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     Kerstklanken 

 

 

NIEUWSBLAD VAN DE PAROCHIE 

HH ENGELBEWAARDERS 

TE BADHOEVEDORP 

 

 

34e jaargang nr. 4                                                                december  2019                                            

 

 
 

 

Met de familieviering op het Hoogfeest “Christus, Koning van het heelal” 

hebben we een kerkelijk jaar afgesloten. Op 1 december beginnen we een 

nieuw jaar (A jaar) met de 1e zondag van de Advent. In een kerkelijk oftewel 

liturgisch jaar herdenken we het gehele mysterie van Christus; ”vanaf de 

menswording tot aan de dag van het Pinksterfeest en tot aan de verwachting 

van de komst van de Heer”. De oudste herdenking is de jaarlijkse viering 

van het paasmysterie ( Pasen -  Pinksteren). Dan volgt die van de Geboorte 

van de Heer en zijn eerste openbaringen. Dat is de Kersttijd, die loopt vanaf 

Kerstmis 25 december en wordt afgesloten met het feest van de Doop van 

de Heer op zondag 12 januari 2020. Dan volgen de “Zondagen door het 

jaar” tot de Veertigdagentijd, die begint op Aswoensdag 26 februari. 

De adventstijd is de periode van voorbereiding op het hoogfeest van 

Kerstmis, “waarop de eerste komst van Gods Zoon onder de mensen wordt 

herdacht”.  Tevens wordt de aandacht gericht op de verwachting van de 

tweede komst van Christus aan het eind der tijden. 

VAN DE PATER   
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In een boeiende bespreking met een vertegenwoordiging van al onze 

liturgische groepen, zijn we op 1 oktober tot de volgende “rode draad” / 

thema’s gekomen: 

Er gaat iets gebeuren ……. 

1e zondag: … sta  er voor open. 

2e zondag: … bereid je voor. 

3e zondag: … blij verder. 

4e zondag: … zijn we er klaar voor? 

Kerstavond:   Jezus wordt geboren. 

Kerstochtend: Jezus is geboren. 

Ons allen zij toegewenst inspirerende vieringen en alvast een gezond, 

gelukkig en gezegend Nieuwjaar! 

p. Loek Seeboldt o. carm 
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Liturgie in beweging … 

Waarom valt Kerstmis op een vaste datum en Pasen niet? Hoe is ons 

kerkelijke oftewel liturgische jaar ontstaan en heeft het zich ontwikkeld? 

Op deze vragen willen Ds. Bert Griffioen en p. Loek Seeboldt graag nader 

ingaan en ze met u/jou bespreken. 

Daarvoor is gepland maandagmiddag 25 november. Er zijn twee 

mogelijkheden om deel te nemen aan een groep; van 15.00 – 17.00 uur 

oftewel van 20.00 – 22.00 uur. 

Het vindt plaats in de ontmoetingsruimte van de Pelgrimskerk. Opgave is 

niet nodig, een kleine bijdrage in de onkosten is fijn. 

We zullen blij zijn met uw/jouw komst! 

Bert en Loek 

 

 
 

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 

PAROCHIENIEUWS   

PERSONALIA   
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brengen. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met 
onze secretaresse tel. 6592591. 
 

  

 

                    GAARNE UW AANDACHT VOOR  
 

Agenda 
 
 

Maandag   25 november   15:00 – 17:00 uur Liturgie in beweging of 

  20:00 – 22:00 uur:  in de Pelgrimskerk 

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

Engelbewaarders 

Woensdag 8 januari 2020 14.00 uur  Gespreksgroep: boek ‘God en ik’         

van Alain Verheij: in de pastorie. 

Donderdag 9 januari 19:30 uur  Liturgisch Beraad 

 

 

 
ADVENTSACTIE 2019 

 

Wereldwijd leven mensen in de marge van de samenleving. Door bij te 

dragen aan het verbeteren van hun levensomstandigheden willen wij in de 

tijd voor Kerstmis licht laten schijnen op plekken waar hoop ver weg lijkt. 

Onze parochie heeft dit jaar gekozen voor het project: Toegankelijke 

gezondheidszorg in Niger. 

