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In allerlei politieke discussies beroept men zich wel eens op de joods-

christelijke wortels van onze westerse cultuur en beschaving. Terecht of 

onterecht?. 

We hebben allemaal gehoord of gelezen over  wat kinderen op 

fundamentalistische islamitische scholen zouden moeten leren. Allerlei 

groepen mensen in onze samenleving zouden “ongelovigen” zijn en worden 

met straffen bedreigd. Ik denk zelf dat dat vooral komt door de manier 

waarop de Koran wordt gelezen en verstaan. We mogen dan niet uit de 

geschiedenis vergeten dat zogenaamde “christenen” , op grond van hun 

letterlijk lezen en verstaan van de Bijbel, op kruistochten gingen. Die tijd is 

gelukkig voorbij. Nu doet zich een omgekeerde situatie voor. Hoog tijd om 

ons te bezinnen op wat onze Bijbelse waarden en normen zijn. Historici van 

naam hebben aangetoond dat liberale waarden als gelijkheid, democratie, 

verdraagzaamheid en de vrijheid van het individu niet het exclusieve 

resultaat zijn van de Verlichting maar hun basis hebben in het Christendom. 

Historicus  Tom Holland gaat in zijn onlangs verschenen boek “Dominion –  
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How Christianity changed the world” nog verder. Hij schrijft dat, zonder het 

christendom – met zowel zijn mooie als duistere kanten – de moderne 

seculiere beschaving niet zou hebben bestaan. Columniste Welmoed 

Vlieger (Trouw  24 sept. 2019): om onze moderne liberale waarden “op 

echtheid en betrouwbaarheid te onderzoeken is een kompas nodig. Juist 

hier kan het christendom van blijvende waarde zijn”. 

Dat wij in onze vieringen en bijeenkomsten steeds meer mogen ervaren en 

beleven wat Jezus Christus ons in woord en daad heeft voorgeleefd en 

daarnaar zelf leven. 

p. Loek Seeboldt o.carm 
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ALLERZIELENVIERING  

 

De overledenen van het afgelopen jaar van de parochie Engelbewaarders 

worden in de viering van Allerzielen herdacht. Hun namen zullen worden 

voor gelezen en bij elke naam zal een familielid worden uitgenodigd de 

gedachteniskaars aan te steken, de kaars die ook tijdens de uitvaart 

brandde.   

 

De viering is op zaterdagavond 2  november 2019 om 19:00 uur. 

Wij nodigen ook de andere aanwezigen in de kerk uit een kaarsje te 

ontsteken om zo iedereen te gedenken die zij willen gedenken. Daarmee 

roepen wij hen opnieuw in onze herinnering hoe zij licht voor ons waren. 

 

Na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te gebruiken 

achter in de kerk. Zo is er gelegenheid elkaar ook nog even te ontmoeten. 

 

 

PAROCHIENIEUWS   
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FAMILIEVIERING  

 

Zondag 24 november is er weer een familieviering. We vieren het feest van 

Christus Koning. Het feest van Christus Koning van het Heelal is een 

hoogfeest binnen de Rooms-katholieke Kerk dat eind november gevierd 

wordt, op de laatste zondag van het liturgisch jaar.  

"Dat Hij koning is, heeft Jezus zelf gezegd, maar onmiddellijk eraan 
toegevoegd: Pas op, ik heb geen paleis, geen troon, geen kroon.  
Mijn Koninkrijk ligt elders, het kent geen rijksgebied of grens. 

Zijn kroon was anders dan die van onze koningen, en zijn Koninkrijk 
is een wereld waarin het leven goed is voor iedereen.  

In de Evangelielezing van vandaag horen we hoe samen met Jezus 
twee misdadigers gekruisigd werden. Wanneer Jezus spreekt over zijn 

Koninkrijk, begrijpt de ene dat wel, maar de andere het niet.   

Iedereen is van harte welkom bij deze familieviering om 10:00 uur.  

