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Nieuws van de parochie

Januari, een nieuwe maand in een nieuw jaar.
Heeft  u dat ook? Het heeft  toch iets  speciaals  het
begin van het nieuwe jaar.
Krijgen  we  inderdaad  nieuwe  kansen?  Vinden  we
inderdaad nieuwe mogelijkheden om verder te gaan
op de weg die we gaan, een weg waarvan we vaak
niet weten hoe deze zal eindigen?
Durven  we  deze  kansen  te  pakken?  Iets  nieuws
beginnen betekent vaak iets wat bekend is los laten.
Als parochie gaan we er weer voor in dit nieuwe jaar.
Zowel op bestuurlijk gebied als in de praktijk.

Met zekere regelmaat wordt u door de secretaris van
het  overkoepelend  kerkbestuur  op  de  hoogte
gehouden van de ontwikkelingen in onze regio.
Ontwikkelingen  die  uiteraard  ook  in  ons
parochieteam worden besproken en behandeld. 
Het is een grote verantwoordelijkheid om hier goed
mee om te gaan. Daarom willen we graag vanuit de
parochie  zelf  horen  hoe  men  tegen  de  dingen
aankijkt. 

Zo hebben we op 9 december de eerste Mee Denk
avond  gehouden.  Voor  deze  avond  waren  de
vrijwilligers van onze parochie uitgenodigd.
Op deze avond is aan de hand van een presentatie de
huidige  situatie  van  onze  parochie  geschetst  maar
ook een blik naar de toekomst.

Hoe de toekomst eruit ziet bepalen we deels zelf en
daarvoor hebben we u, parochianen, voor nodig!
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Op  woensdag  22  januari is  de  tweede  MEE  DENK
AVOND  en  voor  deze  avond  wordt  u  allemaal
uitgenodigd.
De toekomst van onze parochie gaat u toch ook aan
het hart?
Kom en denk met ons mee, Kijk waar onze kracht als
parochie ligt en wat u misschien ook kunt doen om
deze kracht te behouden en misschien te versterken.

Aktie Kerkbalans 2020
De aktie waarmee u wordt gevraagd uw parochie te
steunen met uw jaarlijkse bijdragen.
Zoals u wellicht weet is de bijdrage uit deze aktie
van wezenlijk belang voor het voortbestaan van onze
parochie. 
Wist u ook dat uw bijdrage volledig aftrekbaar kan
zijn van de belasting? De hoogte van uw bijdrage is
daarbij niet van belang. Wel moet u vastleggen dat u
minimaal 5 jaar lang de gift in geld aan de parochie
schenkt. De overeenkomst vervalt bij overlijden.
Een formulier hiervoor kunt u vinden op internet bij
de belastingdienst: zoek hiervoor op ”overeenkomst
periodieke gift in geld”. 
U  kunt  het  formulier  ook  bij  het  secretariaat
ophalen. 
Het is zeker niet ingewikkeld en het loont!
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IN MEMORIAM

Martinus Johannes Maria Plasmeijer

Martin 

* 14-11-1940          24-11-2019

Op 24 november is, op 79 jarige leeftijd, 
Martin Plasmeijer overleden. 
Hij  was  de  allerliefste  en  eigenzinste  vader  en  de
allerliefste gekke opa op de hele wereld.
Martin, getogen in De Kwakel, werd als oudste geboren
in een groot gezellig gezin.
Hij was van alle markten thuis en had vele hobby’s
biljarten,  voetbal,  kunstwerken  maken  van  oude
onderdelen enz.
Vol bewondering hoe hij zijn leven weer oppakte na de
dood van zijn geliefde vrouw Wil.
Zijn  kinderen,  kleinkinderen,  familie,  vrienden en de
vele  gevonden,  door  hem  zelf  geschreven  gedichten
hebben hem door deze moeilijke tijd heen geholpen.
Met  respect,  mooie  muziek  en  met  het  delen  van
liefdevolle  herinneringen,  hebben  wij  afscheid
genomen van deze markante man.
Mogen de vele blijken van medeleven en lieve mensen
om de familie heen, hen helpen om dit afscheid een
plaatsje te geven in hun leven.
Wij geloven dat Martin nu is opgenomen in het huis van
zijn  Hemelse  Vader  en  weer  verenigd  is  met  zijn
geliefde vrouw. 
Dat hij mag rusten in de liefde van zijn Schepper.
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MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT

Het secretariaat is iedere dinsdag van 9.00 uur tot 15.00 uur 
geopend . Dinsdag 31 december 9.00-12.00 uur.

