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NIEUWSBLAD VAN DE PAROCHIE 

      HH ENGELBEWAARDERS 

    TE BADHOEVEDORP 

34e jaargang                 5 april 2020 

 

Beste Parochianen, 
 

Om juist in deze moeilijke tijd het contact met u te onderhouden heeft het 

Parochiebestuur van de Engelbewaarders besloten u iedere twee weken 

een speciale, beknopte uitgave van ons parochieblad Kerkklanken te doen 

toekomen. We proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken.  

 

Ook wordt u de mogelijkheid geboden om op iedere zondag, maandag en 

donderdag tussen 11.00 en 12.00 uur naar de kerk te komen en in het 

voorportaal (met inachtneming van de 1,5 meter afstand van elkaar!) te 

bidden en/of een kaarsje te ontsteken. Iemand zal daar aanwezig zijn, zodat 

u uw wensen kenbaar kunt maken. In deze “special” bieden we u een 

mogelijkheid om thuis de Goede Week en Pasen te beleven. 

(Nb. Veel van wat volgt is ontleend aan de “Altaar teksten Zondagen en 

Feestdagen” van de uitgeverij “In uw midden”.) 
 

 

5 april PALMZONDAG; Lezing: Mattheus 21, 1-11 

We horen de vraag: “Wie is die man?” De vraag wordt 

gesteld door de inwoners van Jeruzalem als Jezus de 

stad binnenkomt. Het is een vraag die ook wij weleens 

stellen, bijvoorbeeld als we mooie muziek horen op de 

radio en ons ons afvragen: van wie is deze muziek? Wie 

is de dirigent? Wie voert het uit? Het is zo gewoon om te 

vragen naar wat ons onverwacht ontroert of raakt. Vandaag, aan het begin 

van de Goede Week, is het de weg die Jezus gaat, die ons mag raken. En 

met de inwoners van Jeruzalem vragen we: wie is die man? Wie is Jezus 

voor mij …….?  

Op Palmzondag willen we om 11:00 uur palmtakjes wijden. U kunt deze 

ophalen bij de kerk tot 12:00 uur (in achtneming van de 1,5 meter afstand 

van elkaar). 
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Tip voor kinderen: laat ze thuis een palmpaasstok maken. Ze hebben er de 

tijd voor. Je kunt hem afleveren bij iemand in de buurt die een beetje 

aandacht in deze rare tijd goed kan gebruiken. Zo kunnen we elkaar een 

beetje vrolijk maken. Een tekening maken en afgeven is ook altijd een goed 

idee! 

9 april WITTE DONDERDAG: Lezing: Johannes 13, 1-5. 

Onder de maaltijd gaf Jezus een bewijs van zijn liefde tot 

het uiterste toe. Voor iemand op de knieën gaan … dat doen 

we normaal niet. Zo’n gebaar bevestigt de onderlinge 

verhouding dat jij op een lager niveau staat dan de ander. 

Tenzij … je van iemand houdt. Dan doe je alles voor die 

ander. Vandaag lezen we dat Jezus alles voor ons doet. Hij 

gaat voor ons op de knieën. Hij geeft zich totaal, met huid 

en haar, met heel zijn leven. Uit niets dan liefde …. 

Nu we dit jaar Jezus niet daadwerkelijk onder de gedaanten van Brood en 

Wijn kunnen ontvangen, kunnen we wel “geestelijk te Communie gaan” !   

Zoals gebruikelijk op Witte Donderdag kunt u, dit jaar, tussen 11.00 en 

12.00 uur een voedselpakket naar de kerk brengen. Ze zullen naar de 

voedselbank in Hoofddorp gebracht worden en verdeeld onder de mensen, 

die daar het meest behoefte aan hebben. 
 

10 april GOEDE VRIJDAG: Lezing: Johannes 18, 1-27; Het 

lijdensverhaal van Jezus. Vandaag staan we stil bij de 

lijdensweg en de dood van Jezus Christus. Dat maakt 

Goede Vrijdag tot de meest indringende dag van het jaar. 

Zijn lijden en sterven raakt aan het verdriet en de dood die 

onontkoombaar in ons leven aanwezig is. Jezus neemt zijn 

kruis op en draagt niet alleen zijn pijn, Hij draagt ieders pijn. Hij leed en stierf 

voor de mensen toen, voor ons vandaag en voor de generaties die komen. 

Hiermee opende Hij voor ieder mens de weg naar nieuw leven. Zijn bloed 

stroomt als het ware door onze aderen. In gedachten lopen we samen met 

Hem de weg naar Jeruzalem, naar Golgota. We voelen het gewicht van zijn 

en van ons kruis. We lijden mee met Hem die voor ons gestorven is. 

 

Op de zgn. STILLE ZATERDAG zou u thuis een kaarsje 

voor uw kruisbeeld kunnen ontsteken, mediteren en 

bidden. 
 

11 april PAASWAKE: Lezing: Johannes 18, 1-19,42 

Het licht van Pasen zet alles in bloei; het is geen einde, maar een nieuw 

begin. Precies deze avond vieren wij de verrijzenis uit de dood. De 

geheimvolle overwinning van het leven over de dood die aan ons mensen 

nieuwe hoop geeft. 

