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Nieuws van de parochie

Februari,  vroeger  heette  deze  maand  ook  wel
sprokkelmaand. Deze maand sprokkelde er eens in de
4 jaar een dag bij, namelijk 29 februari, net als dit
jaar.
Daar  staan  we  in  deze  digitale  tijd  helemaal  niet
meer bij stil. Horloges, klokken, mobiele telefoons,
computers,  de  tijd  en  datum  wordt  automatisch
verzet. 
Toch eigenlijk vreemd dat we zoveel overlaten aan
de automatisering. Hoeven we dan helemaal zelf niet
meer na te denken?
Tijdens de preek op 5 januari  zette diaken Jeroen
Hoekstra de aanwezigen wel aan het denken.
Hij vroeg ons, zo op de eerste zondag van het nieuwe
jaar,  of  wij  goede  voornemens  hebben  gemaakt.
Vanuit de kerkbanken klonken zowel een ja als nee,
de meningen waren verdeeld.
Jeroen  vertelde  ons  wat  zijn  inziens  hierbij
belangrijk  is.  Het was een inspirerende overweging
daarom is besloten de tekst van de overweging af te
drukken  in  dit  Lopend Vuurtje  waarmee we hopen
dat  deze  overweging  ook  u  zal  inspireren  (zie
bladzijde 24 t/m 27).

Een terugblik naar de gezinsviering met Kerstmis.
Op  24  december  tijdens  de  gezinsviering  met
kerstmis  heeft  diaken Jeroen  met  hulp van enkele
ouders en ongeveer 25 kinderen het kerstverhaal aan
de kerkgangers verteld. Eerst werd het traditionele
kerstverhaal door de kinderen uitgebeeld waarna het
verhaal  nogmaals  werd  uitgebeeld  maar  dan
helemaal in de tijd van nu. 
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Door het verhaal op deze wijze uit te beelden werd
heel  duidelijk  dat  het  aloude  kerstverhaal  een
verhaal is wat leeft, ook vandaag wordt nog steeds
dat kerstkind geboren en mogen we de vreugde van
de  geboorte  vieren  maar  ook het  verhaal
doorvertellen.
Door het verhaal op deze wijze uit te beelden werd
heel  duidelijk  dat  de  verhalen  uit  de  bijbel  nog
steeds heel actueel zijn. Over deze viering werd nog
lang na gesproken.

Op zondag 23 februari, vlak voor Aswoensdag is er
opnieuw een gezinsviering waarin diaken Jeroen zal
voorgaan. Op weg naar Pasen, wat kom je dan tegen?
We hopen dat we u en ook jou op deze zondag te
mogen ontmoeten.

Denk  Mee  Avond. Als  dit  Lopend  Vuurtje  wordt
gemaakt  moet  deze  avond  op  22  januari  nog
plaatsvinden. In het Lopend Vuurtje van maart zult u
een verslag van deze bijeenkomst kunnen lezen.

En niet geheel onbelangrijk, de  Aktie Kerkbalans is
weer  gestart.  Een actie  waarbij  uw gift  voor  onze
parochie wordt gevraagd. Naast de vele vrijwilligers
van onze parochie is dit een actie waarmee we onze
parochie levend houden.
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Dank je wel!

Een dank-je-wel aan de sponsor die 2000 bloembollen
voor de kerktuin heeft gesponsord. Ze zijn inmiddels
allemaal  geplant en we hopen dat iedereen in het
voorjaar zal genieten van deze bloemenweelde.

