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Nieuws van de parochie

Beste parochianen,

Nog  onwetend  over  wat  het  coronavirus  allemaal
doet met onze samenleving schreven wij de inleiding
voor het Lopend Vuurtje voor april. Een mooie maand
met als hoogtepunt het Paasfeest. 
Inmiddels weten we dat tot en met 14 april er geen
vieringen in onze kerk gehouden worden.

Houdt u de mededelingen op de website 
www.parochiedekwakel.nl  de Facebookpagina en 
aan het hek van de kerk hiervoor goed in de gaten?
Als u over een e-mail adres beschikt, kunt u die ook
aan  ons  opgeven  (stjansgeboorte@hetnet.nl),  dan
sturen wij u direct bericht als er ontwikkelingen zijn!

In dit parochieblad kunt u de brief van deken 
Ambro  Bakker  lezen  welke  hij  schrijft  aan  de
parochianen  van  Bovenkerk/Amstelveen  (deken
Bakker is daar waarnemend pastoor). 
In deze brief schrijft de deken dat de kerkdiensten
vanuit  Bovenkerk/Amstelveen  te  zien  zijn  op  RTV-
Amstelveen. Helaas is dit voor u die via  caiway tv
ontvangen niet mogelijk. 
Wel  kunt  u  via  www.vaticannews.va  de  vieringen
waarin Paus Franciscus voorgaat volgen. Ook vanuit
de BAVO - Kathedraal worden via de website van het
bisdom vieringen uitgezonden. 
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl 

De misintenties  die  u  heeft  opgegeven  en  nu  niet
worden  afgelezen  kunnen  uiteraard  op  een  later
tijdstip in overleg met u worden afgelezen. 
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Wereldgebedsdag
Op woensdag 18 maart, op wereldgebedsdag hebben
om 19.00 uur de klokken geluid. 
In navolging van onze buurparochies zullen ook wij
op  25  maart  en  1  april  om 19.00  uur  de  klokken
luiden.  We  hopen  dat  we  met  het  klokgelui  een
gevoel van hoop en troost geven nu zij niet luiden
voorafgaande aan de wekelijkse vieringen.

Komt u ook helpen?  zaterdag 27 juni 2020.
Nu  de  groepen  van  de  kerkwerksters  zijn
samengevoegd betekent dit 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  is  op  zaterdag  27  juni,  na  de
parochiezondag en net voor de grote vakantie.
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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Herdenkingsmonument
Nadat  vorig  jaar  de graven zijn  geruimd is  er  een
herdenkingsmonument  gemaakt.  Om dit  monument
te kunnen plaatsen is er een frame nodig. 
Dit frame is gemaakt EN gesponsord door Rodaal.
Zodra de tuingroep weer bij  elkaar kan komen zal
het  monument  worden  afgemaakt  en  kunt  u  de
namen lezen.
Uiteraard hebben we Leo en zijn vrouw op gepaste
wijze  hartelijk  bedankt,  maar  we  willen  deze  gift
toch niet onvermeld laten.

Op  29  maart  is  het  12,5  jaar
geleden  dat  Elly  van  Rooden  de  zending  als
catechiste  ontving.  Om Elly  met  dit  jubileum te
feliciteren kunt u haar een kaartje sturen. Mevr.
P.M.M.  van  Rooden,2e  Loosterweg  86,  2182CL
Hillegom.  We  hopen  op  een  later  tijdstip  nog
aandacht te geven aan dit jubileum.

Voedsel inzamelen voor de voedselbank
Vanaf zondag 29 maart is iedere dag de kerk open
tussen 11.00 en 12.00 uur (zie middenpagina van dit
lopend vuurtje).
Naast  de  gelegenheid  tot  het  aansteken  van  een
kaarsje, is het mogelijk om voedsel te doneren voor
de voedselbank.
Vrijwilligers zorgen ervoor dat deze producten bij de
voedselbank terecht komt.
_____________________________________________________
lopend vuurtje                                 4                                  april 2020



           In Memoriam

Adriana Maria de Rijk – Voorn

Jannie

 *8 januari 1935        12 februari 2020
            

Op 85 jarige leeftijd heeft haar gezin liefdevol afscheid
genomen van moeder en oma Jannie. 
Als oudste van het gezin Voorn heeft Jannie al op zeer
jonge leeftijd geleerd te zorgen voor iedereen en zo
lang zij bij machte is geweest heeft zij gezorgd. Tot zij
zelf getroffen werd en zorg nodig had van anderen, de
laatste jaren werd Jannie verzorgd in het Hoge Heem
en haar dochter met haar gezin was er weer voor haar. 
Jannie was  een zeer  betrokken moeder en oma voor
haar gezin,  de “Gouden Draden” uit de
afscheidsviering waren overduidelijk aanwezig, 
naar Ierland naar het gezin van haar ene dochter, en
naar de Kwakel, het gezin van de andere dochter. 
Ook  in  de  muziek  was  het  motto  van  Jannie
herkenbaar, “het leven komt zoals het komt, en daar
zal je wat van moeten maken”! 
Op de vertrouwde Kwakelse grond is door haar gezin en
familie afscheid genomen van Jannie en wij wensen dat
haar kinderen en kleinkinderen de warme herinneringen
aan Jannie koesteren en met veel liefde opslaan in het
hart en elkaar tot troost en steun kunnen zijn met deze
gedachte in het achterhoofd.

