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NIEUWSBLAD VAN DE PAROCHIE 

HH ENGELBEWAARDERS 

TE BADHOEVEDORP 

 

33e jaargang nr. 1                                                       augustus 2018  

 

Allen heel hartelijk bedankt voor de gelukwensen en goede gaven die ik 

voor m’n verjaardag mocht ontvangen. Een ouder iemand schreef: “nog drie 

jaar en dan hoor je echt bij “de oudjes”! “ 

Nou, ik hoop dat ik het mag beleven en dat u/jij ervan getuige mag zijn, in 

goede gezondheid. 

 

Zondag, een week geleden, vierden we in onze kerk het hoogfeest Maria 

Tenhemelopneming. Eigenlijk wordt dit feest gevierd op 15 augustus. Maar 

ja, zeg nou zelf, wie zou er op ’n gewone doordeweekse dag naar de kerk 

komen? 

En toch … voor velen is Maria de belangrijkste heilige. Met haar hoogfeest 

viert de kerk dat God zich ontfermt over haar dode lichaam en zij door Hem 

wordt verheerlijkt in de hemel, zoals dat ook gebeurd is met haar zoon 

Jezus. Maria is als eerste haar zoon gevolgd in de verrijzenis. In feite vieren 

we “de dood en de verrijzenis van Maria “. 

 

 

 

VAN DE PATER   

 



3 
 

 

 

 

De verering van Maria kwam laat op gang. De heiligenverering in het 

christendom begint met de verering van mensen die omwille van hun geloof 

zijn gemarteld en gedood. Omdat niet duidelijk was of Maria de marteldood 

is gestorven, heeft zij heel lang geen eigen feestdag gehad. Op de oude 

kerkelijke kalender staan twee feestdagen voor Maria. Op 16 januari wordt 

haar dood herdacht, en sinds de vijfde eeuw wordt op 9 augustus in de 

orthodoxe kerk het feest van het ontslapen van de moeder Gods gevierd.  

 

De Byzantijnse keizer Maurikios bepaalt in 600 dat het feest in heel zijn rijk 

op 15 augustus gevierd moet worden. De Mariaverering verspreidt zich 

daarna ook over West-Europa. De ontwikkeling van dit feest eindigt 

wanneer paus Pius XII in 1950 als dogma afkondigt “dat de moeder Gods 

en maagd Maria met lichaam en ziel tot de hemelse glorie is opgenomen”. 

Het is een typisch theologisch feest, waarvoor de Bijbel geen eigen 

schriftteksten kent. Zoals Jezus na aankomst bij God bekleed wordt met 

koninklijke waardigheid, zo wordt ook Maria bij haar aankomst in de hemel 

door de Vader en de Zoon in de heilige Geest tot koningin gekroond. Dit 

wordt gevierd op de octaaf dag van Maria Tenhemelopneming, op 22 

augustus. Dit laatste feest is daarmee letterlijk de bekroning van de 

Mariaverering. We vieren Maria als koningin van hemel en aarde, die in haar 

moederliefde een voorspreekster is voor alle mensen op hun weg naar de 

heerlijkheid van de kinderen Gods. 

Wees gegroet Maria …… 

 

 

Pater Loek Seeboldt o.carm 
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 Jubileum HH Engelbewaarderskoor  

In september 2018 bestaat het HH Engelbewaarderskoor 50 jaar. Een 

jubileum om absoluut even bij stil te staan. 

 

Al 50 jaar lang worden de vieringen in onze kerk iedere zondag opgeluisterd 

door een enthousiast koor. In het prille begin bestond het koor alleen uit 

dames maar gelukkig zijn er sinds 1980 ook heren toegetreden, waarmee 

wij erg blij zijn en waardoor meerstemmige liederen haalbaar zijn. 

 

Alle koorleden zijn enthousiast, gemotiveerd en beleven zeker plezier aan 

het zingen. Verder steunen zij elkaar wanneer nodig en delen zeker ook 

elkaars vreugde. Het voelt heel vertrouwd en dat is dan ook de reden dat 

mevrouw Ria van de Berg, koorlid vanaf het allereerste uur nog steeds lid 

is en met veel enthousiasme zingt. Onze intentie is dan ook om dit met 

elkaar nog jaren te blijven volhouden. 

