en 
Communieviering
Diaken R.Mascini Eucharistieviering 

Woord en 
Communieviering
Diaken R.Mascini

Woord en 
Communieviering
Mevr.E.v.Rooden

zondag
26 sept Eucharistieviering Eucharistieviering

Woord en 
gebedviering
olv parochiaan Eucharistieviering

zondag
3 okt Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering

Woord en 
Communieviering
Mevr.E.v.Rooden
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Zondag 5 september, 9.30 uur
Eucharistieviering
Muziek: koorzang
Misintenties:
Hans van Eijk
Jopie van den Broek – Driehuis
Ton van de Rotten en Tygo
Overleden familie van de Rotten - Bresser
Piet van Os en overleden familie
Johannes Kas
Piet Kas
Marco Lek en overleden familie
Jan van der Knaap en 

Hennie van der Knaap - Duijvestein
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
Overleden familie Egberts – Knaap en schoonzoon 
Eric
Corry Brozius – Hoogervorst
Leo Klijn
Ton Vlasman
May Verhoef en Jansje Verhoef – Sitvast

zoons Bertil en Piet 
Wim van Rijn
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Zondag 12 september, 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: mevr. Elly van Rooden
Misintenties:
Marco Lek en overleden familie
Jan van der Knaap en 

Hennie van der Knaap - Duijvestein
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
Overleden familie Egberts – Knaap en schoonzoon 
Eric
Jan en Robbie Nieuwendijk
Hennie Stoker – Sluijter en Jan Stoker
Jan van Oostwaard en Bets van Oostwaard – van Zaal
Riet Wijfjes – Captein
Kors van Rijn en overleden familie
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Zondag 19 september, 9.30 uur
Eucharistieviering
Muziek: koorzang
Misintenties:
Jan Zijerveld en Nel Zijerveld – Graven
Greet Steen – Zeldenthuis
Riet Ambagtsheer – Zeldenthuis
Emmy Bartels – Hogenboom
Overleden familie Bartels – van Kessel
Pater Cees Bartels
Overleden familie Lek – van Bunningen
Leo Klijn (tweede jaargetijde)
Joop en Truus van Egmond - de Hollander
Marco Lek en overleden familie
Jan van der Knaap en 

Hennie van der Knaap - Duijvestein
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
Overleden familie Egberts – Knaap en schoonzoon 
Eric

Zondag 26 september, 9.30 uur
Parochie - familieviering
Woord en Communieviering
Voorganger: diaken Jeroen Hoekstra
Muziek: koorzang
Misintenties:
Piet van Os en overleden familie
Ad Boxce
Marco Lek en overleden familie
Jan van der Knaap en 

Hennie van der Knaap - Duijvestein
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
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Overleden familie Egberts – Knaap en schoonzoon 
Eric
Zondag 3 oktober, 9.30 uur
Eucharistieviering
Muziek: koorzang
Misintenties:
Marco Lek en overleden familie
Jan van der Knaap en 

Hennie van der Knaap - Duijvestein
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
Overleden familie Egberts – Knaap en schoonzoon 
Eric
Hans van Eijk
Jopie van den Broek – Driehuis
Ton van de Rotten en Tygo
Overleden familie van de Rotten – Bresser
Riet Ambagtsheer – Zeldenthuis
Greet Steen – Zeldenthuis
Corry Brozius – Hoogervorst
Arie en Rie Hogerwerf – Vork
Ton Vlasman
Harry Schoordijk
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Zaterdag 3 juli, 9.00 uur