Luus van der Horst 
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GESPREKSGROEP   

De gespreksgroep in Badhoevedorp heeft gekozen om te praten over het 

boek God en ik van Alain Verheij.  Wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt 

leren van de Bijbel. 

 

Alain  Verheij,  theoloog en schrijver, is zelf misschien wel het meest 

nieuwsgierig naar het antwoord op die vraag. In God en ik schrijft hij 

persoonlijk, kritisch en een tikje ironisch over zijn geloof. Met een scherp 

oog analyseert hij onze tijd en hoe de christelijke verhalen en gebruiken wel 

degelijk iets te zeggen hebben over de wereld van nu. Verhalen over Jezus, 

Job, Mozes en Petrus zetten ons aan tot denken over hoop, vertrouwen en 

volharding. Al eeuwenlang putten mensen kennis, goede raad, hoop en 

troost uit de Bijbel. Aan de hand van deze oude verhalen werpt God en ik 

licht op hedendaagse levensvragen. 

 

Voordat hij theoloog werd heeft hij geschiedenis gestudeerd. Hij is dol op 

verhalen vertellen, zoals hij zelf zegt in een interview in Trouw. “Elke 

Bijbeltekst is ook een verhaal. Voor een preek ben ik de hele week met zo’n 

tekst bezig, heb ik daar zelf ook een relatie mee. Bij een goede preek 

herkennen mensen zichzelf in wat ik vertel en gaat het voor ze leven.” 

 

De gespreksgroep is begonnen met het hoofdstuk Zin in het leven. Met 

elkaar lezen we de tekst  b.v. over hoe de evangelisten de verhalen van 

Jezus opgetekend hebben. Loek geeft uitleg,  meer achtergrond informatie. 

Onze verhalen komen naar boven. Hoe zien wij de bijbelverhalen in ons 

leven? Wat betekenen ze voor ons?   

 

Wij  gaan graag weer met elkaar in gesprek. We hebben afgesproken op 

woensdag 30 oktober a.s. om 14.00 uur bij elkaar te komen in de pastorie. 

Ook u bent van harte welkom! 

 

Sophie de Groot (deelneemster aan de gespreksgroep)  
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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. 
 
 
 
 

  

 

                    GAARNE UW AANDACHT VOOR  
 

Agenda 

 

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

  Nieuw Vennep 

Zaterdag 19 oktober  Excursie St Bernardushof te Aduard  

 

Donderdag 24 oktober 19:30 uur Parochiebestuur 

 

Woensdag 30 oktober  14.00 uur  Gespreksgroep: boek ‘God en ik’         

van Alain Verheij: in de pastorie. 

Zaterdag 30 november 15:00 uur   Film van de Musical ‘Titus’ in de 

Engelbewaarders 

 

 

 

PERSONALIA   
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MUSICAL OVER HET BEWOGEN LEVEN VAN TITUS BRANDSMA 

Er is een musical gemaakt over het leven van Titus Brandsma  (1881-1942): 

de veelzijdig actieve Friese mysticus uit Bolsward, dankzij wie de 

Bonifatiuskapel tot stand kwam. Zijn principieel verzet tegen het Duitse 

nazisme leidde in de Tweede Wereldoorlog tot zijn dood in het 

concentratiekamp Dachau. De verzetsrol maakte hem internationaal 

bekend. Het bewogen leven van Titus Brandsma – van boerenzoon tot 

kloosterling,  journalist  en professor – door professioneel muziektheater  

opgevoerd. 

Schrijver Bouke Oldenhof heeft van het leven van Titus Brandsma een 
boeiend musicalverhaal geschreven. De componisten Chris Fictoor, Henk 
Pool en Peter van der Zwaag en tekstschrijver Eppie Dam sluiten met hun 
liederen steeds perfect aan bij de sfeer van de voorstelling. De musical 
‘Titus Brandsma’ wordt o.a. uitgevoerd door leerlingen van het Titus 
Brandsma lyceum in Oss.   