 

Gezondheidszorg en medicijnen zijn in Niger voor veel mensen slecht 

bereikbaar. In de gemeenschappen van Tambole en Dogona wil de Caritas 

organisatie in Niger medicijnen beschikbaar stellen. Ook willen zij investeren 

NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 
  



6 
 

in goede bevallingszorg om de moeder en kindersterfte te verminderen. 

Gezondheidswerkers richten zich op bewustwording en 

gedragsverandering in de gemeenschap om zo besmettelijke ziektes te 

voorkomen. 

Wat kunnen wij bijdragen aan een betere wereld dan prachtige mensen de 

toekomst insturen. 

 

Tot en met Kerstmis kunt u uw bijdrage deponeren in de bekende melkbus 

achter in de kerk. U kunt ook rechtstreeks geld overmaken t.n.v. 

Adventsactie Den Haag IBAN:  NL89 INGB 0653 1000 00 onder vermeding 

van Toegankelijke Gezondsheidszorg in Niger. 

Dank u wel ook namens de mensen die dankzij uw bijdrage zicht krijgen op 

een hoop volle toekomst. 

 

Werkgroep Diaconie 

 

EERSTE COMMUNIE 

 

In de HH. Engelbewaardersparochie starten we in 

januari 2020 met de voorbereiding voor de Eerste 

Communie.  

Het sacrament van de Eerste Heilige Communie is, 

na de Doop, de volgende stap op de geloofsweg 

van een kind.  

 

Deze uitnodiging is bedoeld voor de kinderen die 

in groep 4 en 5 van de basisschool zitten. Uw kind 

kan de Eerste Communie doen als hij/zij gedoopt 

is. Kinderen die nog niet gedoopt zijn, kunnen ook aangemeld worden. Deze 

kinderen worden gedurende de voorbereiding gedoopt.  

Indien u uw kind wilt aanmelden voor de voorbereiding voor de Eerste 

Communie verwijzen wij u naar de website www.rkkerkbadhoevedorp.nl. 

 

Er hebben zich al zeven kinderen aangemeld. 

De eerste communieviering is op zondag zondag 10 mei 2020 om 10:00 

uur. 

 
Luus van der Horst (catechetisch medewerkster) 
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MUSICAL OVER HET BEWOGEN LEVEN VAN TITUS BRANDSMA 

Zaterdagmiddag 30 november bent u van harte welkom de film te zien van 
de musical over het leven van Titus Brandsma (1881-1942)  van 15:00 uur 
– 17:00 uur in de Engelbewaarderskerk. 

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.   

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.  

De toegang is gratis. 

Bedankjes parochianen 

 

Mevrouw Kramer schrijft: 

Graag wil ik de pastor, de koster, maar zeker ook het koor bedanken voor 

de prachtige viering van Allerzielen. De liederen en de teksten waren, wat 

ons betreft, zeer toepasselijk, gekozen en hebben veel steun gegeven. 

Bij binnenkomst was het koor al aanwezig en het maakte meteen al veel 

indruk dat zij in het zwart met witte sjaals gekleed waren. Hiermee toonden 

zij zoveel respect voor de overledenen, die deze avond speciaal herdacht 

werden, dat het mij zelfs ontroerde. Nogmaals bedankt. Mevr Kramer, 

kinderen en kleinkinderen. 

 



8 
 

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.  

 

Hr/mw. A Gambirasi schrijft: 

Hartelijk dank voor de mooie lila orchidee die ik met mijn verjaardag mocht 

ontvangen. De wondroos ging er meteen een stuk beter door. 

Ook de heer S. Gambirasi dankt de parochie voor de mooie plant die hij via 

de contactpersoon mocht ontvangen. 

Mw. T. Meekel schrijft:  

Ik wil u graag bedanken voor het mooie boeket dat ik voor mijn verjaardag 

heb gekregen! 

Mevrouw N. van Lieshout schrijft: 

Heel hartelijk bedankt voor de mooie bos hortensia’s, die ik kreeg voor 

mijn 85e verjaardag. 

Mw. E. Everaardt schrijft: 

Ik wil de parochie heel hartelijk bedanken voor de bloemen, die ik afgelopen 

zondag 3 november mocht ontvangen. 

Mw. B. van der Meer schrijft: 

Blij verrast was ik met de mooie orchidee, die ik eind september ontving. 

