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NIEUWSBLAD VAN DE PAROCHIE 

HH ENGELBEWAARDERS 

TE BADHOEVEDORP 

 

 

34e jaargang nr. 7           mei/juni 2020 

 

 

 
 

Beste Parochianen en Gasten, 

 

Onze Engelbewaarders-kerk staat iedere zondag, maandag en 

donderdag van 11.00 – 12.00 uur open voor een persoonlijk gebed 

en/of het ontsteken van een lichtje. Op Hemelvaartsdag, zondag 24 

mei en Pinksterzondag is er om 11.00 uur een korte viering. Steeds 

geldt een maximum van 30 personen en een behoud van 1,50 meter 

onderlinge afstand. 

 

De liturgische periode tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt 

gekenmerkt door een sfeer van gebed. Onlangs verscheen het 

boekje: “Bidden in tijden van beproeving” (2020 Uitgeverij Adveniat, 

Baarn). Leo Fijen schrijft in z’n inleiding dat de coronacrisis duidelijk 

maakt dat we –in deze fase van sociale onthouding- meer dan ooit 

willen thuiskomen. “Bidden is de weg om mensen te laten 

thuiskomen, bij zichzelf, bij de ander en bij God..” Abten en 

abdissen, kluizenaars en spirituele leiders, katholieken en 

protestanten, gaan ons, in dit boekje, voor in gebed. Ze geven 

woorden om het uit te houden in de pijn en het lijden van deze tijd.  

VAN DE PATER   
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Het is een goede gids, een teken van hoop in deze moeilijke weken 

en maanden. Een boekje om bij de hand te hebben als u/jij, thuis of 

elders, alleen of met anderen, het geloven wilt beleven! Moge dat 

wat nu volgt daarvoor ook dienstbaar zijn.. 

 

Donderdag 21 mei 2020: Hemelvaart van de 

Heer 

Lezingen: Handelingen 1,1-11 Ten 

aanschouwen van hen werd de Heer omhoog 

geheven 

Evangelie: Mattheus 28,16-20 De laatste 

verschijning van de Verrezene. 

 

Jezus neemt afscheid van zijn leerlingen. Hij 

heeft beloofd dat Hij eens voorgoed zal 

terugkeren. Maar wanneer? Hij weet dat z’n leerlingen het er moeilijk 

mee hebben. Daarom belooft Hij hun een helper, een advocaat, de 

heilige Geest. 

Mattheus beschrijft hoe Jezus is weggegaan. Hij maakt gebruik van 

een oude literaire vorm: een “opnemingsverhaal”. Tot de vaste 

elementen van dit genre behoren:  

1. De toeschouwers of ooggetuigen;  

2. De afscheidswoorden;  

3. Het opgenomen worden van de persoon in kwestie, voorgesteld 

als een verdwijning, met als karakteristiek motief de duisternis of de 

wolk, die de betrokkene onzichtbaar maakt. De wolk is bovendien 

een teken dat Jezus bij God is opgenomen. De wolk symboliseert 

immers Gods tegenwoordigheid (Mt. 17,5). Ook kan men er een 

verwijzing naar de wederkomst in zien. De Mensenzoon zal immers 

komen “met de wolken des hemels” (Marcus 14,62). 

 

In de loop van de kerkgeschiedenis heeft dit laatste vaak een 

belangrijke rol gespeeld. Bij onderling verschil van mening, twisten 

en ruzies, kwam steeds de vraag: “Wat zou Jezus zeggen en doen 

als Hij nú zou terugkeren?” 
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De toespraak van Jezus bestaat uit drie betekenisvolle zinnen. Eerst 

spreekt Jezus over zichzelf  (vers 18). Dan geeft Jezus z’n leerlingen 

een opdracht (19-20a). Tenslotte doet Jezus een belofte (20b). 

 

Vandaag is het de “internationale dag van de culturele diversiteit”. 

Deze is uitgeroepen door UNESCO. Zij willen het mogelijk maken 

dat mensen stil kunnen staan bij het belang en het begrip van de 

waarden van culturele diversiteit en hoe we “samen kunnen leven”. 

We kunnen aanhaken bij de oproep van Jezus in het evangelie van 

vandaag: “Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen”.  

Verschillen mogen blijven als we maar samen “onderhouden” wat 

Jezus ons bevolen heeft: God, jezelf en je naaste liefhebben … 

ongeacht zijn of haar culturele achtergrond. 

 

Zondag 24 mei 2020: Zevende Zondag van Pasen. 

Lezingen: Handelingen 1, 12-14 Het gebed van de Kerk 

Evangelielezing: Johannes 17,1-11a Het gebed van de Heer voor 

zijn eigen verheerlijking en voor de zijnen in de wereld 

 

In de eerste lezing lezen we hoe, na de Hemelvaart van Jezus, zijn 

leerlingen, samen met de vrouwen, en met Maria, de moeder van 

Jezus, en met zijn broers, vurig en eensgezind bidden. 

Het evangelie vertelt dat Jezus bidt en hoe Hij tot God spreekt. Eerst 

komt zijn heilstaak aan de orde. Hij is gekomen om de mensen 

eeuwig leven te schenken. Het eeuwig leven is het kennen van God 

en Jezus. Het bijbels “kennen” houdt een innige relatie tussen 

“kennen” en “gekend” in, hier dus tussen de gelovige en God/Jezus 

Christus. Vervolgens ligt de nadruk op de boodschap die Jezus is 

komen brengen: “Ik heb uw boodschap geopenbaard aan de 

mensen”. Dan spreekt Jezus een voorbede uit voor de leerlingen: 

“Ik bid voor hen”. Jezus pleit voor zijn leerlingen. Zij hebben kracht 

nodig als hij vanuit de wereld bij God is. Ook wij worden uitgenodigd 

om te bidden tot God en te luisteren naar zijn Woord. 

