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Beste parochianen 

Vijf verhalen. Vijf keer uw thuis of mijn thuis. Vijf keer zijn we trots 

op wie we zijn en wat we doen. Voor de mensen van onze 

gemeenschap, ons dorp en onze omgeving. Vijf keer in het voetspoor 

van Jezus zijn we op weg, bouwen we aan Gods koninkrijk. Wat een 

rijkdom aan geloof, aan liefde en vriendschap voor elkaar hebben wij 

in onze regio. Dit regioblad laat zien dat er ook vijf deuren 

openstaan. Dat ieder van ons vijf keer uitgenodigd wordt: je hoort 

ook bij ons. Dat ieder van ons straks van harte zegt: dit zijn alle vijf 

mijn kerken!

Het parochiebestuur
Beste vrienden 

Samen zijn is samen lachen, samen huilen. Leven door dichtbij 
elkaar te zijn. Ieder van ons omarmt deze woorden als we 
praten over onze gemeenschap. Samenzijn in het voetspoor 
van Jezus is wat ons kracht geeft, ons helpt in onze eenzame 
duisternis en onze kerk tot een thuis maakt. Wij dromen dat wij 
dat thuis ook een deur verder vinden. Dat we rijkdom zien en 
waardering hebben voor de kerk naast jouw kerk. Dat mijn 
kerk, onze kerk wordt. Immers, we dragen onze toekomst 
samen. Daarom zijn wij zo blij met dit regioblad, waarin we ons 
thuis openen als thuis voor ieder van ons.De pastores 
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Onze pastores

Onze bestuursleden



De parochie Aalsmeer is 
gedurende die jaren ook onder 
beheer geweest van pastores uit 
de Karmelorde. Dat heeft een 
geheel eigen karakter en traditie 
gegeven aan de parochie. Een 
traditie die ten einde kwam toen 
in de periode 2014/2015 de 
Karmelorde moest besluiten om 
het klooster in Aalsmeer af te 
stoten.

Een aantal jaren later is ook de 
parochie weer overgedragen 
aan het bisdom Haarlem-
Amsterdam.

Het kerkgebouw wordt ook 
wekelijks gebruikt door 
gelovigen van de Poolse 
Katholieke Missie parochie, 
veelal drukbezocht door Poolse 
migranten werkzaam in en om 
Aalsmeer

Wij zijn een parochie die 
openstaat voor iedereen, waar 
veel vrijwilligers werken en waar 
veel gevierd wordt. Wij willen 
Samen Kerk zijn. Het zijn van een 
hechte parochiegemeenschap 
gaat daarbij ook verder dan 
alleen de vieringen op zondag. 

Er is een actieve Denktank-
commissie die door het jaar heen 
activiteiten organiseert, waarbij 
(religieuze) inhoud en plezier 
met elkaar worden verbonden. 

De parochie beschikt ook over 
een parochiehuis, waar heel veel 
gebruik van wordt gemaakt. 
Zowel door de eigen parochie, 
maar het parochiehuis heeft ook 
nadrukkelijk een bredere functie 
voor verenigingen die niet direct 
verbonden zijn met de parochie.

Graag laten wij u nader 
kennismaken met de parochie 
in Aalsmeer. Ons kerkgebouw 
staat centraal in het dorp aan 
de mooie Stommeerweg en is 
een gemeentelijk monument. 
De kerk is gebouwd in 1930. 
Naast het kerkgebouw staat 
een klooster, vele jarenlang 
bewoond en gebruikt door de 
Orde van de Karmelieten.