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

_____________________________________________________
lopend vuurtje                                6                               januari 2020

mailto:fam.hoogenboom@zonnet.nl
mailto:qbmeijer@kpnmail.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEp8mf2P7TAhWE1RQKHZaEAfAQjRwIBw&url=https://afbeeldingen.wordpress.com/tag/bloemen/&psig=AFQjCNHVe3UxZu7T85A_iRDNfVGWMycY8w&ust=1495377177985189


Huiswerk van het leven

Als pastor kom ik graag bij de mensen thuis, want juist
op bezoek bij mensen is er werkelijk tijd voor gesprek.
Ook wel het pastorale gesprek genoemd: Een bijzonder
gesprek dat uitstijgt boven het alle daagse. Het is een
gesprek waarin men de diepte ingaat en tot de kern,
jouw  kern  én  mijn  kern,  probeert  te  komen.  Een
gesprek waarmee je niet hoeft te wachten tot de komst
van  de  pastor.  Ieder  tweegesprek  kan  afdalen  in  de
diepte  van  de  ziel  en  gaan  over  wezenlijke  dingen.
Zolang de gesprekspartners  maar  proberen eerlijk  en
open  te  zijn  en  samen  durven  afdalen.  Het  zijn  die
gesprekken waarin mensen stilstaat bij wat het leven
draagkracht  en  glans  geeft.  Een  tweegesprek  waarin
God doorbreekt.  Idealiter  dan,  want  het  is  helemaal
niet gemakkelijk om in een gesprek deze diepte van de
ziel op te zoeken. 

Want  dit  goede  gesprek  begint  steeds  meer  te
verdwijnen.  Denkt  u  zelf  maar  eens  na:  Wanneer
durfde u zich te openen voor een ander? Wanneer had u
onverwijlde aandacht voor wie er tegenover u zat? 
Hoe lang is het geleden dat u openhartig en eerlijk van
mens tot mens durfde te spreken? Echte aandacht  is
schaars.  Echt  delen  van  wat  je  denkt  en  voelt  ook.
Facebook  showt  alleen  maar  de  mooie  momenten.
Whatsapp  en  Twitter  zijn  maar  korte  en  vaak  loze
kreten tekst. Het zijn veelal werelden van de schone
schijn.  Of  neem de vluchtige  geschreven  e-mails  die
vaak zo weinig toevoegen aan wie we zijn en waar het
echt om gaat. En dat is jammer, want het betekent dat
we stil staan als mens.

Ieder mens heeft behoefte aan een goed gesprek op z’n
tijd. Het is net zo nodig als eten en ademen. 
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Het  tweegesprek  dat  werkelijk  tot  de  kern  gaat,  is
noodzakelijke geestelijke voeding. Immers tijdens een
mensenleven  zijn  er  momenten  waarop  een  mens
geestelijk stil kan komen te staan. Of geblokkeerd te
raken  door  onverwerkte  ervaringen,  verhard  en
afgestompt  raakt  door  weggestopte  of  onderdrukte
emoties. Momenten waarop de ander en de Ander hard
nodig zijn om weer in beweging te komen, geheeld te
worden  of  verzoend.  En  zelfs  al  is  een  mens  in
harmonie met zichzelf, de wereld en God: Wij krijgen
als mens pas betekenis  in relatie tot een ander. Een
relatie die al woorden delende tot stand komt. 