Bij de kerk is het bedrijvig, er is een hele groep mannen
en vrouwen bij elkaar gekomen om de kerk, de kapellen,
sacristie, ontmoetingsruimte en overige ruimtes schoon te
maken.
De taken worden verdeeld en iedereen gaat aan de gang.
De  banken  worden  afgenomen,  de  vakjes  waar  de
kussentjes  in  liggen  uitgenomen,  zelfs  de  knielbanken
krijgen  een sopje waarna de volgende  vrijwilliger  komt
om de vloer te dweilen.
Het priesterkoor wordt tot in de kleinste hoekjes gestoft
en gestofzuigd.
In de Mariakapel gaat alles van de kant en alle spinragjes,
verdwaalde boekjes en rommeltjes worden verwijderd. 
Als  het  koffietijd  is  zitten  de  meesten  met  verhitte
gezichten aan de koffie met lekker gebak. Er wordt naar
buiten gekeken, en meteen is de volgende klus bedacht.
De ramen aan de buitenkant mogen ook weleens gelapt
worden.
En de oudste van de vrijwilligers  zegt dat ramenlappen
zijn  klus  is  en  hij  gaat  met  assistentie,  z'n  ragebol  en
emmers water naar buiten. 
Inmiddels  staan  er  tassen  met  was  klaar.  Gordijnen
worden mee naar huis genomen om gewassen te worden
net als het altaarlinnen. 
Aan het einde van de ochtend loopt  iedereen tevreden
rond.  Kasten  zijn  schoongemaakt  en  opgeruimd,
rommelhoekjes opgeruimd. Alles glimt en blinkt.

Ons,  het parochieteam rest een
hartelijk  en  welgemeend: Dank  je
wel aan de vrijwilligers  die deze
morgen hebben geholpen. 
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OPROEP KERKWERKEN

Natuurlijk  zijn  de  kerkwerksters  ook  nog  steeds
actief.
Eens in de maand komt de groep bijeen om schoon te
maken. En reken maar dat alles snel vervuilt als deze
groep niet meer actief zou zijn.

Daarom doen we hierbij een oproep. 

De  groep  kerkwerksters  wordt  ouder  en  heeft
ondersteuning  en  uitbreiding  nodig  van...  u  /  van
jou!

De volgende woensdagen is de groep actief:
Woensdag: 15 september    Woensdag: 14 oktober
Woensdag: 10 november   Woensdag:   8 december

Ze beginnen om half negen en drinken om 10.00 uur
een lekker kopje koffie of thee, uiteraard met wat
lekkers en zijn zo rond 11.00 uur klaar.
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Ter Inspiratie

In ‘Het Begin’ zo luidt het thema van de 1e Kinderclub
bijeenkomst op donderdag 16 september. 
Toen ik over dat thema nadacht, moest ik denken aan
mijn schooltijd, toen mijn godsdienst leraar de vraag
stelde:  ‘Wat  deed  God  toen  Hij  klaar  was  met  Zijn
Schepping?’ Een leerling gaf als antwoord: ‘Toen schiep
Hij een luchtje!’ De klas en de leraar lachten van harte
mee. Maar zo eenvoudig mag ik me natuurlijk niet van
dit thema afmaken. Als ik persoonlijk aan de Schepping
denk, dan zie ik in gedachten een mooi landschap in de
lente  bij  zons  opkomst.  Flarden  van  mist  over  een
weiland omzoomd door bomen, van waaruit merels hun
ochtendlied zingen. ’
Alles in volmaakte vrede en harmonie, zoals in 
‘Het Begin’. Of ik hoor in gedachten het mooie lied:
‘Morning has broken’ op een eeuwenoude Schotse wijs.
Nu is  er meer tussen hemel en aarde dan alleen het
tastbare.  In  dat  opzicht  valt  er  heel  wat  over  de
Schepping te schrijven. Het is tenslotte de Geest die
levend maakt, schept en waait waarheen Hij wil. Dank
zij die Geest bedenken we mooie muziek en prachtige
verhalen  en  ook  nuttige  –  en  helaas  ook  gevaarlijke
uitvindingen. 
Daar moest ik aan denken, toen ik in een viering de
uitermate  boeiende  overweging  hoorde  van  een
voorganger.  Wat  een  boeiend  verhaal  werd  daar
verteld. Dat vond ik nou echt een voorbeeld van een
levende Geest. Die Geest is ons gegeven en zullen we
hard nodig  hebben, om Kerk  zijn  in  deze tijd nieuw
leven in te blazen. 
Als  ik  alles  overzie  en  overweeg,
dan  heb  ik  er  vertrouwen  in  dat
het allemaal best wel goed komt.