LITURGISCHE RODE DRAAD

Ter voorbereiding van de Paas- en Kerstvieringen wordt door de leden van 
het liturgisch beraad van de parochie Onze Lieve Vrouw van de berg 
Karmel een rode draad uitgezet.
Dit houdt in dat vanaf de aanvang van de vastentijd en  de adventstijd  de 
vieringen middels een thema aan elkaar worden verbonden: van 
Aswoensdag naar Pasen, en van Advent naar Kerstmis tot aan het feest 
van Driekoningen. 
De thematiek wordt ondersteund door passende bloemversiering op het 
altaar en een steeds terugkerend lied in de vieringen.
Zo is er bijvoorbeeld op de weg naar Pasen “bewegwijzering” in de kerk 
aangebracht waarin de thema’s van de vasten worden benoemd 
(woestijn, vasten en onthouden, palmtakken, mand met brood en druiven 
bij de Witte donderdag  en via het Kruis naar het open graf), of zien we in 
de Advent de duisternis uitgroeien tot het stralende licht van Kerstmis.
Op deze manier bewandelen de kerkgangers “de weg naar Pasen en 
Kerstmis”. Dit wordt ervaren als een zeer mooie en zingevende manier.

Karmelparochie – Aalsmeer
rkkerkaalsmeer.nl



ONZE KINDEREN

Het is niet meer vanzelfsprekend dat gezinnen de wekelijkse vieringen bezoeken. Of 
het wel of niet erg is laten we in het midden. We proberen in onze parochie wel het 
verhaal van Jezus wat toegankelijker te brengen, laagdrempeliger te maken.  En dat 
lukt wonderwel….. Zo kunnen alle kinderen in de parochie met Palmpasen een 
Palmpasen stok ophalen met handleiding en toebehoren waarmee het verhaal aan 
de kinderen verteld wordt. Hier wordt door veel kinderen gebruik van gemaakt. Ook 
het kerstverhaal brengen we elk jaar op een bijzondere manier tot leven….de ene 
keer met een schaduwverhaal, waarmee het oude kerstverhaal werd gespiegeld naar 
het nu. En met Kerst 2020 is het kerstverhaal vanwege corona op film gezet. Het 
verhaal speelde zich af op allerlei bekende en onbekende plekken in ons dorp. Er was 
uiteindelijk zelfs een wachtlijst van kinderen die mee wilden spelen en uiteindelijk 
leverde de film 1000 views op. Ook bewoners van Ons Tweede Thuis hadden een rol. 
Terugkijken kan nog steeds via de volgende link: 
https://www.youtube.com/watch?v=H-TCKMpDEuw

Wat zo is overgebracht vanuit de kerstgedachte is dat in onze parochie iedereen kan 
meedoen, en hoe verschillend we allemaal wel zijn, we elkaar als gelijke zien. 

Sint Jans Geboorte – De Kwakel
rkparochiedekwakel.nl

wekelijkse vieringen: kerkomroep.nl

In dit nieuwe blad voor de vijf 
parochies in de regio willen wij 
vanuit De Kwakel graag ons 
visitekaartje afgeven. 
Dit willen wij doen door te 
laten zien hoe in De Kwakel 
de parochie verweven is 
met de Kwakelse dorps-
gemeenschap.

De kerk, de parochie kan niet 
zonder de mensen in het dorp 
en de mensen in het dorp, zo 
merken wij, hebben de kerk 
graag in hun centrum. 

In De Kwakel zijn niet alleen 
bruggetjes die je ziet als je 
erdoorheen rijdt, maar in 
De Kwakel zijn ook talrijke 
onzichtbare bruggetjes die 
de mensen verbinden tot 
een parochie én dorps-
gemeenschap. 

ONZE VRIJWILLIGERS

De kerk brengt mensen bij elkaar. Niet alleen tijdens de vieringen, maar ook 
tijdens vrijwilligersactiviteiten. De vrijwilligers van parochie hebben een grote 
sociale betekenis en dat telt niet alleen op de zondag, maar op alle dagen van de 
week. Je steentje bijdragen, je verbonden en verantwoordelijk voelen met het 
parochiewerk. Dit laat men niet alleen zien door deelname aan de Aktie 
Kerkbalans, of door in de kerkbank plaats te nemen, maar vaak meer door actief 
te zijn op de achtergrond. Het Bijbelse verhaal dat door de kerk levend wordt 
gehouden zie je telkens weer zichtbaar worden in het dorp. 