Een aangename verrassing, waarvoor heel veel dank. 

Mw. Biekmann schrijft: 

Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik voor mijn 93e verjaardag heb 

gekregen. 
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INTENTIES 

 

Zondag 01 december Ouders Heima-van Buuren  

 Henk van Rijn 

 Hans Bruck  

   

Zondag 08 december Rina Bouwhuis-Kuijkhoven  

 

Zondag 15 december To Barens-Houweling  

 Harry van Hulsen 
 

Zondag 22 december Anneke Doorenbosch-Schut 
 

Kerstmis 24 en 25 december 2019 

 Joes Kloppenburg  

 Jan van den Berg 

 Jan Kramer `  

 Jos Bos 

 Bertus en Tiny van Kaam-Veldt 

 Joop, Jacobus en Apolonia van Weerdenburg 

 Hans Bruck 

 Rina Bouwhuis-Kuijkhoven 

 

Zondag 29 december Siem en Marcel Rijkes  

 Theo van der Meer 

 

Zondag 05 januari 2020 Hans Snijders 

 Ouders Heima-van Buuren 

 Henk van Rijn 
 

Zondag 12 januari Anneke Doorenbosch-Schut 
 

Zondag 19 januari To Barens-Houweling 
 

Zondag 26 januari Siem en Marcel Rijkes  

 Jan Kramer  

 Joes Kloppenburg 

 Theo van der Meer 
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VERSLAG KLOOSTERWANDELING ADUARD 

 

 

Zaterdag 19 oktober was het eindelijk zover we gaan naar 
Aduard. Om 7.30 uur vertrok de bus richting Badhoevedorp 
om daar ook 28 Aduardgangers op te pikken. De stemming 
zat er al vroeg in. Onderweg vertelde Loek over Aduard en 
als afsluiting werd  het lied ‘Dank U voor deze nieuwe 
morgen’ gezongen. Bij de wegrestaurant aan de A6 was er 
een tussenstop voor een kopje koffie en/of thee met een 
heerlijk stuk appelgebak wat eigenlijk te koud werd 

opgediend. Vanuit binnen hadden we mooi uitzicht op een prachtige natuur 
buiten. De tocht werd voorgezet richting Aduard, onderweg wat regen maar 
hoe meer we in Groningen kwamen werd het alweer droog. 
 
Ondertussen vertelde Loek nog meer over Aduard en  daarna werd het lied 
‘Door de wereld gaat een woord’ gezongen. In Aduard voor het museum 
werden we opgewacht door de vrijwilligers Jess en Ies die als een echte 
monnik was verkleed. Na een hartelijk welkom kwamen we in de kerk terecht 
waar we plaats namen om een duidelijk uitleg van de kerk en ziekenzaal te 
horen. Ondertussen werd de lunch door de vrijwilligers voorbereid. Na de 
lunch gingen we naar buiten waar op straat de stenen verweven lagen tussen 
de straatstenen om aan te duiden hoe groot de afgebroken kerk is geweest. 
Na de film die vertoont werd in een school werd de rondleiding voortgezet 
richting museum. 
 
Ondertussen werd er koffie en thee gezet met een heerlijk plakje cake of koek. 
Om vier uur was het tijd om naar ons dineradres in Ens te gaan. Om half zes 
schoven we allemaal aan in het restaurant voor een heerlijk diner. 
Ondertussen was het donker geworden. In de bus werd het lied Wonen overal 
nog ingezet. Om tien voor negen arriveerde we in Badhoevedorp. Daarna 
richting Aalsmeer waar we om half tien aankwamen, daar stapten we moe 
maar voldaan met veel informatie over Aduard uit. 
We kunnen terug zien op een geslaagde dag. 
 

    Groet Ria Pieterse- Waaijman 
 

 

 

https://www.kloostermuseumaduard.nl/aduard-3-d
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           VOOR U GELEZEN 

 

 

 

KERSTMATINEE  HAARLEMMERMEERS MANNENKOOR 

 

Op zondagmiddag  15 december a.s. geeft het Haarlemmermeers 

Mannenkoor ‘Zang en Vriendschap’ ( HMZV) een kerstconcert in 

kerkgebouw Joannes de Doper in Hoofddorp. 