“Je moet zeilen op de wind van vandaag
De wind van gisteren helpt je niet vooruit
De wind van morgen blijft misschien wel uit
Je moet zeilen op de wind van vandaag!”
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            In Memoriam

Hendrika Anna Stoker – Sluijter

Hennie

*13 september 1931             13 februari 2020

Nadat  de  Schanskerk  was  gesloten  nam  Hennie  het
besluit naar de Kwakelse kerk te gaan. En met zekere
regelmaat kwamen we haar tegen.
Daarom had ze ook te kennen gegeven dat haar uitvaart
vanuit de Kwakelse kerk moest plaatsvinden. 
Haar  kinderen  en  kleinkinderen  hebben  in  hun  in
memoriam een  mooi  beeld  van  hun  moeder  en  oma
neergezet.
In haar huwelijk met Jan Stoker kreeg zij 4 kinderen.
Wat was zij trots op haar gezin, onvoorwaardelijk hield
zij van hen en als er dan ook nog kleinkinderen komen
kan  zij  daar  intens  van  genieten.  Haar  kinderen  en
kleinkinderen  en  later  achterkleinkinderen  konden
rekenen  op  veel  belangstelling  van   hun  moeder  en
oma, met allemaal onderhield zij het contact.  
Voor  Hennie  was  iedereen  gelijk  ongeacht  afkomst,
geaardheid of geloof, zij had een groot hart. 
Op  haar  geheel  eigen  wijze  heeft  Hennie  afscheid
kunnen nemen van allen die haar lief waren. En zij die
haar lief waren zullen de mooie herinneringen aan hun
moeder en oma voor altijd bewaren in hun hart. 
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MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT

Het secretariaat is  in de maand april iedere dinsdag van 
9.00 uur tot 12.00 uur geopend .

Telefoonnr: 0297-561203      
Email: stjansgeboorte@hetnet.nl
Website: www.rkparochiedekwakel.nl
Facebook: rkparochiedekwakel
 
VIERINGEN IN HET WEEKEND
Zondagmorgen: 9.30 uur. 
Meer informatie wat betreft het soort viering en koor vindt u
in het rooster.

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 dinsdag tijdens de openingstijd of via de
email worden opgegeven: Qbmeijer@kpnmail.nl.  
De kosten van de intenties zijn € 8,50. 
U kunt dit contant voldoen of 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
Communie voor hen die aan huis gebonden zijn.
Mocht u ook graag de communie willen ontvangen dan kunt u
zich opgeven via het secretariaat. In overleg met u wordt 
dan een afspraak gemaakt wanneer de communie zal worden
gebracht.

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: 
- In de brievenbus van het secretariaat 
- Via de mail naar het secretariaat: 
  stjansgeboorte@hetnet.nl
  Houd wel de openingstijd van het secretariaat in de
  gaten! Zowel de brievenbus als de mail worden op
  dinsdag geleegd, dan wel gelezen.
- De secretaris van de parochie: qbmeijer@kpnmail.nl
- Het redactieadres: Bromelialaan 36, De Kwakel 
  fam.hoogenboom@zonnet.nl
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Bedankt

De overweldigende belangstelling bij het overlijden
van Hans was enorm. De vele aandacht die daaraan
gegeven is heeft ons veel goeds gedaan. 
Heel indrukwekkend waren alle dragers die aanwezig
waren en zoveel lieve briefjes, gedichtjes, bezoekjes
en de mooie bloemstukken.

Heel veel dank hiervoor,
Dory Meijer
kinderen en kleinkinderen 

Palmtakje 

Eén takje is ons genoeg,
een groene tak van hoop
ons gelovig aangereikt,
niet als een magische kracht,
maar als een krachtig symbool
van nieuwe hoop.
Eén takje is ons genoeg,
een groene twijg van vrede
die vertelt van een goddelijke mens,
Jezus van Nazareth,
en ons uitdaagt
om zijn weg te gaan
van dienende goedheid
en teder nabij-zijn
Een takje is ons genoeg
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Van de Bestuurstafel