Ik zie het zelf graag als het huiswerk van het leven: 
Om te proberen met een ander af te dalen in je ziel om
geheeld te worden, verzoend te worden, te groeien als
mens of tot bloei te komen. Dit is ook de plek waar we
God ontmoeten in de ander, want  ‘waar er  twee of
drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun
midden.’ Zo zal Gods Geest in het tweegesprek in ons
midden zijn en ons tot nieuwe mensen maken en ons
kracht geven. 

Daarvoor moet je wel eerst het gesprek aandurven. 
En dan ook nog de diepte in willen gaan. Gemakkelijk is
het niet, maar wel de meeste waardevolle reis die twee
mensen  samen  kunnen  maken.  Met  de  donkere  en
koude avonden voor de deur, nodig ik u uit: Denk aan
uw levenshuiswerk!  Zoek elkaar  op en spreek zonder
oordelen  in  openheid  en  vertrouwen.  Daal  samen  af
naar bron, naar de plek waar God met je zal zijn. 
Om als  mens  te  blijven  groeien  in
liefde,  vreugde en  vrede naar  zijn
beeld en gelijkenis!

Diaken Jeroen Hoekstra
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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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Van de Bestuurstafel

Parochiebladen januari 2020

Beste parochianen en belangstellenden 
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel 
en Uithoorn,

Zoals het uit allerlei hoeken klinkt wil ik u namens het 
regionale kerkbestuur ook een heel gelukkig 2020 wensen,
een zalig nieuw jaar, de allerbeste wensen, voorspoed en 
gezondheid. Het is heel gebruikelijk rond deze tijd met 
een positieve blik naar de toekomst te kijken. Of het in 
elk geval positief te doen voor komen. Ook veel gehoord 
zijn bijvoorbeeld “nieuwe ronde, nieuwe kansen” of 
komend jaar zal zus of zo hopelijk wel veranderen. 

En vanuit onze richting, vanuit het kerkbestuur, krijgt u 
wel eens signalen dat veranderingen onvermijdelijk zijn. 
En dat de toekomst vast niet zo zal blijven als het in het 
verleden was. En logisch. De wereld en onze samenleving 
verandert doorlopend. Dat was in 2019, maar ook in 1973,
in 2008 en zal dus ook in 2020 doorgaan met veranderen. 
Wat er verandert en hoe snel, dat weten we nu nog niet. 
Ik ben in elk geval niet bevreesd om vol goede moed dit 
nieuwe jaar in te stappen.

Er zijn zoveel dingen die niet zullen veranderen. Waarop 
we kunnen bouwen. 
Voor mij staat bovenaan Onze Lieve Heer. Het vertrouwen
dat ik er nooit “echt” alleen voor hoef te staan. Ik kan 
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altijd bij mijn Hemelse Vader aankloppen. 

Door het jaar heen worden we in verschillende perioden 
aan Hem herinnert. Nu door de liefdevolle periode waarin 
het Kerstkind hoopvol en kwetsbaar centraal staat. 
Ondanks dat er geen ereplekje voor de geboorte was en 
zelfs doodsbedreigingen door de heersende koning straalt 
dit Kindje vertrouwen uit. De periode rond Pasen is nog 
uitgebreider. Zowel Jezus, zijn leerlingen als ook zijn 
tegenstanders hebben verwachtingen voor de toekomst. 
Het historische verhaal is heel heftig. De religieuze 
betekenis van het grootste belang. En uiteindelijk 
beseffen we allemaal weer even dat we niet alles in eigen
hand hebben. En hopelijk ook dat dit niet nodig is, omdat 
de liefde van de Vader zelfs het kwade overwint. Een 
jaarlijks moment als oogstdankdag is enigszins uit gebruik 
geraakt. Helaas. Maar het delen van onze dankbaarheid 
komen we regelmatig tegen. Bij jubilea of een 
parochiezondag, waarop we uitgebreid onze vrijwilligers 
kunnen bedanken. Ten slotte noem ik de steun, troost en 
kracht die ik, en hoop ik ieder van u ook, ervaar van Onze 
Vader.
In het verlengde hiervan zal het ook niet veranderen dat 
er altijd mensen zullen zijn met oog voor anderen. 
Naastenzorg en een luisterend oor. Mensen die een 
glimlach verspreiden of gewoon een handje helpen als dat
nodig is. De maatschappij verandert…. Individualisme….. 
Materialisme en macht…. En daarnaast groepsvorming…. 
Protesten en opstandjes…. Of het nu gaat om economie, 
milieu of cultuur. Maar we hoeven niet naar die 
verschijnselen te kijken. En trouwens ook dat is van alle 
tijden. De onderwerpen veranderen misschien iets. Ik ben 
ervan overtuigt dat mensen menselijk blijven. Met een 
zachte en lieve kant. En als iemand die misschien even uit
_____________________________________________________
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het oog is verloren zal een vriendelijk gebaar de meeste 
kans bieden om compassie te brengen.