 

 

 



 

12 april PAASZONDAG 

Lezing: Johannes 20, 1-9; Hij is opgestaan uit de doden. 

Leven is sterker dan de dood. Met Pasen vieren we de trouw 

van God over de dood heen. Het kon niet zo zijn, dat het 

leven van Jezus, vol van liefde en van toekomst, eindigde op 

Golgota. Het kon niet zo zijn dat Hij na zijn dood aan de 

vergetelheid prijsgegeven zou  

worden. De opstanding uit het graf kunnen we ons niet 

voostellen zonder de opwekking uit de dood. Want precies 

daar vermoeden wij de hand van God. Bij Johannes lezen 

we: de Schrift zegt dat Hij uit de dood moest opstaan. Dat betekent: het kon 

niet anders, er was geen andere mogelijkheid. Je kunt dat alleen maar op die 

manier zeggen vanuit het perspectief van God. God kon niet anders… . 

Pasen is het feest van leven na de dood, dat er een nieuwe dag komt na het 

duister van de nacht. Wat een vreugde dat we mogen beleven! 

Op PAASMORGEN 11.00 uur wordt achter in de kerk onze Paaskaars 

gezegend. Bovendien voor u allen kleine paaskaarsjes, die u tot 12.00 uur 

kunt ophalen (let op de 1,5 meter!). 

Wens ons allen een ZALIG PASEN toe in gezondheid, zorgzaamheid, 

saamhorigheid en sterkte toe. 

19 april TWEEDE ZONDAG VAN PASEN – BELOKEN PASEN:  

Lezing: Johannes 20, 19-31; Geloven in Jezus de Christus (Messias), de 

Zoon van God. 

Het geloof van Pasen, het geloof in de opstanding uit de doden is geen 

eenvoudige zaak. We moeten het hebben van verhalen en getuigenissen van 

anderen, lang geleden doorverteld en opgetekend. Die hebben bovendien een 

beperking, want niemand is ooggetuige geweest van de opstanding als 

zodanig. Wel hebben enkele leerlingen de opgestane Heer ontmoet, maar het 

duurde even tot het doordrong dat Hij het zelf was. De opgestane Jezus zelf 

besefte hoe moeilijk het was om te geloven. Daarom hielp Hij hen een handje, 

met woorden en gebaren waarin zij Hem herkenden. Tomas mocht Hem zelfs 

aanraken. Zo hielp Jezus zijn vrienden om te groeien in geloof, en dat doet hij 

tot op de dag van vandaag. 

Tenslotte: 

In deze voor iedereen zware tijden zouden we bij onze engel Gabriel, die 

buiten bij de kerk staat, een bordje kunnen plaatsen met de tekst: “Jullie zijn 

mijn handen”! 

p. Loek Seeboldt o.carm 

 



 
 

PAUS FRANCISCUS BIDT OP VERLATEN SINT-PIETERSPLEIN 

Paus Franciscus leidde vrijdagavond 27 maart 2020 een indrukwekkende  

gebedsdienst op het lege Sint-Pietersplein in Rome, bij de icoon van Maria, Salus 
Populi Romani, bij het Kruis uit de San Marcello al Corso dat gebruikt is tijdens 
de pestepidemie in de zestiende eeuw,  bij het heilig Sacrament, met de in-
drukwekkende stilte en de sacramentele zegen Urbi et Orbi tot besluit. 

De paus las Markus 4:35) 'Tegen het 
vallen van de avond' . Zo begon de 
passage uit het Evangelie.  Zoals de 
discipelen in het evangelie zijn wij 
ineens gegrepen door een onver-
wacht opgekomen razende storm. 
We merken dat we allemaal in het-
zelfde schuitje zitten. We zijn kwets-
baar en we zijn de weg kwijt, en toch 
zijn we allemaal heel belangrijk en 
nodig. We moeten allemaal samen 
roeien en elkaar troost bieden. In die boot zitten wij met z'n allen. Net zoals 
die leerlingen, die met één stem spreken en angstig zeggen: "We vergaan" 
(vers 38). Zo merken ook wij dat we niet ieder voor zich verder kunnen, maar 
alleen gezamenlijk. 
De Heer daagt ons uit en nodigt ons uit om te midden van onze storm de 
solidariteit en de hoop te laten opbloeien die ons tot steun kunnen zijn in tijden 
waarin alles mis lijkt te gaan. De Heer stimuleert ons om ons geloof in Pasen 
te doen ontwaken en herleven.  
 
Aansluitend gaf hij de zegen Urbi et Orbi, een zegen voor Rome en de wereld. 
Normaal spreekt de paus die zegen uit met Pasen en Kerstmis voor een 
bomvol Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Maar vrijdag bleef het plein leeg om 
verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. 
 
Bron: www.rkdocumenten.nl 

 

      Om onze parochianen goed te informeren willen wij u vragen uw 

e    emailadres aan ons kenbaar te maken; u kunt dit doen d.m.v. een emailtje 

te   te sturen naar  secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl. 
    Dan kunnen we u  PER MAIL op de hoogte houden van het recente nieuws. 

     Onze hartelijke dank. 

http://www.rkdocumenten.nl/
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