Parochiebladen maart 2020

Beste parochianen en belangstellenden 
van  Aalsmeer,  De  Kwakel,  Kudelstaart,  Nes  aan  de
Amstel en Uithoorn,
Rekening  houdend  met  5  uiterste  kopij  inleverdata
schrijf ik dit stukje op Aswoensdag. Het is nog februari,
nat en stormachtig. 
Uithoorn geeft naast een wekelijkse nieuwsbrief 4 keer
per jaar een luxe parochieblad uit. Hiervoor wil ik dan
ook graag de kopij op tijd inleveren. Aalsmeer verdeelt
de 10 uitgaven per jaar van het Kontakt aan de hand
van  een  duidelijk  schema  rekening  houdend  met
feestdagen en vakanties.  Kudelstaart geeft 4-wekelijs
De Stem uit.  Het  Lopend Vuurtje (De Kwakel)  en de
Urbanusklanken  (Nes),  ten  slotte,  komen  per  maand
uit.
Voor  het  Paasfeest  zult  u  deze  tekst  dus  in  het
april/Paasnummer  van  “uw  parochieblad”  in  handen
hebben.
Hoewel,  “in  handen”…..  steeds  meer  mensen
ontvangen de parochiebladen digitaal in hun email of
lezen deze vanaf de website. Op deze manier is het ook
goed te doen de parochiebladen van uw buurtparochies
te lezen. 
Als bestuurder van al onze 5 parochies doe ik dat al een
tijdje (Ik ontvang ze netjes in mijn mailbox) en ik kan
vertellen dat het best verrassend is te lezen wat er aan
verschillende informatie in de parochiebladen staat.
De  Urbanusparochie  in  Nes  is  de  afgelopen maanden
flink  bezig  geweest  met  het  verzamelen  van  email
adressen van parochianen. Er worden regelmatig extra
en  aanvullende  berichten  rondgestuurd.  Bijvoorbeeld

_____________________________________________________
lopend vuurtje                                 10                                  april 2020



om  (buiten-)parochianen  te  informeren  over  een
avondwake of uitvaart. Of een roosterwijziging.
Dit laatste betrof bijvoorbeeld de aanpassingen in het
rooster  rond  Aswoensdag.  Half  januari  lag  er  een
rooster dat het pastoresteam had gemaakt. Er zouden
’s avonds eucharistievieringen zijn met onze 2 priesters
in Uithoorn en “Poelgilderdam” (als afsluiting van het
carnaval in Kudelstaart). Als extra regio viering zou er
in de ochtend in De Kwakel een viering zijn. Dit is, na
een  bespreking  in  het  regiobestuur,  in  de
parochiebladen  vermeld.  Hierna  kwam  de  informatie
pas in de parochies en hebben de lokale parochieteams
in  samenspraak  met  de  pastores  naar  andere
mogelijkheden gezocht. Uiteindelijk was er in elke kerk
de  mogelijkheid  een  askruisje  te  halen.  
We  zullen  in  het  vervolg  deze  onduidelijkheden
proberen te voorkomen door zo vroeg mogelijk met de
lokale  mensen  (parochieteams,  maar  ook  kosters  en
koren  bijvoorbeeld)  in  gesprek  te  gaan  over  de
haalbaarheid en/of noodzaak.
Het  laatste nieuws zou u echter  ook moeten kunnen
lezen op internet  of  social  media.  Al  onze parochies
hebben  een  website,  maar  de  wijze  van
nieuwsverstrekking  en  de  regelmaat  hiervan  verschilt
nog al. Vooral omdat het relatief technisch is en niet
alle  vrijwilligers  het  “kunstje  beheersen”  om
regelmatig nieuws te plaatsen. Toch verdient het onze
aandacht. Mocht het u een leuke uitdaging lijken af en
toe een verslag, foto of aankondiging online te zetten,
bespreek het dan met iemand van het parochieteam.
Regionaal  willen  we  als  bestuur  een  website  maken
welke “boven” de 5 eigen websites hangt en waarop
onder andere het rooster en algemene informatie is te
vinden.
Als  eerste  rijst  dan  de  vraag  welke  domeinnaam we
hiervoor moeten registreren. Hoe zullen we onze regio
noemen?  Met  welke  naam willen  we  als  5  parochies
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vindbaar  zijn  online?  Waarbij  denken  we  dat  het
duidelijk is wie wij zijn?
We dachten al  snel  “geografisch” (De fusie-parochies
Amstelveen-Ouderkerk-Bovenkerk  heten  al  RK
Amstelland).
Worden wij dan: RK regio van Amstel tot Westeinder?
Of zoals we informeel al heten: 
RK regio Aalsmeer-Uithoorn?
Knutselen met de beginletters van onze dorpen komt
heel verrassend op DANK U!  (hierin komt teamspirit en
trots, betrokkenheid en slagvaardigheid, de identiteit
van elk van onze parochies en het R.K. geloof terug). 
We zijn er nog niet uit. Wellicht kan de 40-dagentijd
een helder inzicht geven. Hoewel we als bestuur niet
van  plan  zijn  ons  40  dagen  terug  te  trekken  in  de
woestijn (of een inspirerend hutje op de hei). Naast de
lokale  voorbereidingen  op  het  paasfeest  blijven  we
bezig  met  toekomstbestendigheid  van  onze  parochies
en gebouwen.
Wij wensen u alvast een inspirerend en zalig Pasen toe.

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

******

Ook het parochieblad digitaal ontvangen?
Stuur een email met dit verzoek aan:
Aalsmeer redaktiekontakt@hotmail.com   
De Kwakel stjansgeboorte@hetnet.nl
Kudelstaart stjangeboortesecretariaat@live.nl   
Nes ad Amstel  secretariaatpastorie@telfort.nl   
Uithoorn weekbrief

secretariaat@emmaus-uithoorn.nl
******
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De Kwakel, 20 maart 2020,
 
Beste medeparochianen,
 

Het coronavirus heeft grote impact op ons doen en laten.
We gaan niet meer spontaan op visite, maken in het 
voorbij gaan minder snel een praatje met elkaar. Kortom 
het heeft gemaakt dat we letterlijk afstand tot elkaar 
nemen.
Dat terwijl er juist nu meer mensen zijn die onze 
aandacht en hulp nodig hebben.
Met name de ouderen komen minder of helemaal de deur 
niet uit.
Omzien naar elkaar is iets wat in ons dorp hoog in het 
vaandel staat. Laten we doen waar De Kwakel goed in is, 
ER ZIJN VOOR ELKAAR!