Zowel het bouwen op Onze Lieve Heer, als het klaar staan
voor elkaar kom ik tegen in onze parochies. Vandaar dat 
ik ook trots ben deze bakens van vaste waarden in ons 
leven te besturen. En natuurlijk verandert er wel eens 
iets door de jaren. Maar zowel God als het “samen kerk 
zijn” zal blijven. Wij hopen dat dit geldt voor een zo 
groot mogelijke groep mensen.

Want…. Ook de jaarlijkse begroting blijft terug komen en 
is in november vastgesteld voor 2020. En in de komende 
maanden kan de balans van het afgelopen jaar worden 
opgemaakt. Het ziet er naar uit dat alle parochies 
financieel “in balans zijn”. Misschien een beetje tekort of 
toch een kleine plus. Het is lastig om onze 5 parochies in 
financieel opzicht met elkaar te vergelijken. Een aantal 
parochies heeft bijgebouwen die worden verhuurd. Of 
telecom antennes in de kerktoren. En ook belegd 
vermogen kan voor een deel van de inkomsten zorgen. 
Maar het grootste deel van de inkomsten moet toch van 
de parochianen komen. Dat gebeurt op verschillende 
manieren: via speciale vieringen, helaas zijn dat 
voornamelijk de uitvaarten, via de reguliere collecten en 
de jaarlijkse actie kerkbalans. Zeker omdat er steeds 
minder mensen wekelijks in de kerkbanken plaatsnemen is
het van belang om te bedenken, ieder voor zich, of de 
vaste bijdrage aan de parochie via Kerkbalans dan ter 
compensatie iets hoger kan. 
Zou u als gezin 150 euro willen geven aan uw kerk via de 
actie Kerkbalans (in eens of in maandelijkse porties). 
Bedenkt dan dat de belastingdienst dit al snel met 50 tot 
100 euro kan verhogen. En ja. Dat wil ik graag promoten.
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U geeft 200 euro én legt in een simpele overeenkomst met
het parochiesecretariaat vast dat u dit minimaal 5 jaar 
doet. U kunt aangeven dat bij overlijden van uzelf of een 
ander en bij andere omstandigheden de overeenkomst 
komt te vervallen. De standaard formulieren staan online,
heeft uw parochiesecretariaat of kan ik u toesturen.

De periodieke gift kunt u vervolgens volledig bij de 
belastingaangifte aftrekken van uw inkomen. Dit  
betekent dat u de reeds betaalde loonbelasting over 200 
euro (zo’n 30 tot 50%) terug krijgt van de staat.
Zo kunnen we mét elkaar blijven zorgen. Aandacht 
hebben voor de parochiegemeenschap. Niet alleen om het
gebouw in stand te houden, de verwarming en het 
onderhoud te verzorgen. Maar de pastores, bestuurlijke 
administratie en koren met hun begeleiding kosten geld 
én zijn onmisbaar om de parochie in draaiende te houden.
En denkt u aan de kaarsen, het drukwerk en het koekje 
bij de koffie. 
Vooral dit laatste is iets waar de meeste vrijwilligers het 
mee doen. Een bakkie koffie en de waardering van mede 
parochianen dat de kerk onveranderd open staat voor 
iedereen. Of je nu Onze Lieve Heer wil benaderen of komt
voor de saamhorigheid van mensen met oog voor elkaar.

