
Parochie HH. Engelbewaarders 
Adelaarstraat 15A 
1171 TM Badhoevedorp 
www.rkkerkbadhoevedorp.nl 
email: secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl 

 
 

 

 

            

NIEUWSBLAD VAN DE PAROCHIE 

      HH ENGELBEWAARDERS 

    TE BADHOEVEDORP 

34e jaargang                  april 2020 

 

 
Beste leden van de Engelbewaardersparochie en anderen, 

 

In deze nog voortdurende, nare tijd van het 

rondwarend coronavirus, leven we ook in de 

Paastijd. Een tijd van verlangen naar, hopen 

op, vertrouwen in een nieuwe toekomst. Een 

toekomst die voor ons christenen begonnen 

is met het leven, de dood en Opstanding van 

onze Heer Jezus Christus. De gehele 

Paastijd –van Pasen tot en met Pinksteren-  

behoort  één groot feest te zijn. Immers vijftig dagen lang vieren we met 

dankbaarheid en vreugde het Paasmysterie van de Heer: zijn overgaan van 

de dood tot het leven, zijn verheerlijking bij de Vader en zijn verschijningen 

op aarde. Wij denken aan het woord van de Verrezene aan de 

Emmaüsgangers: “Moest de Messias dit alles niet lijden om zijn heerlijkheid 

binnen te gaan?” 

De voortgezette viering van Pasen vindt, op de wekelijkse Dag des Heren 

een hoogtepunt. Nu we op de zondag niet bijeen kunnen komen, mogen 

volgende gedachten ons behulpzaam zijn om ons met Jezus en elkaar 

verbonden te weten en te voelen. 

 

Zondag 26 april : Derde Zondag van Pasen 

Evangelielezing: Lucas 24, 13-35; De Heer is werkelijk verrezen. 

 

De betekenis van de verrijzenis van Jezus moet ontdekt worden. Wat 

betekent het dat Hij door lijden en dood heen nu de levende Heer is? Hoe 

ontmoeten de leerlingen Hem? De volgelingen wilden het leven van Jezus 

begrijpen en de kruisdood en zijn opwekking een plaats geven. In de tweede 

lezing (1 Petrus 1,17-21: ” God heeft Hem van de doden opgewekt en Hem 
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de heerlijkheid gegeven”) en het evangelie (“Onderweg naar Emmaus”) 

lezen we hoe het geloof in de verrezen Heer verkondigd werd en hoe de kerk 

geleidelijk aan groeide en vorm kreeg. We lezen getuigenissen van 

leerlingen die door Jezus’ woorden en omgang met mensen in het hart 

worden geraakt. Wat zij meemaken, verandert hun leven ingrijpend. Spreekt 

Jezus, na zoveel eeuwen ook ons nog aan? Verwarmt Hij onze harten 

opnieuw zoals hij dat doet bij de leerlingen van Emmaus? Waar mogen wij 

Hem ontmoeten? 

 

“ Een warm hart: Er zijn mensen die niet goed meekunnen in onze 

samenleving, er zijn mensen die tussen wal en schip terechtkomen. 

Mogen wij oog en oor hebben voor deze mensen. 

Mogen wij hun met een warm hart een thuis bieden, 

waar ze af en toe kunnen aankloppen om op verhaal te komen.”  
 

(Renilde van Wieringen en Walther Burgering: Bajesbrevier, Uitgeverij Fort Media 

2009) 

 

Zondag 3 mei: Vierde Zondag van Pasen – Zondag van 

de Goede Herder – Roepingenzondag 

Evangelielezing: Johannes 10, 1-10; De herder van de 

schapen: Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden 

bezitten in overvloed. 

 

Echte liefde is iets prachtigs in het leven van mensen. Ze 

breekt hen open en doet hen er zijn voor elkaar, met hart 

en ziel. Zowel in de persoonlijke als in de beroepsmatige 

sfeer brengt liefde iets teweeg. Wanneer mensen met 

liefde hun werk doen, is dat duidelijk te merken. Je voelt dat ze werkelijk 

betrokken zijn en meeleven. We kunnen niet dankbaar genoeg zijn ten 

aanzien van al degenen die dat juist in deze tijd van het coronavirus waar 

maken. En we mogen geloven: zoals mensen in hun beste momenten met 

elkaar omgaan, zo is God voortdurend met ons bezig. Hij waakt over ons en 

behoedt ons. Hij geeft ons ruimte om te groeien in vertrouwen en overgave. 

Jezus noemt zich in het evangelie: “deur” en “herder” . Als een herder trekt 

Hij met ons mee ons mee en wijst de goede weg. Als een deur is Hij de 

toegang tot de Vader. Twee beelden om de grootheid van Jezus uit te 

drukken. 