Nog een  dank-je-wel, van een Kwakelaar die blij is
met de blikvanger in ons dorp mochten we een mooie
gift  ontvangen  voor  het  onderhoud  van  de
parochietuin. 
Deze gift  zal o.a. worden besteed aan drainage en
een nieuwe heg langs de tuin aan de Boterdijk.
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IN MEMORIAM

Theodorus Henricus Maria de Jong
Dirk

*24 oktober 1930       10 december 2019

10  december  heeft  zijn  gezin  na  een  afnemende
gezondheid  en  niet  te  voorkomen  verhuizingen,
afscheid  moeten  nemen  van  een  karakteristieke,
liefdevolle,  humorvolle,  en  bovenal  positief
ingestelde vader en opa, Dirk de Jong. 
Dirk  was  een  markante  persoonlijkheid  die  in  zijn
goede jaren altijd op zijn fiets, met bak voorop, naar
zijn groetentuin ging en daar, of in zijn bootje met
zijn dobbers, te vinden was in de polder en zich daar
uren wist te vermaken. 
Zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen hebben
dan  ook  met  elkaar  zeer  waardevolle  en  dierbare
herinneringen opgehaald en zullen deze koesteren en
hier  met  een  warm hart  liefdevol  en  dankbaar  op
terug zien. 
Dirk heeft op 89 jarige leeftijd zijn welverdiende rust
gekregen en het troost zijn gezin dat hij met open
armen ontvangen zal worden door zijn Riet, die hem
4 jaar geleden is voorgegaan. 
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                    IN MEMORIAM

Johanna Maria Endhoven - van der Vlugt
Jo

*7 mei 1928           11 december 2019

Het kaarsje is gedoofd.
Op woensdag 11 december heeft Jo Endhoven - van
der Vlugt het aardse voor het hemelse verruild. 
Jo  heeft  samen  met  man  Cor  en  hun  kinderen
jarenlang in de Mgr. Noordmanlaan gewoond waarna
samen nog enige tijd in de Traverse. Helaas moest na
een periode waarin haar gezondheid achteruit  ging
worden besloten dat opname in het verzorgingshuis
onvermijdelijk was. 
Haar  man  bezocht  haar  bijna  dagelijks  tot  Cor's
gezondheid dit niet meer toeliet. Na het overlijden
van Cor kwam er een grootte leegte en als Jo door
sluiting van de Gloxiniastraat ook nog moet verhuizen
is het heel moeilijk de draad weer op te pakken. 
Jo mocht 91 jaar worden. Jo is herenigd met haar
Cor dat dit haar kinderen en kleinkinderen tot troost
mag zijn.
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IN MEMORIAM

Verdrietig  maar  met mooie herinneringen is  thuis,  in
haar  vertrouwde  omgeving,  overleden  onze  lieve
moeder, schoonmoeder, trotse oma en overgrootoma

Maria Margaretha Hogerwerf – Vork
Rie

*5 oktober 1928        29 december 2019

De dood kwam zo onverwachts dat het eerst moeilijk is
te aanvaarden. Maar  dan komt het besef  dat ze een
mooi leven gehad heeft en van een ziekbed gespaard is
gebleven. 
En dan komt  de  dankbaarheid.  Rie  was  een gelovige
vrouw met haar vaste plek in de kerk waar zij vorig jaar
nog is toegezongen door het koor toen zij 90 jaar werd.
De kinderen en vele kleinkinderen hebben in een mooie
avondwake afscheid genomen met een applaus, wat zij
zo  verdiende.  en  de  plechtige  uitvaart  geleid  door
kapelaan Darek was zo als zij het verdiende. 
Eerbiedig en druk bezocht. Moge de vele blijken van
medeleven de familie helpen dit afscheid een plekje te 
geven in hun leven.
Wij geloven dat Rie nu is opgenomen in het huis van de
hemelse vader en weer verenigd is met haar geliefde
man, dat zij mag rusten in vrede.
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IN MEMORIAM

Anthonia Johanna Christina Heemskerk - Kok
Toos

*28 februari 1931          5 januari 2020

Op  zondag  5  januari  is  na  een  kort  ziekbed  Toos
Heemskerk - Kok overleden. 
Toos Kok, zo kende men haar in ons dorp. 
Toos is geboren aan de Ringdijk en na haar trouwen
met Henk Heemskerk verhuisd naar Aalsmeer en later
naar Bennebroek. De laatste 10 jaar heeft Toos in de
Aarhoeve gewoond. 
Toos had aangegeven dat zij in haar geboorteplaats
de  viering  van  de  uitvaart  wilde.  Deze  wens  kon
ingewilligd worden. 
Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen hebben
tijdens  de  viering  van  de  uitvaart  en  de
crematieplechtigheid  afscheid  genomen  van  een
bijzondere moeder en oma, een moeder en oma die
hen veel heeft gegeven om aan terug te denken.
We hopen  dat  deze  mooie  herinneringen  nog  vaak
een glimlach op de gezichten doet verschijnen.
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MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT

Het secretariaat is iedere dinsdag van 9.00 uur tot 15.00 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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GESLAAGDE KERSTVIERINGEN DRUK BEZOCHT

Zoals elk jaar waren de door onze koren verzorgde
kerstvieringen ook dit jaar weer een groot succes.

Na afloop van de viering op 1e Kerstdag mochten wij
een  groot  aantal  parochianen  welkom heten  in  de
ontmoetingsruimte. 

Na  het  op  zijn  bekende  eigen  wijze  uitgesproken
welkomstwoordje van Cor Onderwater kon een ieder
genieten  van  een  lekker  kopje  koffie  of  thee  met
daarbij  heerlijk,  door  Huub  en  Ria  van  Diemen
geschonken kerstbrood. Iedereen liet het zich goed
smaken.

Wij  bedanken  de  leden  van  de  Bridges  die  ons
geholpen  hebben  om  deze  ochtend  vlekkeloos  te
laten verlopen en hopen deze traditie nog jaren te
mogen voort zetten.

Jan en Irene
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Kerstpakketten 2019…

In de weken voor Kerstmis is de oproep van de PCI, in
het  lopend  vuurtje  en  via  FaceBook,  om
kerstpakketten  in  te  leveren  door  jong  en  oud
beantwoord. In totaal hebben we wel 29 gezinnen en
alleenstaanden mogen verrassen met een extraatje
voor de feestdagen. Geweldig! 
Uit  de  reacties  van  verbazing,  blijheid  en
dankbaarheid  was  te  merken  dat  deze  bijdrage
welkom was. Als dit enig licht geeft in het leven dan
is de bedoeling van Kerst vieren goed aangekomen.
Natuurlijk  was  de  kerstpakkettenactie  niet  zo'n
succes geweest als er  niet zo spontaan gereageerd
was. 
Hiervoor willen we iedereen die een bijdrage heeft
geleverd hartelijk danken. 

Graag  willen  we  de  boodschap  van  Kerstmis
meenemen en uitdragen in dit nieuwe jaar; laten we
daarom in actie komen als we om ons heen mensen
zien die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
De PCI kan daarbij helpen. 
U kunt daarvoor altijd contact opnemen met het
secretariaat van de parochie. 

Het bestuur van de PCI
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UITNODIGING JAARVERGADERING

Begrafenisvereniging St. Godefridus

Het bestuur van de begrafenisvereniging nodigt haar
leden,  de  dragers  en  afgevaardigden  van  het
parochiebestuur  en  parochieteam  uit  voor  het
bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering

De ledenvergadering zal plaats vinden op maandag 
10 februari 2020 in de ontmoetingsruimte 
bij de kerk. 
Aanvang 20.00 uur

Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen jaarvergadering 11 februari 2019
3. Financieel jaarverslag
4. Jaarverslag kascommissie
5. Samenstelling bestuur
6. Dragers aangelegenheden
7. Ontwikkeling(en) rondom het kerkhof
8. Rondvraag
9. Sluiting door de voorzitter

In afwachting van uw komst
het bestuur van 
de Begrafenisvereniging
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Aktie Kerkbalans

Geef voor je kerk – Geef voor je parochie

De Aktie Kerkbalans is eind januari van start gegaan.
Ook  dit  jaar  vragen  wij  uw aandacht  voor  deze  Aktie.
Want  u  weet,  zonder  geldelijke  bijdragen  kan  onze
parochie  niet  voortbestaan.  Er  is  geld  nodig  voor  de
verwarming, voor licht en water, voor het onderhoud van
tuin en begraafplaats, om voorgangers voor te laten gaan.
Er  is  geld  nodig  om  de  kerk  open  te  houden  voor  die
momenten  die  we met  elkaar  op  deze  bijzondere  plek
willen  delen.  Dat  kan  een  uitvaart  zijn,  maar  ook  een
feestelijke viering. 
Ziet  u  ook  hoe  belangrijk  de  kerk  is  voor  mensen  van
binnen en buiten onze parochie? 
Geef dan via Actie Kerkbalans. Zo behouden we samen
wat waardevol is. Help mee en geef wat u kunt missen.