Moge het komende jaar voor u allen een gezegend jaar 
zijn.

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
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DENK MEE 
over de toekomst van onze Kwakelse parochie.

Meedenkavond op woensdag 22 januari 2020 

In het afgelopen jaar heeft u vast verschillende keren
de oproep in het Lopend Vuurtje langs zien komen 
om u als vrijwilliger aan te melden onder het motto 
“vele handen maken licht werk”. Voor die oproep 
was een aanleiding. 
Binnen onze parochie zijn veel vrijwilligers actief en 
de meesten van hen doen dit al vele, vele jaren. 
Door ouderdom, verhuizing, afnemende gezondheid 
of overlijden vallen mensen weg. De taken die 
gedaan moeten worden blijven hetzelfde en als er 
zich geen nieuwe vrijwilligers melden, dan gaat het 
piepen en kraken. Uiteraard zien wij in het 
parochieteam ook dat kerkenwerk niet op de to-do 
lijst staat van nieuwe generaties. En al hebben we 
hier alle begrip voor, het betekent ook dat we over 
niet al te lange tijd niet meer kunnen volhouden wat 
we altijd deden. Het is dan verstandig om met elkaar
te spreken over de toekomst ruim voordat er 
noodzaak ontstaat om werkelijk dingen te 
veranderen. 
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Omdat wij als parochieteam de keuzes voor de 
toekomst niet alleen willen maken willen we met de 
parochianen in gesprek. Wat waardeert u in de kerk, 
hoe belangrijk is het dat de Kwakelse Kerk blijft, 
maakt u zich ook zorgen, welke mogelijkheden ziet u
nog, enz. enz. 
Begin december hebben wij al een eerste avond 
georganiseerd voor de mensen die nu al actief zijn in 
of voor onze kerk. Wij kondigden in het Lopend 
Vuurtje van december aan dat er een tweede avond 
wordt gehouden voor alle parochianen. Deze tweede 
avond vindt plaats op: 

Woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de 
ontmoetingsruimte. 

In verband met de organisatie zouden wij het fijn 
vinden als u zich vooraf aan wilt melden. Dit kan 
door:
- u aan te melden bij Bernardien op het 
secretariaat (tel. 0297-561203)
- een e-mail te sturen naar: 
stjansgeboorte@hetnet.nl.
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DENK MEE 
over de toekomst van onze Kwakelse parochie.

Ik blijf graag op de hoogte:

Naam : 
……………………………………………………………………
Adres  :
……………………………………………………………………
E-mail:
……………………………………………………………………

Ik heb wel ideeën en / of dit vind ik ervan (hoeft u niet in te 
vullen):
………………..…………………..………………..
……………………………………………………

………………..…………………..………………..
……………………………………………………

………………..…………………..………………..
……………………………………………………

Inleveren bij: 

* Bij het parochiesecretariaat

* Per mail via: stjansgeboorte@hetnet.nl
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Gerarduskalender

Een stukje historie

De oorsprong van de Gerarduskalender gaat terug tot
de  jaren  ‘20  van  de  vorige  eeuw  toen  Klooster
Wittem  zich  ontwikkelde  tot  een  bedevaartsplaats
voor  de H.  Gerardus  Majella.  Met  de koop van de
kalender ondersteunde men toen – en ook nu – het
werk vanuit klooster Wittem. In de loop van de jaren
is  dat  doel  gelijk  gebleven,  maar  de  inhoud  en
vormgeving van de Gerarduskalender zijn steeds met
de tijd meegegaan.

Wat  steun  ik  met  de  koop  van  de
Gerarduskalender?

Voor velen is Klooster Wittem een plek van inkeer,
bemoediging, inspiratie, stilte of gebed. Het is ook
een  plek  met  belangrijke  cultureel-historische
waarde.  Wij  vinden  het  belangrijk  dat  er  in  onze
samenleving  dit  soort  plekken  bestaan  en  blijven
bestaan.  De  opbrengst  van  de  kalender  komt  ten
goede aan het veelsoortige werk dat vanuit Klooster
Wittem gedaan wordt. 

