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NIEUWSBLAD VAN DE PAROCHIE 

HH ENGELBEWAARDERS 

TE BADHOEVEDORP 

 

 

34e jaargang nr. 1                                                               september 2019                                            

 

 
Allereerst hartelijk dank voor de vele felicitaties, goede wensen en gaven 

die ik voor m’n verjaardag mocht ontvangen. Mijn wens is dat we er nog 

vele jaren voor elkaar mogen zijn. 

Hoop dat u/jij een mooie en goede vakantie hebt gehad en er nu met frisse 

moed weer tegenaan kunt. 

Om ons geloof weer eens te verfrissen wil  ik u/jou uitnodigen. Waarvoor? 

In het maandblad “Volzin”(magazine voor religie en samenleving) las ik een 

artikel over groepjes kerkleden die samen de Bijbel lezen. Niet studieus, 

maar op een meditatieve manier. Veel mensen vinden bijbellezen moeilijk. 

Dat heeft te maken met een uitleggerige en intellectuele manier van 

omgaan met de bijbel. Je zou mensen die het boek openen de vraag 

kunnen stellen: “wat gebeurt er met jou als je deze tekst leest?” 

 

Iemand zei: “In onze rusteloze haastige tijd is het rustgevend en 

verdiepend. Je komt op adem en van je hoofd naar je hart”.  Een ander: “ 

Het kan zomaar gebeuren dat de tekst je anders naar hedendaagse 

gebeurtenissen laat kijken.” Weer een ander: “Het is alsof we zo’n tekst 

opeten. Die tekst, daar ga ik op kauwen, die komt in mij, die ga ik 

overdenken. Die tekst werkt in mij, God werkt daardoor in mij.” 

Als u/jij dat ook wilt méé-maken of mee-máken, spreek elkaar er eens over 

aan.Misschien kunnen we tot afspraken komen? 

Met een familieviering op 15 september openen we ons nieuwe parochiële 

werkjaar. Moge het ons allen tot heil en zegen zijn! 

 

p. Loek Seeboldt o.carm 

VAN DE PATER   
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AARDSE ZAKEN 

In de rubriek “aardse zaken” behandelen we actuele zaken rondom de 

thema’s financiën en onderhoud. 

Tuin 

Onze oproep om niet (langer) gebruikt tuingereedschap ter beschikking te 

stellen voor het onderhoud van de tuin rondom de kerk leverde een mooie 

verzameling aan bruikbaar materiaal op. Wij zijn daar heel blij mee! We zijn 

nog op zoek naar goed snoeimateriaal zoals snoeitangen, snoeimessen, 

takkenknippers en een kettingzaag. 

We zijn ook heel blij met de komst van Karel van der Horst. Karel is 

regelmatig te vinden in de tuin en dat begint zijn vruchten af te werpen. 

Mocht ook u het leuk vinden om ons bij het onderhoud van de tuin te helpen 

dan horen wij dat graag. 

Daarnaast zijn we aan het nadenken hoe we met een paar eenvoudige 

ingrepen het onderhoud van de tuin minder arbeidsintensief kunnen 

maken.  Concreet betekent dat we met name nog eens goed naar de 

verschillende heggen rondom de kerk zullen kijken en naar de kwaliteit van 

onze bodembedekkers. Het linker zijaanzicht van de kerk vraagt ook nog 

de nodige aandacht. Uiteindelijk is dat de plaats waar het Engelenbeeld 

komt te staan en dat moet goed uitkomen met de zichtlijnen. 
 

Verwarming 

Op een van de warmste dagen van deze zomer hebben onze technische 

mensen samen met de leverancier nog eens kritisch gekeken naar de 

instellingen en besturing van onze verwarmingsinstallatie. Dat alles er om 

voor te zorgen dat we ook tijdens de vieringen in de koudere maanden van 

het jaar en op bijvoorbeeld de avonden van de koorrepetitie er behaaglijk 

bij zitten. De verwachting is dat een deel van de investering zich gaat 

vertalen in een lagere energierekening. 

