
Parochienieuws

De zomer is overgegaan in de herfst.
En zoals ieder jaar is ook dit werkjaar gestart met
een themaviering dit keer met het thema: Verlangen
en  Hoop.  Wat  een  thema  in  deze  tijd!  Verlangen
naar... Hoop op..... Bij het schrijven van dit woordje
moet de viering nog plaatsvinden. Wellicht komen we
er in het volgend Lopend Vuurtje nog op terug.

Koorzang in onze kerk tijdens de vieringen.
Wat zijn we in onze parochie toch rijk! Wat hebben
we een zangtalenten in onze parochie. Ja in het vorig
Lopend Vuurtje is dat ook al gezegd maar wat doen
de koren toch hun best om iedere! zondag koorzang
te verzorgen. Ga er maar aanstaan, met z'n tweeën
de koorzang verzorgen en niet kunnen steunen op de
andere leden van het koor. Werkelijk bijzonder. 
Dank jullie wel!

Kerkassistenten en kerkwachten
Maar  ook  onze  kerkassistenten  die  iedere  zondag
bereid zijn om u, de parochiaan welkom te heetten
en  alles  in  goede  banen  leiden.  Net  als  de
kerkwachten  die  iedere  dinsdag  en  woensdag  van
11.00  tot  12.00  uur  de  wacht  houden  zodat  u  bij
Maria een kaarsje kunt komen opsteken.

Allerzielen 2020........
Inmiddels hangen er 20 kruisjes achterin onze kerk.
20  Kruisjes  waarvan  de  nabestaanden  uitgenodigd
zullen  worden  om  het  kruisje  wat  tijdens  de
avondwake of uitvaart aan de muur van de rouwkapel
is opgehangen op te komen halen. 
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Uiteraard  willen  we  heel  graag  iedereen,
nabestaanden en parochianen uitnodigen om bij deze
viering aanwezig  te zijn maar u zult begrijpen dat
het dit jaar toch anders zal gaan dan andere jaren.
Voor nabestaanden zal de Allerzielenviering zowel op
zondag 1 november om 19.00 uur en op maandag 2
november 19.00 uur plaatsvinden. Uiteraard krijgen
zij  nog  een  uitnodiging  waar  meer  informatie  in
staat.
Wel  zullen  we  proberen  in  de  viering  van
zondagmorgen 1 november om 9.30 uur aandacht te
geven aan Allerzielen. Voor deze viering, 
1 november 9.30 uur moet u zich wel aanmelden! 

Misintenties die zijn opgegeven voor Allerzielen:
Deze intenties  zullen  op zondag 1 november  in de
viering van 9.30 uur  worden gelezen.  Mocht  u  het
anders  wensen,  neemt  u  dan  contact  op  met  het
parochiesecretariaat?

Boeket van de maand.
Dit is inmiddels wel een bekend begrip. Graag horen
we van u aan wie we dit boeket kunnen geven. Het is
lang niet vanzelfsprekend dat het parochieteam weet
aan  wie  dit  boeket  geschonken  kan  worden.  Voor
deze informatie zijn we van u allen afhankelijk!

Een kaarsje voor iemand die wel een steuntje in de
rug kan gebruiken. Dit is een kleine geste om namens
de  parochiegemeenschap  onze  welgemeende
betrokkenheid te laten blijken. Ook hiervoor zijn we
van  uw  informatie  afhankelijk.  Laat  gerust  weten
voor wie dit kleine lichtje een steun kan zijn.
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Vormen en Eerste Communie

Vormsel 2020

Nog voor corona was de groep vormelingen zich aan
het voorbereiden op het vormsel wat afgelopen juni
zou plaatsvinden. Echter door de coronamaatregelen
lagen de voorbereidingen lange tijd stil en kon het
vormsel  in  juni  niet  doorgaan.  Inmiddels  zijn  we
enkele  maanden  verder  en  de  jongeren  middels
voorbereidingen  via  internet  en  social-media  toch
zover dat zij op vrijdag 2 oktober het vormsel mogen
ontvangen. 
Vanuit onze parochie zullen Lotte Voorn, Rinske Lek
en Aäron van der Knaap van bisschop Hendriks het
vormsel ontvangen. 
Beste Lotte,  Rinske en Aäron we wensen jullie,  je
ouders  en  familie  heel  mooie  inspirerende  viering
toe.

Eerste communie 2021

Dit schooljaar willen we de kinderen die nu in groep
4 en groep 5 zitten de gelegenheid geven zich voor te
bereiden voor hun eerste communie. 
Mogelijk heb je er al over nagedacht of je je kind de
eerste  communie  wil  laten  doen.  Dat  horen  we
graag. (secretariaat van de parochie 

stjansgeboorte@hetnet.nl)
De  uitnodiging  voor  een  informatieve  ouderavond
volgt nog.
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In Memoriam