PAROCHIENIEUWS   
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De afgelopen 50 jaar hebben meerdere dirigenten en pianisten het koor 

begeleid. Thans zijn wij als koor heel erg blij met onze huidige dirigente en 

wanneer nodig ook pianiste Ineke Peereboom. Zij weet het koor op een 

manier te motiveren en begeleiden, waardoor ook meerstemmige moeilijke 

muziekstukken feilloos gebracht kunnen worden. Verder weet zij als 

sopraan met prachtige stem mensen te raken wanneer zij een bijzonder 

muziekstuk vertolkt. Als koor zijn wij zeker trots op haar! 

 

Zaterdag 29 september gaan we met het koor een dag uit om dit ‘50 -jarig 

jubileum’ met elkaar te vieren. Waar we heengaan blijft nog een verrassing, 

maar dat het gezellig wordt is zeker. 

 

Op zondag 30 september nodigen wij u ter gelegenheid van dit jubileum uit 

voor een feestelijke viering om 10:00 uur in de HH. Engelbewaarderskerk, 

waarbij bijzondere stukken ten gehore gebracht zullen worden. Pastor Loek 

Seeboldt zal deze viering voorgaan.  

Natuurlijk hopen wij u daar allen te mogen verwelkomen. 

 

                               -     -     -     - 

 

Wanneer u graag zingt en het leuk vindt om met ons mee te zingen, bent u 

op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur van harte welkom hier in de kerk. 

 

 

                  
 
Dopen 

 
Dopen vraagt tijd en aandacht. Daarom is er altijd voor de toediening van 
de Doop een gesprek. Wat betekent het? Hoe gaat het? Waarom laat men 
een kind dopen? Heeft het verantwoordelijkheid ergens voor en wat 
betekent het? Dit wonder van het nieuwe leven vereist aandacht. Dat willen 
we ook samen tot uitdrukking brengen. Voor het maken van een afspraak 
kunt u contact opnemen met onze secretaresse tel. 6592591 

PERSONALIA   
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IN MEMORIAM  
 
In Memoriam Jo Slaman; geboren 16-4-1933, overleden 23-7-2018 

Jo werd geboren op 16 april 1933 als oudste kind van Jacob Schagen en 
Jans Baars. Er kwamen daarna nog 5 zussen en één broer. Het gezin 
woonde lange tijd in  Amstelveen. 
Rond haar 7e levensjaar brak de oorlog uit. Ze heeft maar 4 jaar lager 

onderwijs gehad. Als jong meisje werd ze van school gehaald om het 

huishouden te runnen, omdat haar moeder ziek was. Later moest ze 

inwonen bij haar Opa en Oma om te helpen in de wasserij die zij hadden. 

Vanaf haar 17e tot haar trouwen – toen ze 25 was – heeft ze gewerkt in de 
kaas- en melkhandel van Hillebrants in de De Clerckstraat in Amsterdam.  
Jan ontmoette ze toen ze ongeveer 24 was. Zij werden min of meer 
gekoppeld, toen ze onafhankelijk van elkaar - tegelijkertijd - werden 
uitgenodigd om op de kinderen te passen van het gezin waar mijn vader in 
de kost was, nadat hij Texel had verlaten en bij de KLM was gaan werken. 
 
Op 13 april 1958 zijn ze verloofd en op 14 augustus 1958 getrouwd. Ze zijn 
dus net niet 60 jaar getrouwd geweest. In 8 jaar tijd kwamen er 6 kinderen, 
naar goed katholiek gebruik. De oudste 2  werden geboren op een etage in 
de Stadionstraat in Amsterdam. Daarna werden er nog 4 geboren  op de 
bovenetage van een duplex-woning van de KLM in de Ibisstraat in 
Badhoevedorp. In 1967 kon worden verhuisd naar de Dellaertlaan, alwaar 
ze meer dan 40 jaar gewoond hebben. In 2011 zijn ze verhuisd naar een 
seniorenwoning in de Schuilhoeve.  
 