OOG VOOR ELKAAR
In de boodschap van Jezus voelen we 
heel sterk dat we oog moet hebben voor 
elkaar. Soms kan dat heel simpel door 
mensen die dat nodig hebben een 
kaartje, een kaarsje, een bloemetje of een 
bezoekje te brengen. Of we doen dit door 
in de week de kerk open te stellen om 
een kaarsje op te steken in de Mariakapel 
en om gelegenheid te bieden voor een 
persoonlijk gebed. Hier is de Kwakelse
gemeenschap op zijn sterkst. Met elkaar 
proberen we naar elkaar om te zien. Veel 
meer Kwakelse organisaties vervullen hier 
een belangrijke rol, zoals de PCI, de 
Zonnebloem en de KBO. 



Sint Jan Geboorte – Kudelstaart
rkkerkkudelstaart.nl

WIE ZIJN WIJ…

Onze parochie in het dorp 
Kudelstaart is gelegen aan de 
Westeinderplassen. Kudelstaart 
maakt onderdeel uit van de 
gemeente Aalsmeer. Het dorp is 
de afgelopen jaren flink 
gegroeid en nog steeds 
ontwikkelt het dorp zich. De kerk 
staat letterlijk en figuurlijk 
midden in het dorp aan de 
Kudelstaartseweg.

In deze tijd heeft de kerk een 
andere betekenis voor mensen 
dan dertig of vijftig jaar geleden. 
In het begin van de 21e eeuw 
wordt onze kerk niet meer 
gedragen door een pastoor, maar 
door de parochianen en door de 
vrijwilligers.

Om hun vele activiteiten t.b.v. 
hun gemeenschap te 
ondersteunen en te begeleiden 
zijn er pastores aangesteld. Vanaf 
2007 veelal in regioverband.

Verschillende werkgroepen 
zetten zich in om het “Samen 
Kerk zijn” gestalte te geven in 
Kudelstaart. Kerk zijn we samen 
en allen hebben de opdracht om 
het evangelie uit te dragen in 
onze wereld. Daarvoor is het 
nodig dat wij ons verdiepen in 
ons geloven, bezig zijn met 
catechese en ons geloof met 
elkaar vieren in de liturgie. Dat 
we ons geloof niet alleen beleven 
maar het ook het uitdragen en 
ons dienstbaar opstellen naar de 
samenleving. Zo werken we actief 
aan de opbouw van onze 
gemeenschap.

SINT JAN GEBOORTE IN KUDELSTAART in Coronatijd
Tijdens de afgelopen anderhalf jaar zijn er in onze parochie ondanks de 
kerksluiting toch de nodige activiteiten geweest. Er zijn vanaf juni 2020 weer 
wekelijks 30 mensen in de vieringen geweest, welke ook via een livestream 
te volgen zijn geweest. De livestream is enthousiast ontvangen en zeker voor 
mensen die niet of nauwelijks de deur uit kwamen in deze heftige tijd.

Jammer genoeg  heeft ons 150-jarig jubileum geen doorgang kunnen vinden. 
De voorbereidingen waren al in vergevorderd stadium.

Waarschijnlijk zal dit nu 152-jarig of 152,5-jarig jubileum worden in 2022. De 
1e communie van mei 2020 is verzet naar september 2020. Met een hele 
mooie viering en dag voor deze communicanten is dit een mooi succes 
geworden. Terwijl zelfs de kerst op een hele goede en ingetogen wijze is 
gevierd. Dit jaar in 2021 was in de maand juni ook weer de 1e communie 
voor de kinderen een groot succes. Ook zijn er zelfs al voorbereidingen voor 
het komende Kerstgebeuren in Kudelstaartse stijl.

Alle werkgroepen bruisen van de energie om er een mooi 2021/2022 van te 
maken.



Sint Urbanus – Nes a/d Amstel
urbanusparochienes.nl

Hartelijk welkom in de St.Urbanusparochie van Nes aan de Amstel. In deze 
bijdrage willen we ons graag aan u voorstellen en e.e.a. vertellen over hoe 
onze parochie is ontstaan, wie we zijn en wat ons als gemeenschap zo uniek 
maakt. Veel leesplezier toegewenst. 