Vragen naar aanleiding van de rubriek Aardse Zaken? Dat kan per email 

(jos.dewit@upcmail.nl) of telefonisch 06-25011047. 

 

Namens het parochiebestuur 

Jos de Wit 

 

PAROCHIENIEUWS   

mailto:jos.dewit@upcmail.nl
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Doopgesprek 

 

Dopen vraagt tijd en aandacht. Daarom is er altijd voor de toediening van 
de Doop een gesprek. 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. 

 
  

In memoriam T. Barens - Houweling  *  01-12-1933  † 20-06-2019 
 
Op 20 juni overleed To Barens. Haar kinderen en kleinkinderen droegen 
haar de kerk binnen, waarbij ons koor het lied “ To, we dragen je op handen 
“ zong. 
Dinsdag 25 juni was de afscheidsviering in onze kerk; een mooie mis 
voorgegaan door pastor Loek Seeboldt. 
 
Er werd stilgestaan bij wie To was gedurende haar leven. De belangrijkste 
en mooiste eigenschap was dat To het goede deed voor de mensen in haar 
nabijheid. Daarbij ging het vooral om samen delen en rechtvaardigheid. 
Deze eigenschappen waren tot op het einde van haar leven zichtbaar. To 
was een lieve moeder en oma en een goed mens. 
 
Na de uitvaartmis werd ze begraven op Sloten bij haar man Joop. 
 

PERSONALIA   
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              GAARNE UW AANDACHT VOOR  
 

Agenda 

 
Donderdag 29 augustus 19:30 uur Parochiebestuur 
 
Woensdag 04 september 14:00 uur Gespreksgroep over het boek 
  ‘God en ik’ van Alain Verheij  
  in Badhoevedorp 

Zondag 15 september  10:00 uur Familieviering opening werkjaar 

Zaterdag 21 september 14:00 uur Vrijwillig(st)ers middag in ’t 
Rietland 

Dinsdag 01 oktober 19:30 uur Gespreksgroep:  
  Liturgie in beweging: Aalsmeer 

Zaterdag 12 oktober 10:00 uur Proef en zing mee:  
  Nieuw Vennep 

Zaterdag 12 oktober 10:00 uur  Inspiratiedag: Willibrorduskerk 
Heiloo 

Zaterdag 19 oktober  Excursie St Bernardushof te Aduard  
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FEESTELIJKE FAMILIEVIERING 

 

Zondag 15 september 2019 – 10:00 uur – vieren we het begin van het 

nieuwe werk-/schooljaar, met een feestelijke start/familieviering. 

 

De vakantie is voorbij. Het nieuwe werkjaar is begonnen. Dat geldt voor 

iedereen. Waarom accentueren we dit begin van het werkjaar? Ieder jaar 

komt het terug. Wat is er bijzonder aan?  Misschien is wel het bijzondere 

omdat het zo gewoon en zo vanzelfsprekend is.  

Het thema van de familieviering luidt: Het verdwaalde schaap en de goede 

herder. Wist u dat het woord 'herder' in het Latijn 'pastor' is ? Een woord 

dat u kunt terugvinden in 'pastoor'. Een 'pastoor' is iemand die voor een 

groep gelovigen zorgt als een herder voor zijn schapen. 

Iedereen, jong of oud is welkom bij deze familieviering. 

Luus van der Horst 

 

 

NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 
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Bedankjes van jarige parochianen 

 

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.  

 

Mevrouw Deken schrijft: 

Dank je wel voor de mooie orchidee voor mijn verjaardag. 