Medewerking geven Annet Bootsman, sopraan en Klaas Koelewijn, piano 

en orgel. Algehele muzikale leiding: Roland Bosma. 

 

Uitgevoerd worden o.a.  

’t Is geboren het Godd’lijk kind, Star of Wonder, Carol of the Star, King all-

glorious, Mary’s Boy-child, Do you hear what I hear? What child is this, 

Cantique de Noël, Stille Nacht, Weihnachtsglocken, Still, still, still, Leise 

rieselt der Schnee, Transeamus, In dulce jubilo, Panis Angelicus, Tollite 

Hostias, Here comes the Light, Feliz Navidad. 

Ook zijn er meerder momenten van samenzang. 

 

Aanvang concert 15:00 uur, er is geen pauze. 

Toegangsprijs € 10,-, kinderen € 5,-.   

 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij :  

Lex van Saarloos, tel 06  28132074, Ronald van Koolwijk, tel 020-6597677, 

Peter Roodenburg, tel 06 48857599. 

Het wordt een heel mooi concert. U bent van harte welkom! 

 

Peter Roodenburg, HMZV 
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 NIEUWS VAN HET BISDOM  
 

 

JONGEREN OP BEDEVAART NAAR ROME 

Meivakantie 2020 

Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je al eens in Rome geweest. 
Maar heb je ook al een bedevaart gemaakt naar deze wereldstad? Die kans 
krijg je nu! Van 26 april tot en met 2 mei 2020 organiseert JongKatholiek in 
samenwerking met het ‘Huis voor de Pelgrim’ een Jongerenbedevaart naar 
Rome. 

De hulpbisschoppen Mgr. Woorts en Mgr. Mutsaerts gaan mee op reis. In 
Rome word je begeleid door een aantal Nederlandse priesters en diakens 
die de stad goed kennen. 

Wat kun je verwachten? 

Op zondag 26 april vertrek je met het vliegtuig. Samen bezoeken we de 

graven van de apostelen Petrus en Paulus, de eerste leerlingen van Jezus. 
Tijdens de bedevaart denken we na over hoe wij (kunnen groeien in het) 
volgeling van Jezus zijn. Elke dag vieren we de Heilige Mis op een 
bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van 
het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met 
paus Franciscus op het St. Pietersplein. Je overnacht in het klooster van de 
paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint 
Andreas. 

Details 

wanneer: 26 april t/m 2 mei 2020 

voor wie: Maximaal aantal deelnemers: 100 jongeren tussen de 18 t/m 
28 jaar 
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prijs: € 439,- (tot 31 december 2019, daarna zal de prijs hoger 
liggen!) 

organisatie: Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim 

contact: Huis voor de Pelgrim, 043-3215715, 
info@huisvoordepelgrim.nl 
Diaken Rob Polet, r.polet@nicolaas-parochie.nl 
Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam, 
info@jongbisdomhaarlem.nl 

inschrijving: Via de inschrijfpagina van Huis voor de Pelgrim  

promotie: Begin november verschijnt het promotiemateriaal in de 
parochies 

Te voet en OV 

Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer 

worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen is daarom een 
vereiste, mede vanwege het ‘stevige’ programma en de vele indrukken die 
opgedaan worden. Op zaterdag 2 mei reis je per vliegtuig terug naar 
Nederland. 

Ga mee met jongeren vanuit Bisdom Haarlem-Amsterdam 

Tijdens deze pelgrimage zullen jongeren uit ons bisdom op verschillende 

momenten met elkaar samen reizen en thema's met elkaar bespreken onder 
begeleiding van diaken Rob Polet. Wil je nu al meer weten over de bede-
vaart neem contact op met Rob via onderstaande gegevens of benader het 
jongerenpastoraat Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam. 

 

 

 

 

                 

mailto:info@huisvoordepelgrim.nl
mailto:r.polet@nicolaas-parochie.nl
mailto:info@jongbisdomhaarlem.nl
http://huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/rome/overzicht/aanmelden-weerzien-met-rome
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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 14 januari 2019 

 

 

              De wijkcontactpersonen worden verzocht 

        de Kerkklanken op te halen voor verspreiding 

        op zondag 26 januari 2020 
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