We draaien al een tijdje mee: de 
geschiedenis van de St.Urbanusparochie
gaat terug tot 1631. Uit een splitsing van 
de statie (=parochie) Ouderkerk 
toentertijd ontstonden de staties 
Bovenkerk en Nes. Allen waren gewijd aan 
paus St.Urbanus I, de 16e in lijn na apostel 
Petrus. De bijeenkomsten gebeurden ten 
tijde van de Reformatie nog in het geniep 
in het gebouw aan de Amsteldijk zuid 162. 
Echter, eind 18e eeuw werd het eerste 
kerkje van onze parochie gebouwd, 
zónder toren vanzelfsprekend: het mocht 
niet herkenbaar zijn als kerk! Het heeft 
ruim 100 jaar dienstgedaan, de oude 
muur en kelder zijn bewaard gebleven. 

In 1889 nam toenmalig pastoor Van Zanten het initiatief om een nieuwe kerk te bouwen. De oude was én in slechte 
staat én simpelweg te klein voor de vele, grote gezinnen die kwamen kerken. Jos Cuypers, zoon van 
Rijksbouwmeester Pierre, tekende voor het ontwerp. Het resultaat: een 3-beukige, neogotische kruisbasiliek met 4-
kantige kruisingstoren. Het interieur is door de loop van de tijd voorzien van een rijk en prachtig interieur welke je 
omarmt. Gelegen aan de lommerrijke rivier de Amstel, fier uitstekend boven dorp en platteland en zichtbaar vanuit 
de verre omgeving, geeft zij nu al ruim 130 jaar onderdak aan haar geloofsgemeenschap. En we zijn trots op ons 
Rijksmonument! Ze is meer dan een mooi gebouw: het is de plek waar geloof, lief en leed worden gedeeld. De plaats 
waar mensen van jong tot oud elkaar ontmoeten en geïnspireerd raken, elkaar hulp bieden, waar verbinding 
optreedt. Ze is daarmee onlosmakelijk verbonden met onze gemeenschap. Vitaal, betrokken, dienstbaar en 
gepassioneerd: het zijn woorden die goed passen bij de St.Urbanusgemeenschap. 

Van jong tot oud is daarbij goed 
vertegenwoordigd. Naast de reguliere 
vieringen op zaterdag en zondag en de 
bijzondere vieringen door het jaar heen, is er 
veel aandacht voor andere activiteiten en 
bijbehorende organisaties in en om de kerk en 
parochie: De ‘Kinderclub!’ en ‘Klein Urbanus’, 
Amstellanddag, Monumentendag,  
Oogstdankdag, diaconie middels de 
Missiegroep, de voedselbank en wereldwinkel, 
maar ook ‘Kerst aan de Amstel’, filmopnames, 
concerten en lezingen en nog veel meer.

Onze parochie is dan misschien wel de kleinste binnen de regio, haar geloofsgemeenschap, vrijwilligers en 
betrokkenen zijn groot in woord en daad! Het resultaat is een zeer betrokken groep mensen die elkaar goed kennen 
en die elkaar ondersteunen wanneer dat nodig is. In lief én leed, op feestelijke én verdrietige momenten. Fantastisch 
om daar onderdeel van te mogen zijn! En iedereen is daarbij altijd van harte welkom!! In de volgende editie gaan we 

wat dieper in op onze gemeenschap, haar activiteiten en de St.Urbanuskerk zelf. Graag tot dan!   



Allerheiligst Sacrament – Uithoorn
emmaus-uithoorn.nl

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Op de zondagen van 13 juni en 4 juli 
hebben 17 kinderen de Eerste Heilige 
Communie gedaan! Het waren mooie 
feestelijke vieringen waarin het kinderkoor 
‘OpMaat’ o.l.v. Cathelijn de sterren van de 
hemel zongen. In de preek ging pastoor 
Marco met de kinderen in gesprek over het 
mirakel van Amsterdam. Dit verhaal had hij 
ook in de laatste catechese-bijeenkomst 
verteld en had op hen grote indruk 
gemaakt, vandaar dat zij veel vragen 
wisten te beantwoorden! En dan was er 
het spannende moment dat de kinderen 
voor de eerste keer de Heilige Communie 
ontvingen. Dit blijft altijd een bijzonder 
moment. Als afsluiting werd het ‘Lang 
zullen zij leven’ gezongen en werd van 
ieder gezin een familiefoto gemaakt. 
Nogmaals willen wij de kinderen en hun 
ouders van harte feliciteren met deze 
mooie plechtigheid en 
wij hopen dat zij blijven groeien in het 
geloof. 