Anthonius Johannes Vlasman
Ton

 *14 februari 1936         18 augustus 2020
            

Op  24  augustus  hebben  wij  in  onze  kerk  afscheid
genomen  van  Ton  Vlasman.  Ton  was  een  echte
Kwakelaar, hier geboren, altijd gewerkt en gewoond
en nadat zijn gezondheid op het laatst wel heel hard
achteruit ging ook gestorven.
Behalve dat Ton een lieve, zorgzame partner, vader
en opa was, was hij ook een bekend gezicht in het
dorp. Altijd actief geweest bij KDO en gastvrij als hij
was  stelde  hij  zijn  erf  open  zodat  iedereen  het
Tourhome kon bezoeken tijdens de Tour de France.
Alles  wat  hij  deed,  deed  hij  rondom  zijn  duiven,
want  hij  was  een  zeer  fanatiek  duivenmelker.
Wanneer zijn duiven geklokt moesten worden had hij
verder nergens tijd voor. 
Letterlijk  en  figuurlijk  heeft  zijn  gezin  hem  los
gelaten,  in  gedachten  zal  Ton  zijn  vrijheid  weer
tegemoet zijn gevlogen tegelijk  met de duiven die
los  gelaten  werden  op  het  kerkhof  na  de
uitvaartdienst. 
Wij  hopen  dat  hij  bevrijd  van  ziekte  en  zeer  zijn
vrijheid  heeft  hervonden.  En  vertrouwen  erop  dat
Maria Ton heeft opgenomen in het licht en dat hij is
herenigd met degene die hij hier op aarde zo heeft
moeten missen.
Wij  wensen  hen  die  achterblijven  met  een  grote
leegte heel veel sterkte.
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De vrijwilliger 

Af en toe lijkt het wel of dingen vanzelf gaan,
je merkt, je ziet immers niet dat er wat gedaan wordt. 

Dat is het werk van de vrijwilliger. 
Maar als je er over nadenkt weet je eigenlijk wel dat
dit  niet  zo  is.  Het  zijn  vaak  die  dingen  die  niet
opvallen. 

Dat is het werk van de vrijwilliger 
Een deur die opnieuw wordt geschilderd of ineens niet
meer klemt. 

Dat is het werk van de vrijwilliger.
Een vloer die opnieuw in de was is gezet, een stuk tuin
waar  intensief  wordt  gewerkt  zodat  dit  er  weer
picobello uitziet of een heg die netjes is gesnoeid. 

Dat is het werk van de vrijwilliger.
Het Lopend Vuurtje wat gedrukt en verspreid wordt.

Dat is het werk van de vrijwilliger.
En  zo  zijn  er  eigenlijk  heel  wat  klussen  die  door
vrijwilligers worden gedaan.
Allemaal  dingen  die  pas  opvallen  als  ze  NIET  meer
worden gedaan.
Als er vuilnis naast de bussen op het kerkhof ligt omdat
deze niet meer aan de weg worden gezet.
Een deur die dichtblijft omdat er geen vrijwilliger is om
deze te openen.
Dat  het  niet  vanzelfsprekend  is  dat  al  deze  taken
worden gedaan weet het parochieteam maar al te goed
en daarom willen we onze grote dank en waardering
uitspreken voor al die vrijwilligers die zonder dat hun
naam wordt genoemd actief zijn voor onze parochie.

Beste  vrijwilliger,  weet  dat  je  activiteit  voor  onze
parochie enorm wordt gewaardeerd, in geld is dit niet
uit te drukken want jullie zijn ONBETAALBAAR!
Dank jullie wel!
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MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT 
        Oktober 2020

Het secretariaat is iedere dinsdag van 9.00 uur tot 15.00 uur 
geopend en dagelijks telefonisch en via de mail bereikbaar.

Telefoonnr: 0297-561203      
Email: stjansgeboorte@hetnet.nl
Website: www.rkparochiedekwakel.nl
Facebook: rkparochiedekwakel
 
VIERINGEN IN HET WEEKEND
Zondagmorgen: 9.30 uur. 

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

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

OPGEVEN VAN MISINTENTIES
Misintenties kunnen via de email worden opgegeven: 
stjansgeboorte@hetnet.nl
De kosten van de intenties zijn € 8,50. 
U kunt dit 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.
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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

ZIEKENCOMMUNIE
In verband met de beperkingen, is de communie (voor hen 
die aan huis gebonden zijn) op dit moment niet toegestaan.

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

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

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

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

Ik schrijf dit artikel na een mooie zomertijd waarin ik
na  zes  maanden  mijn  ouders  eindelijk  weer  heb
kunnen bezoeken.  Jarenlang  heb ik  geleefd  in  een
moderne maatschappij waarin ik als vanzelfsprekend
heb gedacht dat ik – bijvoorbeeld in geval van nood
–  op elke moment  in een vliegtuig kon stappen om
naar mijn ouders toe te gaan. Vanaf afgelopen maart
was  het  ineens  ondenkbaar  geworden.  Ik  moest  in
deze maanden denken aan de migranten, die op de
kust  van Afrika naar Europa verlangen –  terwijl  de
reis niet vanzelfsprekend is. Zo was voor mij Italië
geworden:  een ver  land waar  ik  niet  naartoe kon.
Met grote dankbaarheid ben ik er nu toch weer naar
toe kunnen gegaan en heb een mooie zomertijd met
mijn  ouders  doorgebracht.  De  dankbaarheid  groeit
naarmate wij beseffen dat wat ons gegund wordt niet
altijd vanzelfsprekend is. Hoewel de periode van de
lockdown lastig  is  geweest,  vind ik  de  verandering
van perspectief die het mij gebracht heeft positief.