Waar koop ik de Gerarduskalender?

Deze  dagkalender  is  verkrijgbaar  bij  het
parochiesecretariaat wat op dinsdag is geopend van
9.00 tot 15.00 uur of Mgr. Noordmanlaan 65. 
De Gerarduskalender kost € 7,50. 
Het schild krijgt u er gratis bij.

Ook leuk om cadeau te geven!
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Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel  
januari 2020  
    
zondag
5 januari 9.30 uur

Woord en Communieviering
Voorganger Diaken J.Hoekstra Gemengd koor

    
zondag
12 januari 9.30 uur

Woord en Communieviering
Voorganger Elly van Rooden Gemengd koor

    
zondag
19 januari 9.30 uur Eucharistieviering The Bridges
    
zondag
26 januari 9.30 uur Eucharistieviering Gemengd koor
    
zondag
2 februari 9.30 uur Eucharistieviering

Iedere zondag koffiedrinken in de
ontmoetingsruimte
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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 jan Eucharistieviering Eucharistieviering

Woord en 
Communieviering
Diaken J.Hoekstra Eucharistieviering

zondag 
12 jan Eucharistieviering Eucharistieviering

Woord en Gebed
olv parochianen Eucharistieviering

zondag 
19 jan Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering

zondag 
26 jan Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering

Woord en 
Communieviering
Elly van Rooden

zondag 
2 febr Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering

Woord en 
Communieviering
Elly van Rooden
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Zondag 5 januari, 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: Diaken Jeroen Hoekstra
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
Jopie van den Broek - Driehuis
Joop Snabel
Overleden ouders Langelaan - Vis en overleden familie
Janny van Kessel - Wijfjes
Koos van Kessel
Hans van Eijk
Piet Verhoef
Leo Klijn
Quirinus van der Meer en schoonzoon Jan 
Toos van Egmond - van Scheppingen
Piet Pouw en Jo Pouw - de Kuijer
Piet van Os en overleden familie
Overleden familie Egberts - Knaap
ter herinnering aan Leen Omtzigt
Harry Schoordijk

Zondag 12 januari 9.30 uur
Woord en communieviering
voorganger: mevr. E. van Rooden
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
Theo Oudshoorn en overleden familie
Arie Klijn
Cor Smits
Corrie Dam - Vlasman
_____________________________________________________
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Ina en Eric de Meijer 
Ann Bartels - Wildenburg
Dirk Meijer en Nel Meijer -van Veen
Leo Klijn
Martien Meekel
Riet Ambagtsheer-Zeldenthuis
Greet Steen - Zeldenthuis
Robert en Frank Vlasman 

Zondag 19 januari 9.30 uur
Eucharistieviering
Muziek: The Bridges
Misintenties:
Charles Omtzigt
Theo en Tiny Vlasman-Plasmeijer
Toon en Jos van der Veer
Joop en Truus van Egmond
Piet Kooijman
Dook Turk en Tilly Turk - Hoogeveen
Han Turk
Marie van Rijn - van der Kroon
Wilhelmus van Rijn
Wim van Rijn
Bep Smit - Lauwers
Overleden familie Hoogenboom - Koper
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
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Zondag 26 januari, 9.30 uur
Eucharistieviering
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Uit dankbaarheid bij een 80ste verjaardag
Emmy Bartels - Hogenboom
Overleden familie Bartels - van Kessel
Pater Cees Bartels
Ton van de Rotten en Tygo
Overleden familie van de Rotten-Bresser
Hein Kooijman en overleden familie
Johannes Kas en Piet Kas
Ann Bartels - Wildenburg
Leo Klijn
Martien Meekel
Hans Plasmeijer
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje

Zondag 2 februari, 9.30 uur
Eucharistieviering
Muziek: 
Misintenties:
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
Jopie van den Broek - Driehuis
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric
Voor een 80ste verjaardag
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
_____________________________________________________
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Op  woensdag  15  januari begint  de  eerste
bijeenkomst   van  het  Vrouwengilde  in  het  nieuwe
jaar met de jaarvergadering. 