Voor veel bedrijven is het nu een moeilijke, onzekere 
tijd, wie heeft er niet te maken met de weerslag die deze
situatie met zich meebrengt?
Ons dorp, bloemendorp, wie werkt er niet bij een 
kwekerij, op de veiling, Schiphol en al de bedrijven die 
hiermee op een of andere manier verbonden zijn.

Steun elkaar in deze tijd, wees er voor elkaar in deze tijd!

Als parochie willen we ook ons steentje bijdragen en wij 
zullen zorgen dat er gelegenheid is om vanaf zondag 29 
maart iedere dag tussen 11.00 uur en 12.00 uur een 
kaarsje aan te komen steken. Tevens is er dan 
gelegenheid om voedsel te doneren voor de voedselbank.
En als er vragen zijn belt u dan gerust met het 
secretariaat, de telefoon is doorgeschakeld dus altijd 
bereikbaar.

Palmpasen: de gewijde palmtakjes kunt u ophalen tijdens
de openingstijden zoals hierboven aangegeven. 
Palmpasenstokken: voor kinderen die een palmpasenstok 
willen maken en naar ouderen die nu alleen thuis zijn 



willen brengen, bij de kerk kun je vanaf 29 maart 's 
morgens tussen 11.00 uur en 12.00 een stok ophalen. Ook 
mag je crêpepapier uitzoeken.

In de Goede Week en met Pasen zijn er geen vieringen 
in onze kerk. 
Wel is het mogelijk om op eigen gelegenheid op Goede 
Vrijdag 10 april de Kruisweg te bidden. De kerk is van 
15.00 uur tot 17.00 uur geopend. 
Hiervoor zal een liturgieboekje klaarliggen. Dit boekje 
neemt u na afloop mee naar huis.
En op Paaszaterdag zullen 's avonds de feestklokken 
worden geluid, immers we vieren dan de opstanding van 
Jezus.

De gevolgen van het coronavirus voor uitvaarten, zowel 
voor begrafenissen als crematies.
De bisschoppen hebben bepaald, in aansluiting bij het 
advies van de uitvaartbranche op 
16 maart jl. dat kerkelijke uitvaarten ‘in kleine kring en 
sober’ moeten zijn. 
Dat betekent dat dringend wordt geadviseerd liturgische 
plechtigheden in kerken, crematoria en begraafplaatsen 
alleen te laten bijwonen door familieleden in de eerste 
graad en aanverwanten (ouders, kinderen, ouders van de 
partner en de partner van de kinderen). 
Voor rouwbezoek en condoleances geldt hetzelfde advies. 
(alleen familieleden eerste graads)
Groepen mogen niet groter zijn dan 30 personen.
Na afloop van een uitvaart zal er geen condoleance en of 
koffietafel zijn.
Bij een kerkelijke viering betekent het dat de liturgie 
vanaf nu een kort moment van bezinning en gebed is, 
mogelijk in de kerk maar wellicht ook alleen nog direct 
voorafgaand aan de teraardebestelling of de crematie. 
Viering van de H. Eucharistie of communie-uitreiken is 
niet mogelijk, 
bij voorkeur duurt de kerkelijke viering niet langer dan 20
minuten. 
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Er zal geen zang of muziek zijn. Wanneer de situatie weer
genormaliseerd is kan eventueel een volwaardige 
herdenkingsdienst voor de overledene gehouden worden.

Om de kerk dagelijks open te houden zijn vrijwilligers 
nodig. Mocht u nog niet zijn benaderd maar wilt u wel uw 
steentje bijdragen? Laat het even weten bij het 
secretariaat
Tel.nr: 0297 561203 of stjansgeboorte@hetnet.nl .

Met vriendelijke groet,
uw parochieteam

Brief van de deken aan de parochianen
van de regio Amstelland

Toenemende onzekerheid
Beste parochianen, wij leven in een onzekere tijd. 
Het  coronavirus  lijkt  de  samenleving  tot  stilstand  te
brengen.  Veel  mensen  maken  zich  zorgen.  Op  dit
moment leeft veel onzekerheid: hoeveel mensen zullen
ziek  worden,  hoeveel  mensen  zullen  door  het  virus
sterven, hoeveel mensen zullen zich in deze weken van
sociale  onthouding  extra  eenzaam  voelen,  en  wat
betekent  het  virus  voor  de werkgelegenheid  en  onze
bestaanszekerheid? Allemaal vragen waarop wij op dit
moment geen antwoord op krijgen.