Ik ben met de auto gegaan en op de terugreis ben ik
even bij vrienden in Noord-Italië langs geweest om
een paar dagen in de bergen door  te brengen.  Na
zovele  jaren Nederlands  platteland  was  ik  er  even
niet meer aan gewend om met de auto in de bergen
te rijden! Het zicht op de Dolomieten  zou ik ook als
een  “verandering  van  perspectief”  beschrijven.
Tegenover de reusachtige bergtoppen lijkt ons leven
klein. En dat is het ook. Maar tegelijkertijd is het ook
van oneindig belang omdat het  – net als die mooie
bergen – door God geschapen is.
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Nu  ik  terug  ben  staan  wij  nog  steeds  voor  een
onzekere tijd. Aan de ene kant hopen wij dat het een
beetje “normaal” blijft; aan de andere kant moeten
wij  in  alles  nog  rekening  houden  met  het  virus.
Tegenover  deze  onzekerheid  wil  ik  mij  aan  de
“verandering  van  perspectief”  die  ik  in  de  laatste
maanden heb meegemaakt, vastklampen. Met andere
woorden:  dankbaar  voor  ons  leven  zijn,  met  het
besef dat dit leven van God komt en dat zijn liefde
groter is, groter dan de onzekerheden en groter dan
het virus.

Het  tegengif  dat  ons  van  de  onzekerheid  redt,  is
het vertrouwen. Jezus  zei tegen Petrus: “wees niet
bang, ik ben het” en Petrus volgde Hem. 
Petrus volgde Jezus en liep op het water, niet omdat
hij  plotseling  een  waterdichte  zekerheid  had
verworven dat  hij  op het  water kon lopen...  maar
omdat hij begon te vertrouwen. 
Laten  ook  wij  de  komende  maanden  zo  tegemoet
zien.  Vertrouwend op Jezus.

Pastoor Marco

Pastoor Marco Cavagnaro
Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
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Komt u ook helpen?
Zaterdag 27 januari 2021

Het is misschien wat vroeg, maar... voor je het weet 
is het zover.
Sinds een jaar zijn de groepen van de kerkwerksters 
samengevoegd dit betekent 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 zou op zaterdag 27 juni, na de
parochiezondag en net voor de grote vakantie zijn.
Maar corona gooide roet in het eten.
We hebben opnieuw een datum gepland.
Uiteraard zullen we corona-proef te werk gaan.

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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Vrijwilligers gevraagd

Kosters, lektoren, kerkwerker/ster
Dit  zijn  groepen  vrijwilligers  die  wel  versterking
kunnen gebruiken.
Als  koster  of  lektor  of  kerkwerkster/ster  ben  je
ongeveer 1x per maand aan de beurt.

De koster opent de deur, zet de altaarbenodigheden
klaar, legt  de liturgieboekjes achterin de kerk, zet
de lichten aan en luidt de klokken en na afloop sluit
de koster de deuren. 
De lektor leest  tijdens  de  viering  de lezingen,  de
voorbeden  en  de  misintenties  en  belt  tijdens  de
consecratie.  Ook  leest  de  lektor  de  mededelingen
aan het einde van de viering voor.
De  kerkwerker/ster,  hij  of  zij  maakt  samen  met
anderen  een  deel  van  de  kerk,  de
ontmoetingsruimte,  de  sacristie  enz.  schoon.
Uiteraard hoort hier ook een kopje koffie met wat
lekkers bij. Het kerkwerken gebeurt 1x per maand op

de woensdagmorgen.
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Ik ben een grote, sterke en zelfstandige man die altijd
zijn  eigen  boontjes  kon  doppen.  Ik  sta  positief  in  het
leven, ben enthousiast en ben zeer actief als vrijwilliger
bij meerdere organisaties, altijd bereid om een hand toe
te  steken.  Maar  eind  juli  voelde  ik  mij  in  ene
hondsberoerd,  had  totaal  geen  eetlust  en  energie.
Huisarts gebeld, deze ondernam direct actie en dezelfde
middag al een bezoek bij  een specialist. Opgenomen in
het  ziekenhuis,  scans  en  onderzoeken.  Er  zat  een
blokkade bij mijn galwegen. Na meerdere ingrepen bleken
er  complicaties  te  zijn.  Ik  werd  zieker  en  zieker.
Uiteindelijk  na  meerdere  ingrepen  is  de  blokkade
verholpen.

Vanwege de coronamaatregelen mocht ik slecht 1 persoon
per  keer  aan  mijn  bed  ontvangen,  wat  een  drama.
Gelukkig  sleepten  de  zorgmedewerkers  (schoonmaak,
catering, verpleging, artsen) mij er mentaal doorheen met
hun warme belangstelling en verzorging. Ik voelde mij in
veilige handen. Nu ben ik weer thuis, wat heerlijk is maar
helaas  moet  de oorzaak van de blokkade  nog operatief
verwijderd worden. Maar ook hier ga ik weer positief in!

Wat betreft de zorg……we hebben het goed voor elkaar in
Nederland. Dat mag wel eens gezegd worden. 

Ik wil ook graag iedereen bedanken voor alle kaarten, de
vele bloemen en reacties die ik mocht ontvangen zowel
thuis als in het ziekenhuis. Die belangstelling deed goed
en heeft zeker ook bijgedragen aan mijn herstel. 
 
Ben Plasmeijer
De Kwakel
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Missio Wereldmissiemaand 2020

Gelukkig de vredestichters 
Stemmen van hoop in West-Afrika

Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden 
in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam 
samenleven van mensen van verschillende religies en 
etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede 
en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. 
Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te 
staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over 
steeds meer landen uit. 

Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als 
honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken 
echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters, 
priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die 
zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en 
moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen 
kan men de problemen het hoofd bieden.

Deze stemmen van hoop wil Missio in de 
Wereldmissiemaand laten horen. Zoals zuster Maria Vitalis
Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die 
gevlucht zijn voor Boko Haram en al jaren in provisorische
hutten wonen op het terrein van de kerk, dat bisschop 
Stephen Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster 
Maria: “Ik ging naar de gezinnen. Eerst spraken we over 
hygiëne en gezondheid. Daarna echter vertelden de 
mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde en 
bemoedigde hen om niet op te geven.” Niet opgeven is 
ook nu met de coronacrisis het motto. 

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, 
ook nu in tijden van corona. Help mee!
Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op 
Missiezondag 18 oktober of stort uw bijdrage op NL65 
INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te 
Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl 
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Oktober, Rozenkransmaand

Het is weer oktobermaand, rozenkransmaand.

U bent van harte welkom om op 
woensdag 7, 14, 21 en 28 oktober 
de rozenkrans mee te bidden.

Dit  jaar  zullen  we  de  rozenkrans  niet  in  de
Mariakapel maar in de kerk bidden.

We beginnen om 18.30 uur.

_____________________________________________________
lopend vuurtje                            14                                 oktober 2020



Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel  
Oktober 2020  
    
zondag
4 oktober 9.30 uur

Woord en Communieviering
Voorganger Elly van Rooden

orgel en zang 
Gemengd koor

    
zondag
11 oktober 9.30 uur Eucharistieviering

piano en zang 
The Bridges

    
zondag
18 oktober 9.30 uur

Woord en Communieviering
Voorganger diaken J. Hoekstra

orgel en zang 
Gemengd koor

    
zondag
25 oktober 9.30 uur Eucharistieviering

piano en zang 
The Bridges

    
zondag
1 november 9.30 uur

Woord en Communieviering
Voorganger diaken J. Hoekstra

orgel en zang 
Gemengd koor

Op de woensdagen 7, 14, 21 en 28 oktober is er om 18.30 uur 
rozenhoedje bidden in de kerk.
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Zondag 4 oktober 9.30 uur
Woord en communieviering
Voorganger Mevr. E. van Rooden
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Jopie van den Broek - Driehuis
Janny van Kessel - Wijfjes
Koos van Kessel
Hans van Eijk
Piet Verhoef
Toos van Egmond - van Scheppingen
Piet Pouw en Jo Pouw- de Kuijer
Marco Lek en overleden familie
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duijvestein
Nelly Hoogervorst-Rijkelijkhuizen en Stephan
Riet Ambagtsheer - Zeldenthuis
Greet Steen - Zeldthuis
Robert en Frank Vlasman
Bep Smit - Lauwers
Harry Schoordijk
Arie en Rie Hogerwerf - Vork

Woensdag 7 oktober, 18.30 uur
Rozenkransgebed in de kerk

Zondag 11 oktober 9.30 uur
Eucharistieviering
Muziek: The Bridges
Misintenties:
Marco Lek en overleden familie
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duijvestein
Nelly Hoogervorst-Rijkelijkhuizen en Stephan
Ton van de Rotten en Tygo
Overleden familie van de Rotten - Bresser
Hein Kooijman en overleden familie
_____________________________________________________
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Dirk Meijer en Nel Meijer - van Veen
Leo Klijn
Martien Meekel
Roel Knaap
Jan en Dien de Bruijn
Ron de Bruijn
Ger en Aline de Bruijn
Arie Klijn
Joop Lek en overleden familie
Cor en Jo Endhoven

Woensdag 14 oktober, 18.30 uur
Rozenkransgebed in de kerk

Zondag 18 oktober 9.30 uur
Woord en communieviering
Voorganger diaken J. Hoekstra
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Cor Smits
Corry van Dam - Vlasman
Joop en Truus van Egmond
Ina en Cees de Meijer en Eric
Overleden familie Lek - van Bunningen
Jan en Rob Nieuwendijk
Overleden familie Nieuwendijk - Sloothaak
Marco Lek en overleden familie
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duijvestein
Nelly Hoogervorst-Rijkelijkhuizen en
Stephan

Woensdag 14 oktober, 18.30 uur
Rozenkransgebed in de kerk
Zondag 25 oktober 9.30 uur
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Eucharistieviering
Muziek: The Bridges
Misintenties:
Marco Lek en overleden familie
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duijvestein
Nelly Hoogervorst-Rijkelijkhuizen en Stephan
Henk Overwater
Emmy Bartels - Hogenboom
Overleden ouders Bartels - van Kessel
Pater Cees Bartels
Leo Klijn
Martien Meekel
Jan Zijerveld, Nel Zijerveld - Graven
Robert en Frank Vlasman
Roel Knaap
Hans Plasmeijer