De wijklopers  zullen  binnenkort
weer  bij  u  aan de  deur  komen
om de envelop te brengen en op
te halen. 
Zou u hen willen helpen door de
ingevulde envelop alvast klaar te
zetten?

Wilt u slim geld geven? Dat kan met een periodieke gift!
Als  u  het  formulier  dat  bij  het  secretariaat  klaar  ligt
invult,  dan  kunt  u  via  uw  belastingaangifte  aanspraak
maken op belastingaftrek. Hiervoor geldt geen drempel.
Het bedrag zegt u toe voor vijf jaar en de hoogte van het
bedrag mag u zelf bepalen. Er is geen ondergrens. 

Meer  informatie  over  de  overeenkomst  periodieke
schenking kunt krijgen bij het secretariaat of op internet. 
U kunt uw voordeel berekenen op : 
www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel.
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Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel  
februari 2020  
    
zondag
2 februari 9.30 uur Eucharistieviering The Bridges
    
zondag
9 februari 9.30 uur

Woord en Communieviering
Voorganger Elly van Rooden Gemengd koor

    
zondag
16 februari 9.30 uur

Woord en Communieviering
Voorganger Diaken R. Mascini

    

zondag
23 februari 9.30 uur

Woord en Communieviering
Voorganger Diaken J.Hoekstra
gezinsviering 4-You

    

woensdag
26 februari

10.00 uur
onder voor-
behoud

Aswoensdagviering
Eucharistieviering

zondag
1 maart 9.30 uur Eucharistieviering The Bridges

Geef me de moed te veranderen wat ik kan
veranderen;

geef me de sereniteit om te accepteren
wat ik niet kan veranderen

en geeft me de wijsheid
om het verschil tussen beide te zien

Franciscus van Assisi (1181-1226)
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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 
2 febr Eucharistieviering

Eucharistieviering
Presentatie 
1e communie-
kinderen Eucharistieviering

Woord en 
Communieviering
mevr.E. v. Rooden

zondag 
9 febr

Viering    olv 
parochianen Eucharistieviering

Woord en Gebed
olv parochianen
Oecumenische
viering Eucharistieviering

zondag 
16 febr Eucharistieviering Eucharistieviering

Woord en 
Communieviering
Diaken R. Mascini Eucharistieviering

zondag 
23 febr Eucharistieviering Eucharistieviering

Eucharistieviering
om 9.30 uur

Woord en 
Communieviering
mevr.E. v. Rooden

woe-dag
26 febr

Aswoensdag
20.00 uur

Aswoensdag
19.00 uur

zondag 
1 maart Eucharistieviering Eucharistieviering

Eucharistieviering
Schelpenviering
Presentatie
1e communie-
kinderen

Woord en 
Communieviering
mevr.E. v. Rooden
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Zondag 2 februari 9.30 uur
Eucharistieviering
Muziek: The Bridges 
Misintenties:
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst-Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
Jopie van den Broek - Driehuis
Overleden ouders Egberts - Fontijn en Eric
Voor een 80-jarige
Janny van Kessel - Wijfjes
Koos van Kessel
Hans van Eijk
Piet Verhoef
Quirinus van der Meer en schoonzoon Jan
Toos van Egmond - van Scheppingen
Piet Pouw en Jo Pouw - de Kuijer
Leo Klijn
Overleden familie Egberts - Knaap
Jan van Schaick
Roel Knaap