Elly van Rooden.
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Als het ooit weer mag   
 Schreeuwen we het van de daken   
  Dat je elkaar weer aan mag raken  
   Verlang je ook zo naar die dag?

Dan vieren we vervulde hoop  
Zullen de klokken klinken  

 Eten we brood en mogen weer wijn drinken
  En stroomt het water van de doop. 

Als iedereen weer samenkomt  
Zal Gods woord door muren dringen 

  En de parochie vrolijk zingen  
   Geen lied wordt meer verstomd

Nooit zal het vanzelfsprekend zijn  
Maar een voorrecht blijven 

 God zal het in de harten schrijven  
   Als een vreugdevol refrein.

Dan wappert blij de vlag   
Zelfs het haantje op de toren  

  Kraait als nooit tevoren   
  Als de Kerk weer voluit mag!

https://annetsalfabet.nl/gedichten-corona  
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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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J E Z U S  I S  J O U W
V.R.I.E.N.D.

Vredelievend

Respectvol

Interesse tonend

Enthousiasmerend

Naastenliefde delend

Dag in, dag uit.
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Zondag 26 september 
Opening van het kerkelijk werkjaar met

een Themaviering

  

Voorganger: diaken Jeroen Hoekstra

tijd: 9.30 uur. 

muzikale ondersteuning van 

koorleden en musici

Het thema van deze viering is

VEERKRACHT

Veerkracht een woord met vele betekenissen

Deze viering is voor jong en oud

voor kinderen, hun ouders en opa's en oma's
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Beknopte Info R.K. Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel

Kerkgebouw Kwakelsepad 4
Correspondentie adres 1424 AZ  De Kwakel 56 12 03
e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl
Pastores
Pastoor Marco Cavagnaro Potgieterplein 4,                56 46 38
Kapelaan Darek Karwowsky 1422 BB Uithoorn
Catechiste Elly van Rooden pmmvanrooden@hetnet.nl 0252-517592
Diaken Jeroen Hoekstra 06 41225063
Parochieteam
Vice Voorzitter Mevr. M. Oudshoorn 06 13905265

Linie 85
Secretaris Mevr. B. Meijer-Schalkwijk 06 29426373
qbmeijer@kpnmail.nl Mgr.Noordmanlaan 65, De Kwakel
Miranda van Rijn Chrysantenlaan 7  06 50963187
(regio) kerkbestuur secretaris secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com  
Lid parochieteam Ton van Dijk 06 46441169

Drechtdijk 5B
Lid parochieteam Natacha Toribio 06 27121306

Seringenlaan 51
Parochie St.Jans Geboorte NL50RABO 03785.55.235     De Kwakel
Aktie Kerkbalans NL37RABO 03635.05.725
Parochie secretariaat Kwakelsepad  4 56 12 03
Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur
Begrafenisvereniging St. Godefridus
Uitvaartverzorger Mevr. B. Meijer-Schalkwijk  06 29426373

Mgr. Noordmanlaan 65,                  De Kwakel
Gemengd koor Mevr. M. Endhoven 56 08 25

Grift  18                             Uithoorn  
The Bridges Mw. Renate Vlasman 56 97 64

Drechtdijk 105     De Kwakel
4 You kinderkoor Rosan Meijer  06 40347160

Iepenlaan 23
Parochieblad Het Lopend Vuurtje
Redactieadres Mevr. C. Hoogenboom 56 23 78

Bromelialaan 36, 1424BP      De Kwakel
Drukwerk Theo van Rijn 06 55806912
Verspreiding Lopend Vuurtje Mevr. Emmy Röling 06 48729257
Ontmoetingsruimte Jan en Irene Egberts 52 28 63
beheer Orchideelaan 7     De Kwakel

diakenjeroen@kpnmail.nl

oudsh@kabelfoon.nl

vdijkton@gmail.com

natacha_76@hotmail.com

pc.hoogenboom@caiway.nl 
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