Woensdag 28 oktober, 18.30 uur
Rozenkransgebed in de kerk

Zondag 1 november 9.30 uur
Wel van te voren aanmelden
Woord en communieviering
Voorganger mevr. E. van Rooden
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Marco Lek en overleden familie
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duijvestein
Nelly Hoogervorst-Rijkelijkhuizen en Stephan
Jopie van den Broek - Driehuis
Janny van Kessel - Wijfjes
Koos van Kessel
Hans van Eijk
Piet Verhoef
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Overleden familie van Bruggen - Kortekaas
Overleden familie Hazes - Kortekaas
Ko Hazes en Cor Hazes
Pastoor Hartman
Toos van Egmond - van Scheppingen
Piet Pouw en Jo Pouw - de Kuijer
Overleden familie Egberts - Knaap
Harry Schoordijk
Henny Hoogervorst - Stokman
May Verhoef en Jansje Verhoef - Sitvast

zoons Piet en Bertil
Henk Overwater
Ton van de Rotten en Tygo
Overleden familie van de Rotten - Bresser
Piet Kooijman
Johannes Kas en Piet Kas
Hein Kooijman en overleden familie
Piet van Os
Marie van Rijn - van der Kroon
Wilhelmus van Rijn
Wim van Rijn
Ton en Cora Pietersen - Kandelaar
Wiet Raadschelders
Niek van Scheppingen 
Geertruida van Scheppingen - van Zaal
Theo Pietersen, Corrie Pietersen - Bos
Henk Snoek, Riet Snoek - Hoogervorst
Claudia Esteva - Snoek
Vader en moeder de Jong en dochter Ria
Joop Hogerwerf
Bep Hogerwerf - Kroone
Overleden familie Vork
Wim van Rijn
Cornelis van Zaal
Cornelia van Zaal - Versluis en Kees
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JONGEREN ONTMOETINGS PLEK “SPOTLIGHT”

Beste mensen, jongeren uit De Kwakel,

“Zaterdag 7 maart  jl.  was  weer een leerzame avond
over  Vrede en Geduld.  Pastoor  Marco kwam ook een
kijkje  nemen.”  Dit  was  onze  laatste  jongerenclub
voordat de COVID-19 uitbrak.

De volgende keer  ZATERDAG 4 april  2020 moesten we
helaas annuleren. We hielden contact op de app met
onze  jongeren.  Die  nergens  meer  heen  konden,  niet
naar  school,  niet  naar  sport,  niet  naar  de kerk,  niet
naar opa en oma. Wat een rare tijd!

Gelukkig  werden  de  berichten  omtrent  het  aantal
zieken gunstiger en werden de regels iets versoepeld.
Daar zagen wij een kans om toch op zaterdag 27 juni jl.
ons seizoen af te sluiten. Wat fijn om elkaar weer te
zien! Wat fijn om even elkaars verhaal te horen!

We hopen elkaar weer te ontmoeten 
zaterdag 3 oktober 2020 om 20.00 uur in de Kantine
aan de Drechtdijk 48 in De Kwakel. 
Wij zullen de 1,5 m afstand bewaren en onze handen
bij binnenkomst reinigen. Tot dan!

Hartelijke groet, Paul van Tol en Juria Hogenboom
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Onderstaand een leuk stukje van een deelnemer!

Hoi,
We zijn met JOP spotlight op een uitje gegaan. We
zijn een stuk gaan fietsen. Vlak nadat we weggingen
heeft  het nog even geregend, maar het werd snel
weer droog. Tijdens het fietsen moesten we op zoek
naar bepaalde punten op de route en daar vragen
over beantwoorden. We zijn naar het Amsterdamse
bos  gefietst  en  hebben  daar  gepicknickt.  Op  de
terugweg ging het  heel  hard geregend en zijn  we
daarom nog even gaan schuilen. Ik had een erg leuke
middag.

Groetjes Melissa

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

Parochiebladen oktober 2020

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

We hebben  heerlijke  warme zomerdagen  gehad.  Een
paar broodnodige buien tussendoor en vervolgens zijn
we weer opgestart in een nieuw school- en werkjaar.
Zo kunnen we in een gebruikelijk jaar de activiteiten
oppakken na de zomerstop. 
Dit jaar kijken we terug op een zomer waarin velen niet
op  vakantie  konden.  Gezellige  activiteiten  en
voorstellingen  zijn  geannuleerd  of  uitgesteld  tot  een
onbekende datum “na de Corona dreiging”. 
Het studentenleven begint zonder 
ontgroeningsfeesten, met je collega’s  praat je online
bij, verenigingen willen wel, maar hebben vaak allerlei
maatregelen moeten nemen om het samenkomen veilig
te laten zijn.
Heel  vreemd  is  het  voor  velen  dat  september  is
begonnen zonder kermis of feestweek. Een gemis aan
muziek,  bier  en  verkleedpartijen.  Maar  vooral  aan
gezelligheid, samen komen en genieten.

Toch zijn wij goed in staat om ons aan te passen. “niet
klagen, maar dragen” hoor je wel eens. 
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En ook “er  zijn  ergere  dingen in  de wereld”.  Het  is
goed om maar  door  te  gaan en  er  het  beste  van  te
maken. Gelukkig zien we nog steeds dat mensen ook
oog hebben voor de situaties waarin het aanpassen bij
sommigen  minder  makkelijk  gaat.  Als  voorbeeld
daarvan zijn de inzamelacties voor de voedselbank te
noemen en  extra  aandacht  voor  ouderen  en  mensen
met een beperking.