Zondag 9 februari 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: mevr. E. van Rooden
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst-Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
Arie Klijn
Ton van de Rotten en Tygo
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Overleden familie van de Rotten - Bresser
Ina en Eric de Meijer
Ann Bartels - Wildenburg
Dirk Meijer en Nel Meijer - van Veen
Martien Meekel
Riet Ambagstheer - Zeldenthuis
Greet Steen - Zeldenthuis
Overleden familie Lek - van Bunningen
Cor en Jo Endhoven - van der Vlugt
Roel Knaap
Hein Kooijman, Drechtdijk
Huberto Huigsloot, jaargetijde
Overleden ouders Huigsloot - Bouwmeester
Overleden ouders Kneppers – Bosman en overleden 

broer

Zondag 16 februari 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: diaken R. Mascini
Muziek: samenzang
Misintenties:
Cor Smits
Corry van Dam - Vlasman
Joop en Truus van Egmond - de Hollander
Piet Kooijman
Johannes Kas
Piet Kas 
Hein Kooijman en overleden familie
Marie van Rijn - van der Kroon
Wilhelmus van Rijn

_____________________________________________________
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Wim van Rijn
Jan Zijerveld en Nel Zijerveld - Graven
Henk Snoek en Riet Snoek - Hoogervorst
Claudia Esteva - Snoek
Bep Smit - Lauwers
Robert en Frank  Vlasman
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst-Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje

Zondag 23 februari 9.30 uur  
Woord en Communieviering
Gezinsviering
Voorganger: diaken J. Hoekstra
Muziek: 4-YOU
Misintenties:
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst-Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
Ann Bartels - Wildenburg
Leo Klijn
Martien Meekel

Woensdag 26 februari 10.00 uur 
(tijd onder voorbehoud)
Aswoensdag
Eucharistieviering
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Zondag 1 maart 9.30 uur
Eucharistieviering
Muziek: The Bridges 
Misintenties:
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst-Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
Jopie van den Broek - Driehuis
Emmy Bartels - Hogenboom
Overleden ouders Bartels - van Kessel
Pater Cees Bartels
Jannie van Kessel - Wijfjes
Koos van Kessel
Hans van Eijk
Piet Verhoef
Quirinus van der Meer en schoonzoon Jan
Dook Turk en Tilly Turk - Hoogeveen
Han Turk
Toos van Egmond - van Scheppingen
Piet Pouw en Jo Pouw - de Kuijer
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst-Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
Overleden familie Egberts - Knaap 
May en Jansje Verhoef - Sitvast
zoons Bertil en Piet
Harry Schoordijk
Roel Knaap
Cor Plasmeijer
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Op woensdag 12 februari mag u uw geluk beproeven
met sjoelen. 
Naast  de  gewone  sjoelbak  zult  u  ook  bijzondere
sjoelbakken aantreffen. Wie is het handigst?

Het  belooft  een  gezellige,  hilarische  avond  te
worden.
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Naar Banneux vanuit het Bisdom 
Haarlem-Amsterdam.

Twee keer per jaar verzorgen wij een bedevaart naar
Banneux.  
Dit jaar is dat van:

- 22 mei tot 26 mei, en van 
- 28 aug tot 1 september 2020.

De kosten voor deze reis bedragen €295.- all in. 
Er zijn meerdere opstapplaatsen in Noord Holland. 
Wij  proberen  u  altijd  zo  dicht  mogelijk  bij  u
woonplaats op de bus te laten stappen. U dient wel
zelf  het  vervoer  naar  de  opstapplaats  te  regelen.
Mocht  dit  echt  problemen  geven  kunt  u  contact
opnemen met de organisatie, dan denken wij graag
met u mee. 
Er rijd ook een rolstoelbus dus zit u in een rolstoel of
bent u minder mobiel is dit geen probleem.

In  Banneux  zijn  er  2  persoonskamers,  op  medisch
advies  kunt  u  een  kamer  alleen  krijgen.  Hiervoor
dient  u  altijd  contact  op  te  nemen  met  de
organisatie.