Geen publieke liturgische vieringen
Om de verspreiding van het virus in te dammen, hebben
de  Nederlandse  bisschoppen  een  moeilijk  besluit
genomen.  In  het  weekend  worden  in  onze  kerken,
tenminste tot en met Tweede Paasdag 13 april, geen
publieke  liturgische  vieringen  meer  gehouden.  De
eredienst aan God mag toch geen bron van besmetting
worden.  Maar  deze  maatregel  heeft  ook  een  andere
kant.
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Via de kabel en internet
Het nodigt ons ook uit  om op andere manieren onze
verbondenheid met elkaar en met de Heer gestalte te
geven. Wij stellen het heel erg op prijs dat de lokale
omroep RTV Amstelveen ons de gelegenheid geeft om
zondagmorgen thuis deze viering te kunnen bijwonen.
De eucharistieviering, waarin ondergetekende en pastor
Dea Broersen voorgaan in het Noorddamcentrum, is niet
toegankelijk  voor  parochianen,  maar  de  mogelijkheid
om met alle katholieke locaties van Amstelland via de
tv in een en dezelfde viering met elkaar verbonden te
zijn, zal bijdragen tot een toenemende verzustering en
verbroedering.
Artsen en verpleegkundigen
In deze viering willen wij in het bijzonder bidden voor
de mensen die getroffen zijn door het virus. Maar ook
voor alle artsen en verpleegkundigen die dag in dag uit
hard werken om de nood van zieken te lenigen.

Solidariteit en barmhartigheid
In kracht  van het  gebed zijn  wij  allen,  juist  in  deze
dagen, geroepen om anderen van dienst te zijn, heel
bijzonder zieken, ouderen en eenzamen. Juist nu zijn
wij  uitgenodigd  om,  met  de  woorden  van  paus
Franciscus,  gestalte  te  geven  aan  een  cultuur  van
solidariteit  en  barmhartigheid.  Hopelijk  kunnen  wij
veel  kwetsbare  parochianen  via  telefoon  of  internet
bijstaan.  Laten  wij,  ook  in  deze  tijd,  elkaar  nabij
blijven, en er vooral zijn voor hen die er alleen voor
staan. Wij hopen en bidden dat wij ons veilig mogen
blijven  voelen  bij  elkaar  en  bij  de  goede  God.  In
Christus  toont  God  zijn  onvoorwaardelijke  liefde  en
trouw.  In  gebed  blijven  wij  daarom  bijzonder  met
elkaar verbonden.

Zorgzame tijd
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Namens  het  pastoresteam  en  de  leden  van  ons
parochiebestuur wensen wij u een zorgzame tijd toe.
En wij wensen u zondag ook een hartelijke inspirerende
viering die vooral in het teken zal staan van de Derde
Zondag  van  de  Veertigdagentijd,  waarin  een
ontmoeting  plaatsvindt  tussen  Jezus  en  een publieke
vrouw bij de bron.

Deken Ambro Bakker s.m.a.
Deken van Amsterdam
Pastoor RK Amstelland
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Overweging 3e zondag 40 dagentijd

Lieve mensen,
een man, een vrouw, een waterbron; het middaguur,
’t is warm.
Zo zou het begin kunnen luiden van een roman, een
romance.  Zij  helpen elkaar aan het  leven gevende
water.  Ze  raken  met  elkaar  in  gesprek,  in  elkaar
geïnteresseerd.  Waarom  niet?  Omdat  wij  zo  goed
weten hoe die man heet?
Ook Hij had zijn eigen geschiedenis met mensen. 

En daarom nodig ik u toch uit, nog even te blijven
kijken of te lezen, zo u wilt. Er hangt een vraag van
een dorstig mens tussen die twee in. 
‘Geef je mij te drinken? Ik heb dorst.’ 
En de vrouw wil niet, ze scherpt de tegenstellingen
nog  aan:  ‘Kom  nou,  jij  bent  een  jood,  ik  een
Samaritaanse. Mijn hele leven ben ik door jullie met
de  nek  aangekeken.  Wij  zijn  een  ander  volk,  een
andere cultuur, een andere godsdienst.’ 
‘Ik  heb  dorst’,  zegt  Jezus,  ‘en  als  jij  ook  maar
genoeg dorst had, dan zou je mij vragen: ik kan je
levend water  schenken,  water  waar  je  nooit  meer
dorst van krijgt.’
Nou, na wat vijven en zessen voelt ze daar wel voor.
Wie niet?
En Jezus schenkt haar inzicht in haar situatie: ‘Haal
uw man.’ 
‘Vertel me wat over mannen! Ik heb geen man. ‘En in
één klap ligt heel haar armzaligheid op tafel. 
Haar onmogelijkheid om zich te binden; de manier
wellicht  ook  waarop  ze  met  haar  zijn  omgegaan.
Haar pure eenzaamheid.
Zij kan ‘de ware’ blijkbaar niet vinden. 
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Haar levensloop heeft op dit vlak veel weg van een
moderne reality soap.
In hun gesprek ontdekt de vrouw in Jezus een bron
van waarheid, zij laaft zich aan hem. 
Uit Jezus komen zulke indrukwekkende woorden dat
de vrouw in hem de Geest van God herkent. 
Hier gaat het niet om de waan van de dag, maar om
woorden van waarheid die richten en leven geven,
ééuwig leven.