Er wordt goed voor hem gezorgd. 
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INTENTIES 

 

 

Zondag 01 september 2019  

Ouders Heima-van Buuren Henk van Rijn 

  

 

Zondag 08 september 2019 

Jo en Jan Slaman 

 

 

Zondag 15 september 2019 

Harry van Hulsen  Anneke Doorenbosch-Schut 

Bertus en Tiny van Kaam-Veldt   Maria Paulina Schreurs-Cappendijk 

To Barens-Houweling 

Joop, Jacobus en Apolonia van Weerdenburg 

 

 

Zondag 22 september 2019 

Geen misintenties ivm. oecumenische viering in de Pelgrimskerk 

 

 

Zondag 29 september 2019 

Siem en Marcel Rijkes Theo van der Meer 

Cor van Velsen Jan Kramer 

Joes Kloppenburg 

 

 

Zondag 06 oktober 2019 

Ouders Heima-van Buuren Henk van Rijn 

Jo en Jan Slaman Jos Bos 
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              VOOR U GELEZEN 

 

 

SCHULDHULPMAATJE HAARLEMMERMEER ZOEKT MAATJES 

 

In Nederland heeft gemiddeld 1 op de 5 huishoudens financiële problemen. 

Deze cijfers komen we ook in de Haarlemmermeer tegen. In Badhoevedorp 

hebben 325 huishoudens gemiddeld 2 of meer openstaande vorderingen 

die gemiddeld langer dan 2 maanden open staan. 

Nog eens 505 huishoudens hebben gemiddeld 1 openstaande vordering 
die gemiddeld 1 of 2 maanden open staat. 
In totaal gaat dit dus om 830 van de 5425 huishoudens van Badhoevedorp 
die problematische schulden hebben, ofwel 15%. (Voor de hele 
Haarlemmermeer is dit 25%, dus Badhoevedorp doet het beter dan het 
gemiddelde in de Haarlemmermeer). 
 
Wat doet een maatje? 

Een SchuldHulpMaatje is een gecertificeerde vrijwilliger die mensen met 

financiële problemen helpt om alle inkomsten en uitgaven in kaart te 

brengen. Het hoofddoel van schuldhulpmaatje is dat de hulpvrager 

overzicht krijgt over zijn of haar financiën en ook leert deze op orde te 

houden.  

Als maatje moet je vooral goed kunnen luisteren en geduld hebben. Je 

moedigt de hulpvrager aan om vol te houden en geeft hem of haar 

praktische hulp. 

In drie zaterdagen krijgen de nieuwe vrijwilligers een gecertificeerde 

training om goede hulp te kunnen bieden aan de hulpvragers. Ben jij ons 

nieuwe maatje? 

 

SchuldHulpMaatje worden 

Wil jij SchuldHulpMaatje worden en anderen helpen om ook financiële 
vrijheid te ervaren?  
Voor inlichtingen of een afspraak maken voor een intakegesprek neem dan 
contact op met de interim coördinator Hetty Kruit, 06-83383966, 
schuldhulpmaatjehaarlemmermeer@gmail.com.  
 
 
 
 

mailto:schuldhulpmaatjehaarlemmermeer@gmail.com
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Programma najaar 2019 

In het najaar worden er weer actitiviteiten georganiseerd 
door en voor mensen die zich betrokken voelen bij de 
Karmel in onze regio rond Aalsmeer en Amstelveen als 
Centrum voor Spiritualiteit van de Karmel. Achter in de kerk 
ligt voor u de folder klaar van de Karmelberichten in het 
najaar. Onderstaand een aantal van deze aktiviteiten. 
 
 

 

Gespreksgroep Karmel 
Deze reeds enige jaren bestaande groep verwelkomt 
graag nieuwe deelnemenden.  
We bespreken belangrijke, actuele onderwerpen, die 
ook door de deelnemenden aangedragen kunnen 
worden. 
We bespreken nu het boek “God en ik. Wat je als 
weldenkende 21e eeuwer kunt leren van de Bijbel” van 
Alain Verheij (2018). 