Onze kerken waren in juli  netjes voorbereid om met
grote groepen vrijwilligers  de weekendvieringen weer
te kunnen laten plaats vinden met in acht nemen van
alle veiligheidsregels. Dit ging ook nagenoeg vlekkeloos.
Iedereen  hield  rekening  met  de  anderhalve  meter
regels.  Niet  alleen  omdat  het  regels  zijn,  maar  ook
omdat het een uiting is van zorg voor elkaar. We zijn
zuinig op elkaar.
We  zijn  gestart  met  het  aankondigen  van  een
reserveringssysteem. Dat kwam soms heel lastig over en
wellicht  zijn  er  mensen  om  die  reden  maar  thuis
gebleven  in  het  begin.  Vervolgens  konden  we
constateren  dat  de  kerk  niet  overbevolkt  raakt,  dus
konden  we  dat  achterwege  laten  in  de  meeste
parochies.  Op  die  manier  zijn  er  in  de  loop  van  de
weken  wat  dingen  aangepast  aan  de  plaatselijke
situaties. 

Voor elk parochieteam geldt het continue afwegen van
de zorg voor elkaar en het veilig samenkomen van alle
parochianen  die  dat  wensen.  En  het  aanbieden  van
mooie  vieringen  met  inspirerende  woorden,  rituelen,
het Heilige Brood en mooie zang. Maar ook de wensen
en mogelijkheden van medewerkers en vrijwilligers.
Deze factoren leiden tot verschillen in onze parochies.
De zondagsvieringen zien er niet overal hetzelfde uit.
Koren hebben verschillende belangen en inzichten. 
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Bijgebouwen  zijn  soms  (letterlijk)  een  huiskamer  en
daar mag je maar met 6 personen samenkomen en op
andere plekken zijn er zaaltjes beschikbaar. 
Maar 1 ding blijft gelijk bij ons allemaal. 
De parochiegemeenschap staat voorop!

En we mogen verschillend zijn. Dat is niet erg. Dat is
fijn  zelfs.  Dat  geeft  in  veel  gevallen  een  vertrouwd
gevoel.  Ondertussen zijn  we wel  al  een aantal  jaren
met elkaar verbonden als 5 parochies. En niet alleen
omdat we hetzelfde pastoresteam delen.
Regelmatig meld ik waar wij ons als kerkbestuur van de
regio  mee  bezig  houden  en  daarbij  is  al  eerder
aangegeven  dat  we  werken  aan  een  gezamenlijke
website.  Hierop kan  dit  bericht  uit  het  bestuur,  een
tekst van een pastoor of een grote activiteit  worden
gepubliceerd.  Ook  het  rooster  van  de  diensten  en
algemene informatie zal dan makkelijker te delen zijn.

Wij  zijn  zover  dat  de  website  daadwerkelijk  “in  de
maak is”. De eerste stappen zijn gezet.
We hebben een (domein)naam: 
www.rkregioAmstel-Westeinder.nl

En  er  is  een  logo
ontworpen.  Dit  logo
zal  in  de  meeste
parochiebladen  in
zwart-grijs  zijn
afgedrukt.  Maar  in
principe  is  het
ontworpen  in  2
kleuren blauw. 
De  5  sterpunten
verwijzen  naar  de  5
parochies. 
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De  parochies  staan  in  de  buitenring  van  het  logo
vermeld in topografische volgorde. 
Dus  van Aalsmeer en Kudelstaart  aan de Westeinder,
via De Kwakel volgen we de Amstel naar Uithoorn tot
aan Nes aan de Amstel. 
De meeuwen in het logo komen voor boven de Amstel
en  de  Poel.  Verder  komt  er  een  beweging  tot
uitdrukking omdat de ster “iets gekanteld” is geplaatst.

Wij  zijn  er  heel  content  mee.  En  wij  hopen  u
binnenkort via de nieuwe website te kunnen informeren
over  hoe  we  de  kerstvieringen  dit  jaar  gaan
organiseren. 
Want we willen WWW: Warm, Welkom en Wijs! 

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

******
Wil u het parochieblad of een nieuwsbrief (ook van een 
andere parochie) 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

******
In De Kwakel blijft voorlopig de mogelijkheid om bij Maria
een kaarsje op te steken op dinsdag en woensdag van 
11.00 tot 12.00 uur.
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Boodschap van paus Franciscus voor Missiezondag 2020 
‘Hier ben ik, zend mij’ (Jesaja 6,8)

Broeders  en  zusters,  Ik  wil  mijn  dankbaarheid  naar  God
uitspreken voor de inzet waarmee de Kerk in de hele wereld
de Buitengewone Missiemaand vorig jaar oktober heeft vorm
gegeven.  Ik  ben  ervan  overtuigd  dat  dit  eraan  heeft
bijgedragen veel gemeenschappen op de weg te zetten van
missionaire  ommekeer  zoals  aangegeven  door  het  thema
‘Gedoopt en Gezonden: de Kerk van Christus op missie in de
wereld’. 