TENTOONSTELLING OVER HET LEVEN VAN 
MOEDER TERESA

De expositie bestaat uit ongeveer vijftig panelen. 
In biografische volgorde trekt het leven van Moeder Teresa aan de 
bezoeker voorbij, te beginnen bij het leven in het gezin, de 
religieuze roeping, het begin van de nieuwe congregatie, de eerste 
stichtingen tot aan de heiligverklaring.
Moeder Teresa is de stichteres van de Missionarissen van 
Naastenliefde. Ze is geboren in Skopje (Albanië) in 1910 en 
overleden in Calcutta in 1997.
Het gaat om het leven van een vrouw die met lege handen het 
hoofd bood aan de armoede welke heerste in de straten van 
Calcutta. De geschriften van Moeder Teresa zijn pas ontdekt na 
haar dood; ze laten het geheim van haar leven zien.
Het wereldwijde symbool van haar totale liefdesoffer in de dienst 
aan de armen is de witte sari met de blauwe rand. Moeder Teresa 
ontving in 1979 de Nobelprijs voor de Vrede vanwege haar hulp 
aan mensen in armoede en nood.
De expositie is in onze kerk te zien vanaf zondag 2 oktober t/m 
zondag 16 oktober, op zo. wo. do. vrij van 10.00 uur tot 11.00 uur. 
De toegang is gratis.



Nes a/d Amstel
Kinderclub (van 4 t/m 12 jaar)

Donderdagen: 16 sept 14 okt 18 nov 9 dec 

Tijd: 15.30 uur - 16.30 uur 

Gezinsvieringen

Zondag 19 sept om 9.30 uur

Tweede Kerstdag 26 dec om 10.00 uur 

Jongerengroep Klein Urbanus

Op gezinsvieringen & andere data (zie website)

Uithoorn
Kinderkoor OpMaat
Repetitie: vrijdag van 18.30uur tot 
19.30 uur
Gezinsvieringen met 
Gezinsdagen
Zondagen: 3 okt; 14 nov 
Tijd: 9.30 uur met aansluitend Mis 
met kinderkoor om 11.00 uur 
Op 1ste Kerstdag:
25 December om 11.00 uur

KudelstaartKinderkoor, de Kudelkwetters
Repetitie: donderdag van 18.45 uur tot 19.30 uur

TienergroepAansluitend kinderkoor, donderdag 
Tijd: 19.30 tot 20.15uur Gezinsvieringen Zondag 3 oktober om 11.00 uur; 

Zondag 7 november om 11.00 uur 
Op Kerstavond:Kindjewiegen 17.00 uur; Gezinsviering om 19.00 uur

De Kwakel
J

Jeugdactiviteiten worden rondom de 
liturgische feesten & grote 
parochievieringen georganiseerd. 

Via de sociale media, de website en de 
contacten met de basisschool 
onderhouden we de contacten met 
families, kinderen & Jeugd.

Dit blad werd samengesteld door een werkgroep van de R.K. parochies van de Regio Amstel-Westeinder, in opdracht 
van het kerkbestuur en onder toezicht van de pastores. De werkgroep besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg 
aan de gegevens en informatie die hier zijn geplaatst, en iedere parochie is eindverantwoordelijk voor de inhoud van 
zijn eigen pagina. Desondanks is het mogelijk dat er eventuele fouten en/of onvolkomenheden voorkomen. 
Voor eventuele opmerkingen, neem contact met de desbetreffende parochies op. 

Aalsmeer
Gezinsvieringen vinden plaats rondom liturgische feesten & 
grote parochievieringen.
De vieringen worden ondersteund door het 
gelegenheids-kinderkoor De Mirakeltjes 
Zij repeteren dan op maandag van 18:45 uur tot 19:30 uur
De repetitiedata staan op de website van de parochie.