In Jezus raakt de hemel de aarde: 
Jezus is bron van leven. 
Op de eeuwige, altijd actuele vraag: ‘Waar is God?’,
mogen de vrouw èn haar stadsgenoten ontdekken dat
Jezus niet alleen het Woord van God spreekt, maar
dat het in hem aanwezig is als een bron van eeuwig
leven. Ja, God is er.

‘Waar de hemel de aarde raakt, ontspringt een bron
van leven’. Dat wij dit vuur brandend houden en zó
wegwijzers naar de levensbron mogen zijn. 

Amen.
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Zondag 5 april, 9.30 uur Palmpasen 
Deze viering vervalt.
Misintenties: deze worden in overleg op een later 
tijdstip afgelezen.
Jopie van den Broek - Driehuis
Emmy Bartels - Hogenboom
Overleden ouders Bartels - van Kessel 
Pater Cees Bartels 
Janny van Kessel - Wijfjes 
Koos van Kessel 
Hein Kooijman en overleden familie
Hans van Eijk
Piet Verhoef 
Ann Bartels - Wildenburg
Piet van Os en overleden familie 
Toos van Egmond - van Scheppingen 
Piet Pouw en Jo Pouw - de Kuijer 
Marco Lek en overleden familie 
Nelly Hoogervorst  - Rijkelijkhuizen en Stephan
Jan van der Knaap 
Henny van der Knaap - Duijvestein
Overleden familie Egberts - Knaap
Jan van Schaick
Arie en Rie Hogerwerf - Vork
Wim van Rijn
Herman Blom 

Vrijdag 10 april, 15.00 uur
Kruisweg
Deze viering vervalt.
Wel is het mogelijk om op eigen gelegenheid op 
Goede Vrijdag 10 april de Kruisweg te bidden. 
De kerk is van 15.00 uur tot 17.00 uur geopend. 
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Zaterdag 11 april, 19.00 uur Paaswake
Deze viering vervalt.
Misintenties: deze worden in overleg op een later 
tijdstip afgelezen.
Marco Lek en overleden familie 
Nelly Hoogervorst  - Rijkelijkhuizen en Stephan
Jan van der Knaap 
Henny van der Knaap - Duijvestein
Ton van de Rotten 
Joop en Truus van Egmond - de Hollander 
Theo Pieterse en Corrie Pieterse - Bos
Dirk en Riet de Jong-van Velzen
Jan en Coba van Bemmelen - de Kuijer 
Frans Bon
Cornelis van Zaal en Cornelia van Zaal -Versluis en 

Kees
Simon Meeuwis
Overleden familie den Haan - Mayenburg
Overleden familie Pouw - Soeters
Hans Meijer
Wilhelmus Jozefus Maria Okkersen 
Maria Petronella Okkersen - van Rijn 
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Zondag 12 april, 9.30 uur Eerste paasdag
Deze viering vervalt.
Misintenties: deze worden in overleg op een later 
tijdstip afgelezen.
Marco Lek en overleden familie 
Nelly Hoogervorst  - Rijkelijkhuizen en Stephan
Jan van der Knaap 
Henny van der Knaap - Duijvestein
Hans Fransen
Ria Zaal - Driehuis
Johan van Doorn 
Ina en Eric de Meijer
Dirk Meijer en Nel Meijer - van Veen
Piet van Os en overleden familie 
Leo Klijn 
Ton en Cora Pietersen - Kandelaar
Martien Meekel
Gerda van Tol - Bakker 
Philibertus van Tol 
Henk Snoek
Riet Snoek - Hoogervorst 
Claudia Esteva - Snoek
Quirinus van der Meer en schoonzoon Jan 
Rina van der Jagt - Bijman
Chiel Wahlen
Maria Wahlen - Maas en overleden familie 
Robert en Frank Vlasman 
May en Jansje Verhoef - Sitvast
Zoons Piet en Bertil
Roel Knaap 
Overleden familie Vork
Arie van der Hoorn 
Corrie van der Hoorn - Koeleman 
Henk en Ria van Tol - Pouw en overleden familie 
Gerrit van Leeuwen en overleden familie 
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Jan en Dien de Bruyn
Ron de Bruyn
Ger en Aline de Bruyn
Kors van Rijn en overleden familie 
Henny Hoogervorst - Stokman
Hennie Stoker - Sluijter
Jan Stoker
Anthonius Könst
Wilhelmina Könst - de Jong
Ria van Oostwaard - Könst 
Veronica van Nierop
Vader en Moeder Nederend

Zondag 19 april, 9.30 uur
Deze viering vervalt.
Misintenties: deze worden in overleg op een later 
tijdstip afgelezen.
Woord en Communieviering
Voorganger: mevr. Elly van Rooden
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Cor Smits
Corrie van Dam - Vlasman
Piet Kooijman
Johannes Kas
Piet Kas 
Ann Bartels - Wildenburg
Dook Turk
Tilly Turk - Hoogeveen
Han Turk
Marie van Rijn -van der Kroon
Wilhelmus van Rijn
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Wim van Rijn
Bep Smit - Lauwers 
Roel Knaap 
Hans Plasmeijer 
Cornelis van Zaal
Cornelia van Zaal - Versluis en Kees
Hennie Stoker - Sluijter
Jan Stoker
Marco Lek en overleden familie 
Nelly Hoogervorst  - Rijkelijkhuizen en Stephan
Jan van der Knaap 
Henny van der Knaap - Duijvestein