Na het vaststellen de stukken komt Leontien Zethof
uit  Kudelstaart  ons  vertellen  over  haar  werk:
ambachtelijk zeep maken. Leontien doet dit al enige
jaren in haar zeepmakerij Uzepia.
De kosten voor deze avond zijn € 6,-. 
Wel voor 8 januari even opgeven.
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Jongeren op bedevaart naar Rome
Meivakantie 2020

Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je al
eens in Rome geweest. Maar heb je ook al een bede-
vaart gemaakt naar deze wereldstad? Die kans krijg
je nu! 
Van 26 april tot en met 2 mei 2020 organiseert Jong-
Katholiek  in  samenwerking  met  het  ‘Huis  voor  de
Pelgrim’ een Jongerenbedevaart naar Rome.
De hulpbisschoppen Mgr.  Woorts  en Mgr.  Mutsaerts
gaan mee op reis. In Rome word je begeleid door een
aantal Nederlandse priesters en diakens die de stad
goed kennen.

Wat kun je verwachten?
Op  zondag  26 april  vertrek  je  met  het  vliegtuig.
Samen  bezoeken  we  de  graven  van  de  apostelen
Petrus  en  Paulus,  de  eerste  leerlingen  van  Jezus.
Tijdens  de  bedevaart  denken  we  na  over  hoe  wij
(kunnen groeien in het) volgeling van Jezus zijn. Elke
dag  vieren  we  de  Heilige  Mis  op  een  bijzondere
plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste
Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore.
Uiteraard is er ook de audiëntie met paus Franciscus
op het St. Pietersplein. Je overnacht in het klooster
van de paters Teatijnen in het centrum van Rome,
naast de grote basiliek van Sint Andreas.

Details
wanneer: 26 april t/m 2 mei 2020
voor wie: Maximaal aantal deelnemers: 

100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar
prijs: € 439,- (tot 31 december 2019, daarna zal de

prijs hoger liggen!)
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organisatie: Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim
contact: Huis voor de Pelgrim, 

043-3215715, info@huisvoordepelgrim.nl
Diaken Rob Polet,
r.polet@nicolaas-parochie.nl
Jong Bisdom Haarlem-
Amsterdam, info@jongbisdomhaarlem.nl

inschrijving Via de inschrijf  pagina van Huis voor de Pelgrim
promotie: Vanaf  begin  november  verschijnt  het

promotiemateriaal in de parochies

Te voet en OV
Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het
openbaar  vervoer  worden  gedaan.  Een  goede
conditie  en  goed  kunnen  lopen  is  daarom  een
vereiste, mede vanwege het ‘stevige’ programma en
de vele indrukken die opgedaan worden. 
Op zaterdag  2 mei  reis  je  per  vliegtuig  terug  naar
Nederland.

Ga  mee  met  jongeren  vanuit  Bisdom  Haarlem-
Amsterdam
Tijdens  deze  pelgrimage  zullen  jongeren  uit  ons
bisdom op verschillende momenten met elkaar samen
reizen  en  thema's  met  elkaar  bespreken  onder
begeleiding van diaken Rob Polet. 

Wil  je nu al  meer  weten over  de bedevaart  neem
contact  op  met  Rob  via  onderstaande  gegevens  of
benader  het  jongerenpastoraat  Jong  Bisdom
Haarlem-Amsterdam.
 

_____________________________________________________
lopend vuurtje                                25                               januari 2020

http://huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/rome/overzicht/aanmelden-weerzien-met-rome
mailto:info@jongbisdomhaarlem.nl
mailto:r.polet@nicolaas-parochie.nl
mailto:info@huisvoordepelgrim.nl


Gaat U mee op bedevaart naar
Lourdes!

Altijd al willen weten waar de hemel
op aarde te vinden is? In Lourdes! 