Dit  jaar  dat  gekenmerkt  wordt  door  het  lijden  en  de
uitdagingen  vanwege  de  Covid-19  pandemie,  gaat  de
missionaire reis van de gehele Kerk verder in het licht van de
woorden die we vinden in het roepingsverhaal van de profeet
Jesaja: ‘Hier ben ik, zend mij’ (Jes. 6,8). Dit is het immer
nieuwe  antwoord  op  de  vraag  van  de  Heer:  ‘Wie  zal  Ik
zenden?’  (ibid.). Deze uitnodiging vanuit  Gods barmhartige
hart  daagt  zowel  de  Kerk  als  de  gehele  mensheid  in  de
huidige wereldcrisis uit. ‘Zoals de leerlingen in het evangelie
werden wij verrast door een onverwachte, turbulente storm.
We hebben ons gerealiseerd dat we in dezelfde boot zitten,
allemaal  zwak  en  gedesoriënteerd,  maar  tegelijkertijd
belangrijk  en  nodig,  want  allemaal  opgeroepen  om
gezamenlijk  te  roeien,  we  moeten  elkaar  wederzijds
steunen.  In  deze  boot  …  zitten  wij  allen.  Net  zoals  die
leerlingen, die angstig als uit één mond riepen: ‘We vergaan’
(v.38), zo ook hebben wij ons gerealiseerd, dat we niet door
kunnen gaan met alleen te denken aan onszelf, maar dat we
dit  alleen  samen  kunnen  doen’  (Meditatie  op  het  St.
Pietersplein,  27  maart  2020).  We  zijn  inderdaad
geschrokken, gedesoriënteerd en bang. Pijn en dood laten
ons  onze  menselijke  kwetsbaarheid  ervaren,  maar
herinneren ons tegelijkertijd aan ons diepe verlangen naar
leven en bevrijding van alle kwaad. Hiermee samenhangend
presenteert  de oproep tot missie –  de uitnodiging omwille
van  de  liefde  voor  God  en  onze  naaste  uit  onszelf  naar
buiten te gaan –  zich als  een kans voor  delen,  dienen en
voorbeden. De missie die God ieder van ons toevertrouwt,
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leidt  ons  van  angst  en  geslotenheid  naar  een  hernieuwd
bewustzijn dat we onszelf vinden juist wanneer we onszelf
aan anderen geven. 

In  het  offer  van  het  kruis  waarin  de  missie  van  Jezus  is
volbracht (vgl. Joh. 19,28-30), openbaart God ons dat zijn
liefde  voor  ieder  van  ons  geldt  (vgl.  Joh.  19,26-27).  Hij
vraagt  ons  om  persoonlijk  bereid  te  zijn  gezonden  te
worden, omdat Hij liefde is, liefde die altijd missionair is,
altijd uit zichzelf reikt om leven te geven. Uit liefde voor ons
mensen heeft God de Vader zijn Zoon Jezus gezonden (vgl.
Joh. 3,16). Jezus is de Missionaris van de Vader: zijn leven
en zijn werk tonen zijn volkomen gehoorzaamheid aan de wil
van de Vader (vgl. Joh. 4,34; 6,38; 8,12-30; Hebr. 10,5-10).
Jezus, gekruisigd en verrezen voor ons, betrekt ons op zijn
beurt in zijn missie van liefde en met zijn Geest die de Kerk
bezielt, maakt hij ons tot zijn leerlingen en zendt ons op een
missie in de wereld en naar de volken. 

‘De missie’, de ‘Kerk in beweging’, is niet een programma,
een  onderneming  die  uitgevoerd  kan  worden  door  louter
wilskracht. Christus laat de Kerk erop uit gaan. Je beweegt
je  in  de  missie  van  evangelisatie  omdat  de  Geest  je
aanspoort  en  je  draagt’  (Senza  di  Lui  non  possiamo  fare
nulla.  Libreria  Editrice  Vaticana,  2019,  16-17).  God  houdt
altijd  als  eerste van  ons  en met  zijn  liefde komt Hij  ons
tegemoet  en  roept  ons.  Onze  persoonlijke  roeping  komt
voort uit het feit dat wij zonen en dochters van God in de
Kerk zijn, zijn familie, broeders en zusters in die liefde die
Jezus  ons  heeft  laten  zien.  Allen  echter  hebben  een
menselijke  waardigheid  gefundeerd  in  de  goddelijke
uitnodiging om kinderen van God te zijn en, in het sacrament
van het doopsel en in de vrijheid van het geloof, te worden
wat zij altijd al zijn in het hart van God. Het leven zelf, een
geschenk in vrijheid ontvangen, is impliciet een uitnodiging
tot deze zelfgave: in de gedoopten is het een zaadje, dat als
antwoord  van  liefde  zal  bloeien  in  het  huwelijk  of  in  de
maagdelijkheid voor het koninkrijk van God. 

Menselijk leven wordt geboren uit de liefde van God, groeit
in liefde en neigt naar liefde. Niemand wordt uitgesloten van
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de liefde van God en in het heilig offer van Jezus zijn Zoon
aan het kruis, heeft God zonde en dood overwonnen (vgl.
Rom. 8,31-39). Voor God wordt het kwaad – zelfs de zonde –
een uitdaging om te antwoorden met nog grotere liefde (vgl.
Mt.  5,38-48;  Lc.  22,33-34).  In  het  Paasmysterie  geneest
goddelijke  barmhartigheid  onze gewonde menselijkheid  en
wordt  uitgegoten  over  het  hele  universum.  De  Kerk,  het
universele sacrament van Gods liefde voor de wereld, zet de
missie van Jezus voort in de geschiedenis en zendt ons overal
heen zodat, door ons geloofsgetuigenis en de verkondiging
van het evangelie, God zijn liefde kan blijven manifesteren
en zo overal  en altijd hart,  verstand en lichaam van alle
mensen  alsook  samenlevingen  en  culturen  kan  raken  en
veranderen.