Van deze musical is een film gemaakt, die wij aan u willen tonen op 
zaterdagmiddag 30 november 2019 van 15:00 – 17:00  uur in de 
Engelbewaarderskerk. 

TITUS is een indrukwekkende voorstelling, aansprekend voor een breed 
publiek met schitterende afwisseling in dans en muziekstijlen – van klassiek 
tot rock. Vooral het herkenbare thema ‘leven tussen stilte en stress’ zal veel 
mensen in deze hectische maatschappij enorm aanspreken. 

De voorstelling schetst Titus’ levensloop in afwisselende taferelen. Zijn 
opgroeien als kind in de Friese boerenfamilie Brandsma  bij Bolsward.  De 
keuze op jonge leeftijd voor het monniksleven van de orde der Karmelieten. 
Brede activiteiten in de  vooroorlogse jaren ‘20 en ‘30 als priester, journalist, 
onderwijsman,  universitair hoogleraar en katholiek media adviseur.  

 

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 B. van de Water schrijft: 

Hartelijk bedankt voor de mooie bos bloemen die ik met mijn verjaardag 
gekregen heb. Hartelijke Groeten van Bep.v.d. Water. 
 

INTENTIES 

Zondag 6 oktober 2019 

Ouders Heima-van Buuren Henk van Rijn 

Jos Bos Hans Bruck 
 

Zondag 13 oktober 2019 

Jan van den Berg Harry van Hulsen 
 

Zondag 20 oktober 2019 

Joes Kloppenburg Anneke Doorenbosch-Schut 

To Barens-Houweling 
 

Zondag 27 oktober 2019 

Siem en Marcel Rijkes Theo van der Meer 

Cor van Velsen Jan Kramer 

Bertus en Tiny van Kaam-Veldt 
 

Zondag 03 november 2019 

Ouders Heima-van Buuren Henk van Rijn 

Els van der Veen 
 

Zondag 10 november 2019 

Harry van Hulsen Hans Bruck 
 

Zondag 17 november 2019 

Joes Kloppenburg Familie Vrolijk 

Anneke Doorenbosch-Schut To Barens-Houweling 
 

Zondag 24 november 2019 

Siem en Marcel Rijkes Theo van der Meer 

Cor van Velsen Jan van den Berg 

Jan Kramer 
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                VOOR U GELEZEN 

 

 

SCHULDHULPMAATJE HAARLEMMERMEER ZOEKT MAATJES 

 

In de vergadering van Caritas en MOV groepen van de Haarlemmermeer 

hebben de daar aanwezige parochie-groepen besloten om 

SchuldHulpMaatje te promoten. In de vorige edtie van Kerkklanken van 

augustus 2019 heeft u hier al over kunnen lezen. 

 

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

In Badhoevedorp hebben 325 huishoudens gemiddeld 2 of meer 

openstaande vordering die gemiddeld 1 of 2 maanden openstaan.  

 

Samen lukt ’t, dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje. Zeker als je 

in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder 

te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde 

op zaken te stellen. Onze maatjes doen dat. 

Er worden twee informatie-avonden gegeven voor degenen, die 

belangstelling hebben voor SchuldHulpMaatje: 

woensdagavond 6 november 19.30 in het parochiehuis van de Katholieke 

Kerk in Hoofddorp, Kruisweg 1073, en  

op donderdagavond 21 november 19.30 in kerkcentrum De Ark, Muiderbos 

36, Hoofddorp. 

 

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met  

de interim coordinator Hetty Kruit, 06 83383966, 

schuldhulpmaatjehaarlemmer@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:schuldhulpmaatjehaarlemmer@gmail.com
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“RAAKPUNT” - Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit 

Aalsmeer – Amstelveen                                                                                

 

Beste Leden van koren en allen die graag zingen, 

Hierbij nodigen we u/jou hartelijk uit voor de komende ZANGPROEVERIJ. 