 Badhoevedorp  

Datum 4 september 2019  

Tijd 14:00 uur 

Plaats 
Pastorie Badhoevedorp, 
Adelaarstraat 15 A, 
1171 TM  Badhoevedorp 

 

Begeleiding Loek Seeboldt o.carm 

Bijdrage vrijwillig 

Aanmelden bij 
 
 

Loek Seeboldt o.carm. 
 

loekseeboldt@hetnet.nl 
0297  34 73  31 
 

 

KARMELBERICHTEN Aalsmeer-Amstelveen 
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Liturgie in beweging 
Wanneer valt Pasen volgend jaar? 
Een inleiding op de “kalender voor het 
liturgisch jaar A, 2019-2020”. 
Hoe is het kerkelijk jaar ontstaan en wat is de 
betekenis ervan? 

 Aalsmeer Nieuw Vennep 

Datum 1 oktober 2019 15 oktober 2019 

Tijd 19:30 – 21:30 uur 

Plaats 
Parochiecentrum, 
Gerberastraat 6, 
1431 SG  Aalsmeer 

De Herberg, 
St. Antoniusstraat 15, 
2153 BA  Nieuw-Vennep 

Begeleiding Loek Seeboldt o.carm 

Bijdrage vrijwillig 

Aanmelden bij Loek Seeboldt o.carm. 
loekseeboldt@hetnet.nl 
0297 – 34 73 31 

 

 

 

 

Proef en zing mee 
We proeven en zingen “Gezangen rond Brood en 
Wijn”, te gebruiken in Eucharistieviering en 
Avondmaal. Ook besteden we aandacht aan de 
antwoordpsalmen voor de Advent in het nieuwe 
liturgisch jaar (A) dat begint op  
1 december 2019. 

Datum 12 oktober 2019 

Tijd 10:00 – 14:30 uur 

Plaats 
Parochiekerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, 
St. Anthoniusstraat 15,  
2153 BA Nieuw-Vennep 

Begeleiding Loek Seeboldt o.carm en Nico van Geijlswijk 

Bijdrage € 7,00 inclusief lunch 

Aanmelden bij 
Lano Jansen  
 

lanothea@hotmail.com 
06 20 12 77 62 

 

 

 

 

mailto:loekseeboldt@hetnet.nl
mailto:lanothea@hotmail.com
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PLATFORM VLUCHTELINGEN HAARLEMMERMEER 

VERBINDING SAMEN OP WEG 

 

 

Een ‘verbindingswandeling’ op zaterdag 21 

september wil allerlei oude en nieuwe 

groepen Haarlemmermeerders laten 

ontdekken: we zijn in Haarlemmermeer 

samen op weg. Het bijzondere van 

Haarlemmermeer is: het grootste deel van de 

inwoners komt ‘van buiten’. 150 jaar geleden 

waren mensen uit Zeeuws-Vlaanderen en 

West-Brabant de eerste ‘migranten’ in de kersverse polder, ‘De 

Polderjongens’.  

Het is het begin van een lange traditie ‘migratie’, waarbij de ‘landen van 

herkomst’ steeds wereldwijder werden: Friezen en Amerikaanse expats en 

nu migranten uit Syrië, Afghanistan en Eritrea. Maar de tweede groep wordt 

vaak ‘vreemder’ beleefd dan de eerste. 

 

Dan gaan mensen op zoek naar ’verbinding’. Op zaterdag 8 juni was er een 

Verbindingsmaaltijd in Hoofddorp, met mensen uit buurten, kerken en 

moskeeën en deelnemers aan taalcursussen. Om dit te stimuleren 

organiseert het Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer op zaterdag 21 

september een verbindingswandeling met als motto ‘Samen op weg’. 

 

In een wandeling van 3 tot 4 km gaan groepjes van vijf met elkaar in 

gesprek over hun geschiedenis, of ze nu Hoofddorper, Fries of Syriër zijn. 