Zondag 26 april, 9.30 uur
Deze viering vervalt.
Misintenties: deze worden in overleg op een later 
tijdstip afgelezen.
Eucharistieviering
Muziek: samenzang
Misintenties:
Marco Lek en overleden familie 
Nelly Hoogervorst  - Rijkelijkhuizen en Stephan
Jan van der Knaap 
Henny van der Knaap - Duijvestein
Piet van Os
Leo Klijn 
Martien Meekel
Overleden familie Lek -van Bunningen
Theo Oudshoorn en overleden familie 
Koos van der Hulst en overleden familie 
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Zondag 3 mei, 9.30 uur
Deze viering vervalt.
Misintenties: deze worden in overleg op een later 
tijdstip afgelezen.
Woord en Communieviering
Voorganger: mevr. Elly van Rooden
Muziek: gemengd koor
Misintenties
Marco Lek en overleden familie 
Nelly Hoogervorst  - Rijkelijkhuizen en Stephan
Jan van der Knaap 
Henny van der Knaap - Duijvestein
Jopie van den Broek - Driehuis
Cor Smits
Corrie van Dam - Vlasman
Janny van Kessel - Wijfjes 
Koos van Kessel 
Hans van Eijk
Piet Verhoef 
Ann Bartels - Wildenburg
Toos van Egmond - van Scheppingen
Piet Pouw en Jo Pouw - de Kuijer 
Wiet Raadschelders
Niek van Scheppingen
Geertruida van Scheppingen-Zaal
Jan Zijerveld 
Nel Zijerveld - Graven
Overleden familie Egberts - Knaap 
Harry Schoordijk
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Helaas gaat de avond van het vrouwengilde op 
15 april niet door. 
We hopen u wel op de laatste avond van dit seizoen
20 mei weer te ontmoeten. Dit wordt een gezellige
avond waarvoor u zich vóór 13 mei moet opgeven.

Ons jaarlijkse uitje op 24 april gaat niet door. 
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JONGEREN ONTMOETINGS PLEK “SPOTLIGHT”

Beste jongeren uit De Kwakel en omstreken,

Zaterdag 7 maart jl. was weer een leerzame avond 
over Vrede en Geduld. Pastoor Marco kwam ook een 
kijkje nemen. Erg fijn dat hij erbij was!

De volgende keer is op
ZATERDAG 4 april  2020 om 20.00 – 21.30 uur.

Deze avond vervalt
Wij gaan DE volgende VRUCHTEN VAN DE GEEST

behandelen:
 VRIENDELIJKHEID EN GOEDHEID

In de Kantine van de Schuur aan de Drechtdijk 48 te 
De Kwakel.
Jongeren, jullie zijn van harte Welkom, dus tot dan!
Wij wensen u allen alvast een Vrolijk Pasen toe!

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

JEZUS LEEFT!
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Beste broeders en zusters,

Deze veertigdagentijd heeft ons verrast. In een korte
tijd is  het leven van iedereen van ons grotendeels
veranderd.  Door  de  wereldwijde  coronavirus
pandemie  is  het  kerkelijk  leven  dat  voor  ons  zo
vanzelfsprekend en vertrouwd is, plotseling een luxe
geworden die wij elkaar tijdelijk niet meer kunnen
geven.
 
De Paus bid dagelijks voor de overledenen door het
virus, voor de zieken en al de mensen die werkzaam
zijn in de zorg. Hij toont ons zijn nabijheid door zijn
missen vanuit  het Vaticaan dagelijks  uit  te zenden
(te zien op www.vaticannews.va).

Hij maakte op zondag 15 maart een mini-bedevaart
in  de  stad  Rome  en  ging  naar  een  kerk  met  een
miraculeus kruis, om daar te knielen en te bidden.

Ik kom uit Italië en mijn ouders wonen daar en horen
bij de meest kwetsbare doelgroep. Zij blijven thuis
en maken het goed, gelukkig.  Wij  zijn dagelijks  in
contact met elkaar en bidden voor elkaar.

Pasen  zal  dit  jaar  heel  anders  zijn.  Iedere  dag
veranderen  genomen  maatregelen.  Om  actuele
parochie-informatie  te  verkrijgen  is  het  goed  om
contact  te  zoeken  met  de  secretariaten  en/of
contactpersonen  van  de  parochies.  Wat  in  een
parochieblad  staat  kan  helaas  door  de  snel
ontwikkelende situatie achterhaald zijn.

Ons  is  nu  bekend dat  het  gewone  vieringenrooster
van de goede week niet zal doorgaan.
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Maar dat wil niet betekenen dat het op 12 april geen
Pasen zal zijn. Pasen is niet "zomaar een viering" die
niet  door  gaat  ;  Pasen  is  a.h.w.  een  "kosmisch"
gebeuren. Pasen valt immers op de eerste zondag na
de eerste volle maan in de lente.