Ook in het gezin was Jo de drijvende en stuwende kracht. Ras optimist, 
goedlachs, volhoudend, standvastig, moederkloek, zichzelf wegcijferend. 
Ze vond steun in het geloof: er is een God die zorgt dat alles goed komt. Ze 
was hard voor zichzelf, en ook de kinderen moesten niet “piepen”. Maar als 
je écht iets had, was ze zorgzaam en zacht. 
 
Ze deed vrijwilligerswerk in de kerk, ze zong in het koor, maakte schoon bij 
voetbalclub Pancratius op maandag en was daar op de klaverjasclub op 
woensdag. Ze was vele jaren wedstrijdcoördinator bij de volleybalvereniging 
Kombij, waar ze deel uitmaakte van een hechte gemeenschap en veel 
waardering kreeg.   
 
De afgelopen 10 jaar heeft ze opnieuw haar kernkracht aangewend, in de 
verzorging van haar Jan. Hij werd langzaam dement en ze heeft zo lang als  
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het kon voor hem gezorgd. Toen dat ophield, omdat hij vorig jaar 
noodgedwongen werd opgenomen een verpleeghuis, was zij haar 
levensdoel en anker kwijt. Veel sneller dan onze vader ging zij geestelijk en 
later ook lichamelijk achteruit. Met steun van thuiszorg, buren, familie,  
kerkgemeenschap en zelfs de winkeliers in het dorp kon zij nog zo lang in 
haar eigen omgeving blijven. Amper zeven weken nadat ook zij in een 
verpleeghuis moest worden opgenomen is ze nu overleden. 
 
Een bijzondere vrouw is van ons heen gegaan. En toch was ze zo gewoon. 
Gewoon een heel bijzonder vrouw…. 
 
Joke Slaman 

 

 

 

 

    GAARNE UW AANDACHT VOOR  

 

Do 27 september 19:30 uur Parochiebestuur 
Zo 30 september 10:00 uur Viering tgv. Koorjubileum  
     HH. Engelbewaarders 
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INTENTIES 
 

Zondag 2 september 2018 

Huib Versteegen Ouders Heima-van Buuren 

Henk van Rijn Jo Slaman-Schagen 
  

Zondag 09 september 2018 

Renee Maria en Hans Hendriks  Theo van der Meer  
  

Zondag 16 september 2018 

Joes Kloppenburg Anneke Doorenbosch-Schut 

Frithiof Eduard Douwes Dekker Thea van den Bos 

Jos Bos Harry van Hulsen 
  

Zondag 23 september 2018 

Tiny en Bertus van Kaam-Veldt    Jo Slaman-Schagen 

Joop, Jacobus en Apolonia v. Weerdenburg 
  

Zondag 30 september 2018 

Siem en Marcel Rijkes 
  

Zondag 7 oktober 2018 

Huib Versteegen   Ouders Heima-van Buuren 

Henk van Rijn    Frithiof Eduard Douwes Dekker 

 

BEDANKT 
 

Wij willen graag een parochiegemeenschap zijn, waarbij wij de ouderen 

onder ons niet graag vergeten. De jarigen worden door de 

wijkcontactpersonen in het zonnetje gezet, hetzij door een bloemetje of door 

middel van een felicitatiekaartje.  

 

Mw. Ank Krans-Strijbos schrijft.. 

Hartelijk dank voor de bloemen na mijn oogoperatie. 

 

Bep van de Water schrijft… 
 
Hartelijk bedankt voor de lekkere fles wijn die we hebben gekregen voor 
Wim zijn verjaardag, we zullen klinken en drinken op onze Parochie. 
Hartelijke Groeten van Wim en Bep v.d. Water. 
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VOOR U GELEZEN  

 

KARMELBERICHTEN 

 

Van harte nodigen wij u uit, na deze zeer warme zomer, weer mee te doen 

aan een of meer activiteiten van de Karmel. Deze bijeenkomsten kunnen 

alleen doorgaan als daarvoor voldoende belangstelling bestaat. Het is 

daarom van belang dat u zich van te voren aanmeldt. Dan weten we hoeveel 

belangstelling er is. Mocht onverhoopt een bijeenkomst niet doorgaan, dan 

kunnen wij ieder die zich heeft aangemeld dat ook kenbaar maken.  