Al wandelend van de Boskern in Overbos naar het Historisch Museum in 

het bos zoeken ze: ‘Wat is hier anders dan in onze eigen dorpen? Wat 

hebben we hier meegemaakt? En vooral: wat hebben we hier samen?’ In 

het museum lunchen ze samen en bekijken wat het gemeenschappelijke 

Haarlemmermeerse verleden omvat. De verbindingswandeling is op 

zaterdag 21 september van 11.00 – 16.00 uur. Kosten € 5,00. Vertrek van 

het parkeerterrein bij de Boskern, Liesbos 24 in Hoofddorp-Overbos.  

 

Opgeven voor 12 september: vluchtelingeninhaarlemmermeer@gmail.com 

of WhatsApp/sms op 0616040860. In het Platform Vluchtelingen werken 

verscheidenen Haarlemmermeerse groepen samen. informatie: www. 

Vluchtelingenhaarlemmermeer.nl / Rien Wattel, 06 16040860 (secretariaat) 

 

 

mailto:vluchtelingeninhaarlemmermeer@gmail.com
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GELOVEN IN HET ALLEDAAGSE …! 
 

 
Na de succesvolle inspiratiedagen van 2017 en 2018 organiseren wij op 
zaterdag 12 oktober weer een Inspiratiedag en blijven we deze keer heel 
dicht bij het alledaagse.  
We willen daarmee instemmen met onze paus Franciscus, die zegt: ‘God 
kun je nergens ontmoeten als je Hem niet éérst ontmoet in de gekwetste, 
beledigde en beschadigde mensen (zeg maar alledaagse) die je op je weg 
door het leven ontmoet.’ 
Voor deze dag hebben we een boeiende spreker: Alain Verheij (1989), 
schrijver, spreker, blogger en zelfbenoemd ‘Theoloog des Twitterlands’. 
Hij is theoloog en bijbelwetenschapper en studeerde aan de universiteit van 
Leiden. Een jaar geleden verscheen zijn boek ‘God en ik: wat je als 
weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van de bijbel’.  
Verheij is lid van het Theologische Elftal van Trouw en is regelmatig te 
horen als radiocommentator bij de KRO/NCRV.  
 
Dan zijn er twee rondes met verschillende werkwinkels o.a. verzorgd door 
de inleider n.a.v. zijn voordracht.  
Verder wordt er met deelnemers gezongen o.l.v. Wilma Wieringa, gaat Leo 
Mesman op zoek naar waar we God vinden in ons leven van alle dag.  
Nico Smit confronteert belangstellenden met shockerende, controversiële 
en misbruikte bijbelverhalen.  
Ko Schuurmans wijst de weg naar nieuwe en oude rituelen die een diepere 
betekenis geven aan het alledaagse. 
Jan Verbruggen gaat het gesprek aan n.a.v. de verhalen van een vrijwilliger 
bij slachtofferhulp en iemand die zich inzet voor een schone aarde. 
  
Over deze inspiratiedag vindt u informatie in de folder die wij verspreiden, 
die u digitaal kunt opvragen bij 
jcj.verbruggen@quicknet.nl en kunt u vinden bij  
VPW-info, onder de knop Publicaties.  
 
We sluiten de dag af met het samen vieren van ons geloof.  
De inspiratiedag is in het mooie parochiecentrum van de Willibrorduskerk 
te Heiloo – Westerweg 267, enkele stappen vanaf het station.  
De dag begint om 10.00 u en wordt om + 15.30 u afgesloten.  
 
Werkgroep Inspiratiedag namens de Vereniging Pastoraal Werkenden: 
Kiki Kint, Leo Mesman, Ko Schuurmans, Nico Smit en Jan Verbruggen 
 

 

mailto:jcj.verbruggen@quicknet.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.: 06 4794 0376 

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 24 september 2019 

 

 

              De wijkcontactpersonen worden verzocht 

        de Kerkklanken op te halen voor verspreiding 

        op zondag 06 oktober 2019 

 


	SCHULDHULPMAATJE HAARLEMMERMEER ZOEKT MAATJES
	Wat doet een maatje?
	SchuldHulpMaatje worden