De kamers zijn voorzien van twee 
éénpersoonsbedden, een eigen badkamer en toilet.
Mocht  het  nodig  zijn  dat  u  tijdens  deze  reis
verzorging nodig heeft is dit mogelijk. Tijdens de reis
is medische begeleiding aanwezig onder andere van
een arts en meerdere verpleegkundigen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
het secretariaat: 
Eva Onderwater: 0297-222208 of
banneux.bisdomhaarlem@outlook.com of
Ellen van de Laan: 06-30918592
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JONGEREN ONTMOETINGS PLEK “SPOTLIGHT”

Beste allemaal,

Nog even een update: over ons kerstdiner 15 december
om  17.00  uur.  De  jonge  dames  kwamen  prachtig
aangekleed  binnen.  De  tafel  was  gezellig  gedekt  met
mooie  kerstverlichting  elektrisch  en  (gelukkig)  op
batterijen.  (Geen  kaarsjes  binnen  in  de  kantine  i.v.m.
brandgevaar).  Kerstmuziek  stond  aan.  Het  kacheltje
brandde  (wat  kan  je  dit  soort  dingen  toch  gaan
waarderen) Het eten stond klaar en de pizzaoven ging aan
om pizzaatjes te gaan bakken. We hadden er allemaal erg
veel zin in!

EN TOEN VIEL DE STROOM UIT!..........Koude pizzaoven,
geen  verwarming:  jassen  aan.  Nog  snel  het  eerste
pizzaatje  opgegeten.  Wat  eetbaar  was  en  gaar:  koud
opgegeten. IJs toe. Het bijbelse kerstverhaal voorgelezen,
onder het licht van een mobiel en toen allen huiswaarts
gegaan  met  een  zakje  chocolade  kerstballen  als  extra
toetje. Alles opgeruimd en TOEN GING DE STROOM WEER
AAN! Hoe slecht kun je het treffen….

Maar spraken we met elkaar af: 
Dit vergeten we nooit meer. ;)

Januari 2020  even geen Spotlight, uitrusten van alle
gezellige drukke dagen en dan nu met frisse moed starten
op ZATERDAG 1 FEBRUARI 2020 om 20.00 – 21.30 uur.
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JONGEREN ONTMOETINGS PLEK “SPOTLIGHT”

Wij willen dit seizoen gaan behandelen:

DE VRUCHTEN VAN DE GEEST:

 VREDE, GEDULD,VRIENDELIJKHEID, GOEDHEID,
GELOOF, GERECHTIGHEID, ZELFBEHEERSING,

LIEFDE en BLIJDSCHAP.

In de Kantine van de Schuur aan de Drechtdijk 48 te
De Kwakel.

Jongeren, jullie zijn van harte Welkom, dus tot dan!

Hartelijke groet,

Paul van Tol en Juria Hogenboom

Jongeren Ontmoetings Plek Spotlight
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Angst of hoop

- een bewerking van mijn
overweging van 5 januari j.l.

Wat is de leidraad van uw handelen: Angst of hoop?
We zijn vaak geneigd om meteen te zeggen dat we
leven vanuit hoop. Ik hoop ook met heel mijn hart
dat hoop de leidraad in mijn leven is. Maar als ik ga
nadenken, is het toch heel vaak angst. 

Een voorbeeldje: Mijn dochter van 14 breng en haal
ik  van  elk  feestje  en  elke  dansles  waar  ze  in  het
donker alleen naar toe moet. En dat zijn er heel wat,
dus  daar ben ik  best  druk mee!  En dat doe ik  uit
angst.  Ik  vertrouw  mijn  dochter:  dat  komt  goed.
Maar ik vertrouw niet degene die zij in het donker
tegen kan komen… Groepen foute jongens met kwade
bedoelingen… Die ene man die van de gelegenheid
gebruikt  maakt…  Ik  bescherm  mijn  dochter,  een
goede zaak, maar wel vanuit angst. Zelfs toen ze op
slechts vier minuten lopen van ons huis een feestje
had,  ging  ik  haar  om elf  uur  ’s  avonds  toch  even
ophalen.