 

Onderstaand een overzicht voor de maand september 2018. 

 

Mandala tekenen 4 september  
van 09.45-12.00  

Kerk van de Z. Titus Brandsma, 
Westelijk Halfrond 1,  
Amstelveen (tuinkamer) 

Gespreksgroep 10 september 
van 19.30 – 21.30  

Parochiecentrum,  
Gerberastraat 6, Aalsmeer 

Regellezen 18 september 
van 10.30- 12.30  

Kerk van de Z. Titus Brandsma, 
Westelijk Halfrond 1,  
Amstelveen (tuinkamer) 
 

Film en 
spiritualiteit 

22 september 
van 11.00 – 15.30  

Kerk van de Z. Titus Brandsma, 
Westelijk Halfrond 1, Amstelveen  
(tuinkamer en ontmoetingsruimte) 

Karmel West 22 september 
van 10.00 – 16.00  

Parochiecentrum,  
Gerberastraat 6, Aalsmeer 

Liturgie in 
beweging 

24 september 
van 19.30 – 21.30 

Parochiecentrum,  
Gerberastraat 6, Aalsmeer  

Taizé in de 
Karmel  

28 september 
vanaf 20.30 uur 

Zwarteweg 36, Aalsmeer 

Karmelbeweging 29 september van 
10.00 – 12.00 uur 

Kerk van de Z. Titus Brandsma, 
Westelijk Halfrond 1,  
Amstelveen (ontmoetingsruimte) 
 

   

Achter in de kerk ligt een folder ‘Karmelberichten’ waarin u meer informatie 

hierover kunt lezen. 



10 
 

 

 

 

 

      NIEUWS VAN HET BISDOM  
 

ACHT DAAGSE BEDEVAART HEILIG LAND 

 

Samen op reis in het ‘Land dat Ik u wijs…’  

Het Heilig Land: het land van de Bijbel, het land van Jezus. Treedt samen 

met ons in de voetsporen van Jezus. We bezoeken onder andere diverse 

locaties rond het Meer van Galilea en de plaats bij de rivier de Jordaan, waar 

Jezus is gedoopt. Vier samen met ons in de openlucht op de Berg van de 

Zaligsprekingen en loop de Via Dolorosa mee, de weg die Jezus aflegde 

voorafgaand aan zijn kruisiging. Beleef, ervaar, voel en bezoek de 

hoogtepunten in dit fascinerende land Israël, dat wij kennen uit vele 

Bijbelverhalen.  

 

Met Bisdom Haarlem-Amsterdam naar de Nederlandse Dagen  

Tijdens onze reis laten wij ons inspireren op plekken die wij kennen uit de 

Bijbel en treden we in de voetsporen van Jezus. We zoeken de stilte van de 

woestijn en varen over het Meer van Galilea. We bezoeken Bethlehem 

(Geboortekerk), Nazareth, Kana, Kafarnaüm en Jeruzalem (o.a. Grafkerk). 

Verder bezoeken we de unieke locaties Massada en Qumran en gaan we 

drijven op de Dode Zee. Ook de Klaagmuur en het Tempelplein in het oude 

centrum van Jeruzalem staan op het programma. Op drie momenten zijn 

we samen met honderden Nederlanders tijdens de Nederlandse dagen: een 

eucharistie in de openlucht op de Berg van de Zaligsprekingen, een 

Mariavespers in de Basiliek van de Aankondiging in Nazareth, aan de oever 

van de Jordaan bij Qasr El Yahud, waar Jezus gedoopt werd, en een 

eucharistieviering in Bethlehem. 
 

Deelnemen? De reis is van 13-20 november en wordt georganiseerd door 

de VNB-reisorganisatie (www.vnb.nl) onder nummer IS1822.  