Deze is gepland op zaterdag 12 oktober van 10.00 – 14.30 in de 

Parochiekerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, St. Anthoniusstraat 15, 

2153 BA Nieuw-Vennep. 

 

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. We sluiten af met een korte viering. 

 

Het geheel staat onder leiding van ondergetekende, met medewerking van 

organist Nico van Geijlswijk. 

PROEF en ZING MEE.  

 

De kosten bedragen, inclusief koffie/thee en lunch: € 7, - 

Opgave tot uiterlijk 7 oktober bij Dhr. Lano Jansen ( tel. 06 – 20127762 of 

lanothea@hotmail.com). 

 

Heel graag tot dan. 

Vriendelijke groet, 

p. Loek Seeboldt o.carm 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lanothea@hotmail.com
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KARMELBERICHTEN 

 

AGENDA, Overzicht van de activiteiten van de Karmel Aalsmeer 
Amstelveen oktober 2019. 
 

Activiteit Tijd Plaats Adres Datum 

     

Oktober     

Mandala tekenen 9:45 – 12: 00 Amstelveen T 24-09-2019 

Liturgie in beweging 19:30 – 21:30 Aalsmeer PC 01-10-2019 

Proef en zing mee 10:00 – 14:30 Nieuw-Vennep PK 12-10-2019 

Film en Spiritualiteit. Oscar et la 

dame rose 11:00 – 15:30 Amstelveen T en O 12-10-2019 

Liturgie in beweging 19:30 – 21:30 Nieuw-Vennep H 15-10-2019 

Taizéviering in de Karmel 20:30 Aalsmeer ZW 25-10-2019 

Karmelstroom 17:30 – 20:30 Amstelveen K 25-10-2019 

Film en Spiritualiteit. Stellet 

Licht 11:00 – 15:30 Amstelveen T en O 26-10-2019 

55+ “met nieuwe ogen zien” 10:00 – 11:30 Aalsmeer PC 31-10-2019 

     

Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG  Aalsmeer 
PC 

 

Zwarteweg 36, 1431 VM  Aalsmeer 
ZW 

 
Kerk Z. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1,  

1183 HN  Amstelveen 
K  

Ontmoetingsruimte, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN  Amstelveen 
O 

 

Tuinkamer, , Westelijk Halfrond 1, 1183 HN  Amstelveen 
T 

 
Kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, St. Anthoniusstraat 15,  

2153 BA N’w-Vennep 
PK  

De Herberg, St. Antoniusstraat 15,  2153 BA  Nieuw-Vennep H  
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BIJBELS LEERHUIS: VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE ER TOE DOEN 

 

Bij de verhalen over Jezus vragen wij ons af: Wie is Hij? Waar is Hij op uit? 

Wat beweegt hem? Wat wil Hij in Woord en Daad met ons delen? 

Dit is een heel ambitieus onderwerp. Maar al die wijsheid blijft gesloten 

zolang je dit niet opent. Daarom beginnen we van september tot Kerstmis 

en vertrouwen we ons toe aan elkaar en aan de verhalen die ons gegeven 

zijn om ze met elkaar te delen. Van januari tot april laten we ons leiden door 

twee items uit de verhalen over Jezus: De Tempel en de Messias. 

 

Begeleiding:  Jan Engelen 

Wanneer:   op dinsdagavond 

  24 september, 1 en 22 oktober,  

  19 november, 3 en 10 december,  

  7 januari 2020, 11 en 25 februari, 

  10 en 24 maart, 7 en 21 april. 

Tijd:   19:30 – 21:30 uur 

Waar:   Plein van Siena, Rijnstraat 109 hs, 1079 HA Amsterdam 

Kosten:  € 90,- te voldoen bij inschrijving. 

 
Jan Engelen 
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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 12 november 2019 

 

 

              De wijkcontactpersonen worden verzocht 

        de Kerkklanken op te halen voor verspreiding 

        op zondag 24 november 2019 
 


	SCHULDHULPMAATJE HAARLEMMERMEER ZOEKT MAATJES