En nu realiseer ik mij dat, door zo te doen, ik haar
een wereldbeeld meegeef van angst. Ik leer haar dat
je ’s avonds bang moet zijn voor andere mensen. Ik
geef haar een wereldbeeld mee van angst. En dat wil
ik helemaal niet! Ik wil haar een wereldbeeld van het
goede zien, van hoop hebben, meegeven!

Laten we wat breder kijken: Neem de politiek. Het is
angst dat de politiek regeert. Je moet het even leren
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herkennen, want in de politiek wordt het verbloemd
onder bedekkende woorden. Je hoort dan iets zoals
“We  moeten  onze  culturele  wortels  behouden  en
beschermen!” Dat  is  angst… We zijn  bang voor  de
culturele  verandering  die  we  uiteindelijk  zelf  met
elkaar vormgeven. Of wat dacht u van deze: Als we
het kind ophalen uit Syrië, mag uiteindelijk ook de
moeder  naar  Nederland  komen.  En  dat  willen  we
niet, want we zijn bang. Bang voor de moeders die
dromen in hun hoofd zouden kunnen hebben van een
wereld waarin er voor andersdenkende geen plaats
is. Maar of het dan beter is om ze daar ver weg te
laten  wegkwijnen?  Ik  zou  denken,  laten  we  niet
reageren  vanuit  angst:  Als  ze  hier  zijn,  kun  je  ze
tenminste in de ogen kijken en er  mee in gesprek
gaan.

In onze kerk is het niet anders: Angst is vaak groter
dan  onze  hoop.  Vaker  is  de  angst  dat  ons
Allerheiligste  in  ongelovige  broekzakken  verdwijnt
groter, dan de hoop dat de ontmoeting met Christus
van  indrukwekkende  en  levensveranderende
betekenis kan zijn voor de nog niet gelovige.

En  we  kerken  liever  met  20  man  in  onze  eigen
kerkje, dan dat we de hoop hebben dat we samen
met  onze  buren  een  hele  mooie  en  waardevolle
viering  kunnen  hebben…  in  een  samen  gezelliger
gevulde kerk. 

En kijk eens naar onszelf: Hoe vaak bouwen we geen
muur  om onszelf,  omdat  de angst  om gekwetst  te
worden  groter  is  dan  de  hoop…  De  hoop  dat  we
aandacht,  vriendschap  en  liefde  vinden  door
kwetsbaar  te  zijn  en  onszelf  te  openen  voor  de
ander.
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Dus  nogmaals:  Hoe vaak is  angst  jouw drijfveer  in
plaats van hoop?
Weet je wat het is? Achter hoop en angst zitten een
andere manieren van naar de wereld kijken. Angst en
hoop zijn andere manieren van in de wereld staan.
Kijk, wie vanuit angst leeft, gaat gebukt onder het
gevoel  van  bedreigd  zijn  en   heeft  gevoelens  van
frustraties en woede. 

En  weet  je  wat  de  oplossingen  zijn  die  angst  ons
ingeeft?  Muren  bouwen,  maskers  opzetten,  je
terugtrekken  op  jezelf,  nooit  over  de  grens  heen
gaan, nee, grenzen verstevigen! Het zijn oplossingen
die  de  angst  niet  wegnemen,  maar  juist  groter
maken. 

Kijk  bij  angst  leg  je alles  buiten jezelf.  Het  is  de
schuld van… IS, moslims, mensenhandelaars, Google
en  Facebook,  de  bisschop  of  het  bisdom,  je
opvoeding,  je  ouders,  je  partner…  Iedereen  de
schuld,  behalve  jij  zelf!  Als  angst  je  drijfveer  is,
overkomt  alles  je  en  is  iedereen  en  alles  de
schuldige, behalve jijzelf.