 

Deze zondag is aan de vooravond van 4 en 5 

mei, 75 jaar bevrijding. We mogen God 

daarvoor dankbaar zijn. We mogen bidden om 

herders, leiders, betrouwbare vrouwen en 

mannen, die zich inzetten voor vrede, recht en 

 

 



gerechtigheid; onbaatzuchtig en zonder eigenbelang. Dat zijn immers de 

herders die wij nodig hebben in onze samenleving.  

Mogen wij, in de kleine en grote wereld waarin wij leven, zulke herders zijn.  

In de vorige aflevering van deze speciale Kerkklanken schreef ik bij de Witte 

Donderdag: “Nu we dit jaar Jezus niet daadwerkelijk onder de gedaanten 

van Brood en Wijn kunnen ontvangen, kunnen we wel “geestelijk te 

Communie gaan”.” 

Onvoorziene omstandigheden hebben onze wereld stil gelegd. Ook in 

zekere zin ons liturgisch kerkelijk leven. Dan kunnen oude schatten uit de 

Traditie naar voren komen. Onze Heer wil immers in alle omstandigheden 

bij ons zijn. “De bisschoppen … wijzen op de mogelijkheid van … de 

geestelijke Communie: door het verlangen Christus te ontvangen, schenkt 

Hij ons ook door deze “geestelijke Communie’ zijn genade.” (www. rkkerk.nl 

van 13 maart 2020) 

 

Na lezing b.v. van een boven gegeven evangelietekst kunnen we bidden: 

“ Heer Jezus, Ik dank U voor uw Woord van Leven 

waarmee Gij mij hebt gevoed. 

Graag zou ik U ook ontmoeten in de communie, 

uw Brood van Leven ,maar dat is nu onmogelijk. 

Daarom bid ik: 

aanvaard mijn verlangen om hecht verbonden te zijn met U. 

Kom met uw liefde in mijn hart en laat mij niet vergeten 

dat uw Geest in mij woont. 

Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U, mijn Heer en mijn God.” 

AMEN. 

 

Weet u dat er een H. Corona bestaat? Zij, de “gekroonde” martelares,  leefde 

rond het jaar 150, ten tijde van keizer Antoninus. Juist zij wordt aangeroepen 

bij besmettelijke ziekte en epidemieën. 

Heilige. Corona, 

Bescherm ons tegen ziekte ….. 

Help allen die getroffen zijn ….. 

Steun hen die de zieken bijstaan …. 

 

Een ander gebed tijdens de coronacrisis: 

Gedenk dat Gij hoe dan ook een God van levenden zijt 

 

Gij, God van leven, 

die het welzijn wil van mensen 

en niet hun ongeluk, niet hun dood, 

wees ons nabij en draag ons. 

 

 



Wees ons nabij nu wij bezorgd zijn 

over de gezondheid van elkaar, 

over de gezondheid van onze naasten,  

over de gezondheid van onszelf. 
 

Draag ons als wij zorg dragen  

voor het welzijn van elkaar, 

voor het welzijn en de genezing van onze naasten,  

voor onze eigen genezing. 
 

Wees nabij en draag hen die onder ogen moeten zien 

dat zij een naaste kunnen verliezen aan de dood, 

dat zij een geliefde uit handen zullen moeten geven, 

dat zij niet aanwezig kunnen zijn 

bij de uitvaart van een vriend of vriendin. 
 

Gedenk de stervenden, 

gedenk de gestorvenen, 

gedenk dat Gij hoe dan ook 

een God van levenden zijt. 
 

Doe al uw mensen opstaan 

in de kracht van uw levengevende Geest, 

in de naam van Jezus de Verrezene, 

in het licht van uw aanwezigheid. 

Amen.  
 

(Erik Borgman o.p.; 22 maart 2020) 

 

N.B. Onze kerk is iedere zondag, maandag en donderdag van 11.00-12.00 

uur open om er (met een onderlinge afstand van 1,5 meter !) te bidden en/of 

een kaarsje aan te steken. Er is ook iemand aanwezig aan wie u uw wensen 

kenbaar kunt maken. 

 

Met de beste wensen en hopelijk snel tot ziens! 

Mede namens ons parochiebestuur, p. Loek Seeboldt o.carm 

 

LIVE VANUIT DE KATHEDRAAL 

 
In deze ‘coronaperiode’ zijn vieringen vanuit de Kathedrale Basiliek Sint 
Bavo in Haarlem live te volgen: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl 
SAMENKERK, het bisdomblad dat u zoals gebruikelijk kunt meenemen uit  

de kerk of via de website kunt lezen is vanwege de coronamaatregelen 

digitaal te lezen: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl 
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