 

Meer informatie bij onderstaande reisleiders 

Dea Broersen (06-25021417; dea.broersen@gmail.com);  

pastoor Eugène Jongerden (06-51265724; ejongerden68@hotmail.com) 

pastoor Eric van Teijlingen (06-13716464; 

pastoor.van.teijlingen@gmail.com). 
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WJD 2019 - DISCOVER YOUR IDENTITY 

 

De Wereldjongerendagen (WJD): Het grootste internationale jongeren-

evenement ter wereld. Van 22 t/m 27 januari 2019 worden de Wereld-

jongerendagen gehouden in Panama. Naar schatting zullen enkele 

miljoenen jongeren van over de hele wereld zich daar verzamelen in 

antwoord op de uitnodiging van paus Franciscus. 

Er is keuze uit vier reisprogramma’s: 

Reis A 14 januari – 28 januari 2018  

Dit is de kortste reis naar Panama. Er zijn een paar dagen in Santiago de 
Veraguas voor de aanvang van de Days in the Diocese. Na de slotviering 
vertrek je direct naar het vliegveld  

Reis B 12 januari – 2 februari 2018 
Uitgebreide WJD reis in Panama 

Bij deze optie heb je meerdere dagen voordat het programma begint om 

Santiago de Veraguas te ontdekken. Na de Wereldjongerendagen krijg je 

de mogelijkheid een ander deel van Panama te ontdekken.  

 

Reis C 15 januari – 4 februari 2018 

Incl. een reis naar OLV van Gaudalupe in Mexico 
Na de wereldjongerendagen vertrek je naar Mexico-stad om het grootste 
bedevaartsoord van de wereld te bezoeken. 
 

Reis D 15 januari – 4 februari 2018 

Incl. een week vrije invulling 

Vanaf 29 januari is er geen programma, eten of slaapplek meer voorzien. 
Je kan zelf een week rondreizen of in Panama-stad blijven. Je vliegt terug 
op 3 februari en komt aan in Nederland op 4 februari. 

Meer informatie 

Meer informatie over de verschillende reismogelijkheden staat op de 
website wjd.jongkatholiek.nl  
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PAROCHIEGEGEVENS: 

 HH. ENGELBEWAARDERS     

    ADELAARSTRAAT 15A  

 1171 TM BADHOEVEDORP  

 tel.: 020 6592591   

 e-mail: secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl

 www.rkkerkbadhoevedorp.nl  
  

SECRETARIAAT:  Openingstijden parochiesecretariaat tel. 020 6592591 

   Bereikbaar di-,wo- en vrijdagmorgen  

van 09.00 tot 13.00  uur 

   (mevr. L. van der Horst) 

 

PAROCHIEBESTUUR (contactpersonen): 

vice-voorzitter: Dhr. K. Verwey    

 Papegaaistraat 8 

 tel.: 020 6592269 

secretaris: Mw. J.M.A.  Duijnstee   

 Prins Willem-Alexanderlaan 2 

 tel.: 020 6598822 

penningmeester (ad interim) Dhr. J. de Wit 

 Pracanalaan 4  

 Amsterdam 

 tel.: 020 6109139 

   

REKENINGADRESSEN PAROCHIE:  

   ING Bank:  NL 07 INGB  0000 3565 63 

   RABO Bank: NL 71 RABO 0393 6175 99 

  

MEDEWERKERS PAROCHIEBLAD KERKKLANKEN: 

    Pater  L. Seeboldt tel. 0297 – 34 73 31 

    L. van der Horst 

  

Drukwerk:  T. Mesman / B. de Boer 

  

Coördinatie bezorgen: P.J. van der A, Zwaluwstraat 75, tel 020 6592660 

  

INLEVEREN KOPY: 

adres:   Pastorie Adelaarstraat 15A 

   voor 25 september 2018 

 

 

     De wijkcontactpersonen worden verzocht 

   de Kerkklanken op te halen voor verspreiding 

   op zondag 7 oktober 2018 
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