Leef je vanuit hoop, dan geloof je in betere tijden
zonder de schuld bij de ander te leggen. Sterker nog,
je kunt alleen maar hoopvol zijn, als je je eigen rol,
je eigen verantwoordelijkheid mee laat wegen. Hoop
is een positieve manier van in de wereld staan. Een
positieve  manier  van  naar  de  wereld  kijken.  Het
geeft  jou  verantwoordelijkheid  en  het  geeft  je  de
kans echt iets te veranderen.
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Angst geeft  alleen maar frustratie en woede, meer
angst,  omdat  je  de ander  probeert  te veranderen.
Maar je kunt een ander niet veranderen. 
Je kunt alleen jezelf maar veranderen. Je eigen rol
in  het  grote  geheel  zien.  De  aan  jou  gegeven
verantwoordelijkheid waarmaken en zo zelf deel van
de oplossing zijn… 
Dat is wat hoop is. Telkens een nieuw begin durven
maken…  het  goede  zien…  en  weten  dat  jij
verantwoordelijk  mag en kunt zijn voor die wereld
waarvan het Kerstkind in de kribbe ligt te dromen.

De nieuwe geboren Heer, het Kerstkind in ons hart
geboren, geeft  ons die hoop. Opdat wij hoopvol in
het leven durven staan, vertrouwend op Hem.

Lieve mensen, moge 2020 het jaar zijn waarin we de
angst in onszelf en om ons heen durven ontmaskeren.
En vervangen door een leven geleefd vanuit hoop,
vanuit eigen verantwoordelijkheid, vanuit
vertrouwen en liefde ons vanuit de hemel 
geschonken.

Ik wens u een hoopvol jaar!
Diaken Jeroen Hoekstra
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Vrijdag 28 februari 2020        Sleutelen aan ons DNA !?
wenselijk of verwerpelijk?

Er  zijn  anno  2019  op  het  gebied  van  genetica  en  ons  DNA
ontwikkelingen gaande die we zelfs 20 jaar geleden niet konden
vermoeden.  Kantelpunt  is  dat  we  rond  de  eeuwwisseling  de
bouwstenen van het leven in kaart konden brengen: hierdoor
kunnen we nu ook verbouwen. Dit alles heeft grote impact op
de medische mogelijkheden en op de mate waarin we iemands
levensloop gaan voorspellen en bijstellen. 
Grote vraag is: Wat zijn de ethische en morele grenzen die deze
mogelijkheden met zich meebrengen?
Europese regelgeving verbiedt momenteel nog het veranderen
van de genen rond de conceptie. Hierdoor zou een kind een
gerepareerd  gen kunnen krijgen  en zouden ernstige  erfelijke
ziekten in volgende generaties minder kans zich te ontwikkelen.
De geboorte van de Chinese tweeling eind 2018 toonde aan dat
de techniek klaar is voor het veranderen van de aanleg van de
volgende generatie. 

In het KerkCafé van 28 februari willen we samen met prof. dr.
Martina C. Cornel nadenken en onderzoeken of  er principiële
redenen zijn om niet aan de kiem van het leven te sleutelen. Is
de mens medeschepper en daarom ook medeverantwoordelijk
om foutjes in de schepping te helpen verbeteren? Zouden we
die  mogelijkheid  juist  moeten  omarmen?  Zijn  er  vanuit
filosofisch  en  ethisch  oogpunt  redenen  om  de  mens  te
beschouwen als het product van zijn genen, of vinden we anno
2020 juist dat identiteit een vloeiend begrip is,  waarin naast
genetische aanleg ruimte is voor meer?  
We  gaan  moeilijke  vragen  aan  de  orde  stellen  waarop  geen
antwoord gegeven hoeft te worden. We gaan elkaar bevragen

en aan het denken zetten.
Prof. Cornel is hoogleraar aan Amsterdam UMC,
locatie  VUmc en  lid  van  De  Gezondheidsraad,
onafhankelijk  adviesorgaan  voor  regering  en
parlement.

De bijeenkomst is in De Schutse,
De Mérodelaan 1 te Uithoorn.
Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. 
Na afloop kunt u bij een hapje en een drankje
napraten. De toegang is vrij. Voor consumpties
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
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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
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Parochie secretariaat Kwakelsepad  4 561203
Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur
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Uitvaartverzorger Mevr. B. Meijer-Schalkwijk  06 29426373
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