Dat wij Pasen niet in de Kerk maar thuis zullen vieren
is voor velen een ongebruikelijke, of misschien erger
nog,  een  onmogelijke  optie.  Maar  door  de  Joden
wordt Pasen altijd thuis gevierd: het is voor hen een
familiefeest,  met  een  zeer  uitgebreide
avondmaaltijd  waarbij  zij  herinneren  hoe  God  het
volk uit de slavernij van Egypte heeft bevrijd en de
Rode Zee voor hen heeft geopend. 
"Hoeveel wonderen heeft de Heer met ons gemaakt",
zingen zij vrolijk de hele nacht door.

Ook als het pijnlijk is om ons geloof op Pasen niet
gemeenschappelijk te kunnen vieren, kunnen wij de
kans grijpen om van het joodse volk te leren en ons
geloof in de verrijzenis van Jezus Christus te vieren,
ook al is dat thuis en op een andere manier.

Wij wachten de instructie van de bisschoppen af en
wij blijven in contact met elkaar. Zeer waarschijnlijk
zullen  de bisschoppen aan alle  pastores voor jullie
een  handleiding  geven,  om  deze  dagen  in
verbondenheid te beleven.

Hartelijke  groeten  en  zalig  Pasen  toegewenst
+ Pastoor Marco

Pastoor Marco Cavagnaro
Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
(+31) 0297 56 46 38
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Het Palmtakje.....

Je kost helemaal niets,
wij krijgen jou elk jaar opnieuw op deze zondag.
Ofschoon alles duurder wordt, jij doet er niet aan mee.
Jij bent een ding van niks en je blijft het ook.
Maar toch, waardeloos ben je niet, bij lange niet.
Deze zondag is naar jou genoemd: Palmzondag.
En eigenlijk doe jij een heleboel.
Jij roept in ons verhalen op van toen Jezus naar 
Jeruzalem ging zes dagen voor zijn lijden.
Jij roept het verhaal op van die duif van Noach die over 
de eindeloze watervlakte vloog, 
maar 's avonds terugkwam met een takje in haar bek, 
teken dat het water zakte en de redding nabij was.
Jij leert ons vooruitkijken naar de vreugde van 
Witte Donderdag, 
naar de droefheid van Goede Vrijdag, 
naar rouw van stille zaterdag.
Als ik jou vasthoud heb ik als het ware de Hoop in mijn 
handen.
Hoop kost niets, hoop wordt je gegeven.
Het is iets heel kleins, maar het helpt je om door de 
Goede Vrijdag heen te komen.
Jij bent iets van Pasen, ons nu al gegeven.
Gezegend ben je. Jij zegt goede dingen en er gaat zegen 
van jou uit!
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Beste Kwakelaars,
 
Al jaren is de Zonnebloem afdeling De Kwakel - 
Vrouwenakker actief in en rondom ons dorp.
Velen van u kennen ons waarschijnlijk van de verkoop van
loten en wellicht neemt u zelf of een familielid af en toe 
deel aan één van onze activiteiten.
 
Om dit alles te kunnen blijven doen, zijn wij hard op zoek
naar 3 nieuwe bestuursleden!
Secretaris, bezoek werk en activiteiten.
Heeft u hiervoor tijd over, of weet u iemand die dit graag 
wil doen, neem dan contact met ons op.
 
Dit kan via telefoonnummer 0297 520135 Gertie van der 
Meer
Of via email: gertievdmeer@caiway.net
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Met pastor Rob Mascini naar Rome

Het is alweer een paar jaar geleden dat ik met een
groepje parochianen uit de regio naar Rome geweest
ben.  Dezer  dagen  benaderden  me  een  paar
Nessers met de vraag : 
“Wanneer gaan we weer?”   Wel ..geen probleem !
We  hebben  een  datum  afgesproken  en  wel  van
dinsdag 22 september tot en met maandag 
28 september.
Maar er is nog plaats !
Dus als u zin heeft kunt u zich aansluiten bij deze
groep parochianen uit Nes aan de Amstel.
Graag organiseer ik ter zijner tijd een bijeenkomst
voor  de  geïnteresseerden  om  alles  goed  door  te
spreken. 
Normaal logeren we bij zusters, vliegen we met de
KLM,  we  zien  de  paus,  we  vertrekken  op
dinsdagmorgen en komen maandag in de avond thuis.
Een  reis  kost  gemiddeld  ca  €1100,00   (incl  vlucht,
hotel, half pension en meeste entrees.) 
De  definitieve  prijs  is  afhankelijk  van  aantal
deelnemers. 
U moet wel goed ter been zijn.
De  reis  wordt  gefaciliteerd  door  reisorganisatie
DrieTour.
Meer algemene info vind u op www.romereizen.one

U kunt zich melden bij de
familie Timmermans :
h.m.timmermans@hetnet.nl 

Pastor Rob Mascini

_____________________________________________________
lopend vuurtje                                 32                                  april 2020

http://www.romereizen.one/


ER ZIJN VOOR ELKAAR !
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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  
Penningmeester VACANT
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 561263
Ontmoetingsruimte Jan en Irene Egberts 522863
beheer Orchideelaan 7     De Kwakel

diakenjeroen@kpnmail.nl
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