Elke  dag  gaan  vele  mensen  naar  de
grot waar Maria in 1858 aan het meisje
Bernadette Soubirous verscheen. 
Mensen gaan naar  Lourdes om steun te zoeken bij
Maria, om een kaarsje op te steken, om stil te zijn
bij  de  grot  van  de  verschijningen,  om  het  geloof
samen met anderen te beleven, om bezinning.

Tijdens  onze  reizen  naar  Lourdes  wordt  U  een
volledig verzorgd programma aangeboden. U kunt –
geheel  vrijblijvend  –  deelnemen  aan  vieringen,
processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door
Lourdes en excursie naar de Pyreneeën. 

De  Lourdesgroep  Bisdom  Haarlem-Amsterdam
verzorgt  al  25  jaar  bedevaarten  naar  Lourdes  in
samenwerking  met  het  ‘Huis  voor  de  Pelgrim’
(Limburgse  Bedevaarten).  De  groep  bestaat  uit
vrijwilligers en verzorgsters die voor u vele hand en
spandiensten verrichten tijdens de reis en in Lourdes.
De bedevaartreis  is  daardoor geschikt voor jong en
oud, ziek en gezond. 
Deelnemers die veel zorg nodig hebben kunnen in het
Zorghotel accueil Notre Dame verzorgd worden door
onze  eigen  Nederlandse  vrijwilligers  van  het  Huis
voor de Pelgrim.
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Het aanbod voor dit jaar bestaat uit:

Met de bus naar Lourdes van 18 t/m 26 mei 2020 
Op de heenweg bezoeken we de 1e dag de kathedraal
de Notre Dame in Reims. Op de 2e dag gaan we naar
het klooster  in Nevers, waar Bernadette opgebaard
ligt in haar schrijn. En op de terugweg gaan we naar
het mooie plaatsje Rocamadour.

Of met het vliegtuig van 20 t/m 25 mei 2020. 
De pelgrims die met het vliegtuig gaan sluiten zich
dan in Lourdes bij de buspelgrims aan.
U gaat op eigen gelegenheid naar Den Bosch. Daar
staat de transferbus die u (tegen betaling) naar het
vliegveld van Maastricht brengt.

Vliegreis van 8 t/m 13 september 2020
Vertrek  vanaf  vliegveld  Maastricht.  Bij  voldoende
deelname gaan we met een bus vanuit Haarlem naar
het  vliegveld.  Deze  vliegreis  wordt  ook  geheel
verzorgd  door  onze  vrijwilligers  van  de  Lourdes-
groep. 

Informatiebijeenkomsten
Als  U,  uw  familie,  kennissen  en  vrienden
belangstelling  hebben  voor  een  reis  naar  Lourdes,
dan  bent  U  allen  van  harte  welkom  op  de
informatiebijeenkomst. Op deze bijeenkomst komt U
alles te weten over de 2 bedevaart reizen. Er wordt
een presentatie en informatie gegeven over de reis,
de bedevaart zelf, het leven van Bernadette en het
heiligdom van Lourdes.
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De informatiebijeenkomst wordt gehouden op:
Zaterdag: 18 januari 2020
Locatie: Moeder van de Verlosserkerk 
Adres: Prof. Eijkmanlaan 48, 

2035 XB in Haarlem
Aanvang: 11.00 uur, de duur van elke

bijeenkomst is ongeveer 90 minuten. 

Voor verdere inlichtingen kunt U terecht bij:
Joke Hoekman  T. 013-5216701         M. 06-42347729
Wilma Caiffa     M. 06-12157507(na 18.00 uur)
Diaken Philip Weijers                M. 06- 53887641

Tip: Bent u client bij Zorgverzekeraar CZ! 
Dan  kunt  u  onder  bepaalde  voorwaarden  in
aanmerking komen voor een flinke korting op de
reissom. 
Meer informatie hierover bij Joke Hoekman. 

Veel  informatie  kunt  U  vinden  op  onze  website:
www.lourdes-groep.nl en Facebook: Lourdesgroep
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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