Missie is een vrij en bewust antwoord op Gods roeping. Maar
we  kunnen  deze  roep  alleen  waarnemen  als  we  een
persoonlijke liefdesrelatie hebben met Jezus, die in de Kerk
present is. Laten we onszelf de vraag stellen: zijn we bereid
om de aanwezigheid  van de heilige Geest in ons  leven te
verwelkomen? Zijn we bereid te luisteren naar de roep tot
missie, zowel als gehuwd echtpaar of als gewijde personen
of als degenen die geroepen zijn tot het religieuze leven, en
in alle dagelijkse gebeurtenissen in ons leven? Zijn wij bereid
overal en altijd uitgezonden te worden om te getuigen van
ons geloof in God de barmhartige Vader, het evangelie van
het  heil  in  Jezus Christus te verkondigen,  te delen in het
goddelijke leven van de heilige Geest door  de Kerk op te
bouwen? Zijn wij bereid, zoals Maria de Moeder van Jezus
om geheel Gods wil te dienen (vgl. Lc. 1,38)? Deze innerlijke
bereidheid is wezenlijk om God te kunnen antwoorden: ‘Hier
ben  ik,  Heer,  zend  mij’  (Jes.  6,8).  En  dit  niet  in  iets
abstracts,  maar in het  hier  en nu van de Kerk en van de
geschiedenis. 

Begrijpen  wat  God  ons  wil  zeggen  in  deze  tijden  van
pandemie, betekent ook een uitdaging voor de missie van de
Kerk. Ziekte, lijden, angst en isolatie stellen ons vragen. De
armoede  van  degenen  die  alleen  sterven,  degenen  die
verlaten  zijn,  degenen  die  hun  werk  en  inkomen  hebben
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verloren, de daklozen en degenen die honger hebben, stellen
vragen  aan  ons.  Omdat  we  verplicht  zijn  om  afstand  te
houden (social  distancing)  en thuis  te blijven,  worden  we
uitgenodigd om opnieuw te ontdekken dat we sociale relaties
nodig  hebben evenals  onze gemeenschappelijke relatie tot
God.  Deze  situatie  moet  ons  ver  houden  van  toenemend
wantrouwen  en  onverschilligheid,  maar  moet  ons  juist
opmerkzamer  maken  op  de  manier  waarop  we  ons  tot
anderen verhouden. En gebed, waarin God ons hart raakt en
beweegt,  moet  ons  nog  meer  ontvankelijk  maken voor  de
nood  van  onze  broeders  en  zusters  aan  waardigheid  en
vrijheid, alsook onze verantwoordelijkheid voor de zorg voor
de  schepping.  De onmogelijkheid  om samen te komen als
Kerk om de eucharistie te vieren heeft ons laten delen in de
ervaring van veel christelijke gemeenschappen die niet elke
zondag de mis kunnen vieren. Te midden van dit alles is Gods
vraag:  ‘Wie  zal  ik  zenden?’  opnieuw  gericht  tot  ons  en
verwacht  een grootmoedig en overtuigend antwoord: ‘Hier
ben ik, zend mij’ (Jes. 6,8). God blijft zoeken naar degenen
die Hij kan uitzenden in de wereld en naar de volken om te
getuigen van zijn liefde, zijn verlossing van zonde en dood,
zijn bevrijding van het kwaad (vgl. Mt. 9,35-38; Lc. 10,1-12).

De  viering  van  Missiezondag  is  ook  een  gelegenheid  om
opnieuw te bevestigen hoe gebed, bezinning en de materiële
hulp in de vorm van donaties mogelijkheden zijn om actief
deel  te  nemen  aan  de  missie  van  Jezus  in  zijn  Kerk.  De
naastenliefde die in de collectes van de liturgische vieringen
op  de  derde  zondag  van  oktober  tot  uitdrukking  wordt
gebracht,  heeft tot doel  het missionaire werk namens  mij
uitgevoerd door de Pauselijke Missiewerken te ondersteunen,
om  tegemoet  te  komen  aan  de  geestelijke  en  materiële
noden van de volken en kerken over de gehele wereld, tot
heil van allen. Moge de allerzaligste Maagd Maria, Ster van
Evangelisatie en Troosteres van de Bedroefden, missionaire
leerling van haar Zoon Jezus, haar voorspraak voor ons en
haar steun aan ons continueren. 

Rome, St. Johannes van Lateranen, 31 mei 2020, 
Hoogfeest van Pinksteren.  Franciscus 
(Vertaald vanuit de Engelse en Duitse tekst door Missio)
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De Gerarduskalender

De  Gerarduskalender,  uitgebracht  door  Klooster
Wittem, is  een scheurkalender met elke dag op de
voorkant  een  spreuk  die  opbeurt  of  aanzet  tot
nadenken,  onder  het  motto:  ‘elke  dag  een  beetje
spirit’. 

Op  de  achterkant  staan  afwisselend  moppen,
gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie
over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen
beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen,
de puzzels en informatie op de achterkant geven u
aan het begin van de dag een positief gevoel.

De  kalender  wordt  elk  jaar  met  zorg  en  plezier
samengesteld  door  een  uitgebreide  redactie  van
personeel  en  vrijwilligers  rondom Klooster  Wittem.
De opbrengst van de kalender komt ten goede aan
alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden
georganiseerd.

De kalender kost inclusief schild € 8,--

De kalender is op te halen bij het
parochiesecretariaat of bij 
mevr. B. Meijer thuis; 
Mgr. Noordmanlaan 65.
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