“Hoe moet je bidden?” Met deze titel schreef Pete Greig een 

“praktisch boek voor gewone mensen” (Kok Boekencentrum). 

Iedereen bidt, stelt hij, maar niemand vindt het makkelijk. Zeker niet  
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in onze tijd van het coronavirus. Bidden is een vreemde bezigheid. 

Je spreekt tot iemand die niet zichtbaar of hoorbaar aanwezig is. Je 

moet er maar op vertrouwen dat Degene tot wie je bidt er ook 

werkelijk is en je hoort. Het lijkt een zinloze bezigheid, maar dat is 

het voor gelovigen allerminst. Sterker nog, het gebed is voor 

gelovigen juist van groot belang. Juist in het gebed gaat het om je 

geloof, om het vertrouwen dat God er is, dat God je hoort. Bidden is 

je durven toevertrouwen aan God. 

 

Zondag 31 mei 2020: Pinksteren 

Lezingen: Handelingen 2,1-11 Zij 

werden allen vervuld van de heilige 

Geest 

Evangelie: Johannes 20,19-23 Ontvang 

de heilige Geest. 

 

Voor Johannes vallen Pasen en 

Pinksteren op één dag. De opstanding en de uitstorting van de 

Geest zijn voor hem één gebeuren. De Geest is bij uitstek de manier 

waarop de leerlingen de Opgestane ervaren.  

Als je de wereldtoestand bekijkt, lijkt Pinksteren wel de grootste 

uitdaging die je je voor kunt stellen. Onnodig de problemen op te 

sommen, waarmee de mensheid nu wordt en in de toekomst dreigt 

te worden geconfronteerd. Voor de oplossing ervan is een complete 

vernieuwing nodig van leefwijze. Een spiritualiteit die niet vooral 

gericht is op het welzijn van de eigen besloten kring, maar een 

geestverruiming die oog heeft voor al het geschapene. In die zin 

kunnen we niet hartstochtelijk genoeg bidden: “Kom scheppende 

Geest”.  

 

Een prachtig gedicht is de Pinkstersequentie. Dit lied uit de 

Middeleeuwen inspireert nog altijd mensen. Er zijn mensen die het 

elke dag bidden, omdat ze er zoveel in vinden voor hun leven, hun 

doen en laten, hun samenzijn met anderen. 
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“ Kom, o Geest des Heren,  

kom uit het hemels heiligdom,  

waar Gij staat voor Gods gezicht. 

Kom der armen troost, daal neer,  

kom en schenk uw gaven, Heer, 

kom wees in de harten licht. 

 

Kom o trooster, heil’ge Geest,  

zachtheid die de ziel geneest,  

kom verkwikken zoet en mild. 

Kom o vrede in de strijd, 

lafenis voor ’t hart dat lijdt, 

rust die alle onrust stilt. 

 

Licht dat vol van zegen is,  

schijn in onze duisternis,  

neem de harten voor U in. 

Zonder uw geheime gloed,  

is er in de mens geen goed, 

is de ziel niet rein van zin. 

 

Was wat vuil is en onrein,  

overstroom ons dor domein,  

heel de ziel die is gewond, 

maak weer zacht wat is verstard,  

koester het verkilde hart,  

leid wie zelf de weg niet vond. 

 

Geef uw gaven zevenvoud  

ieder die op U vertrouwt,  

zich geheel op U verlaat. 

Sta ons met uw liefde bij,  

dat ons einde zalig zij,  

geef ons vreud die niet vergaat.” 
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Hoe gaat het nu verder na Pinksteren? 

Dat hangt met name af van wat onze regering en bisschoppen zullen 

adviseren.. 

 

Met de beste wensen en hartelijke groet, 

p. Loek Seeboldt o.carm 

 

 

 

 

 
 

EERSTE COMMUNIE 

De eerste communieviering was dit jaar gepland op zondag 10 mei 

2020. Deze feestelijke viering kon ivm. Corona niet doorgaan.  

 

De Eerste communie zal een plaats krijgen in het najaar van 2020. 

De exacte datum wordt nog overlegd met de parochie en de ouders 

van de communicanten.  
 

 

 

JAARGEDACHTENIS 

 

20 juni 2020 is het een jaar geleden dat Anna Antonia Barens-

Houweling is overleden. Op de eerste zondag dat er weer vieringen 

zijn zullen wij haar in de jaargedachtenis tijdens de voorbede 

gedenken en noemen. Daarna wordt het kruisje persoonlijk 

overhandigd aan de familie ter herinnering en bewaring. 
 

 

PAROCHIENIEUWS   
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VIERINGEN EN DIENSTEN 
 

 

 

 

De regering heeft bepaald dat bijeenkomsten in kerken, vanaf 1 juli, 

mogen uitbreiden naar een maximum van 100 personen (met een 

onderlinge afstand van 1,5 meter).  

Dat maakt dus parochiële vieringen vanaf Pinksteren mogelijk. Het 

wachten is nog even op hoe de bisschoppen reageren. 

 

 

INTENTIES 

 

Vanaf de datum waarop er weer vieringen gehouden mogen worden 

zullen ook onderstaande misintenties worden voorgelezen. 

 

To Barens-Houweling Joes Kloppenburg   

Johanna Maria Smorenburg-Zwirs Anneke Doorenbosch-Schut 

Siem en Marcel Rijkes  Theo van der Meer 

Jan van den Berg Jan Kramer   

Ouders Heima-van Buuren Henk van Rijn 

Cor van Velsen Theo van der Meer 

Rie v.d. A-Bouwhuis Siem en Marcel Rijkes  

Johanna Maria Smorenburg-Zwirs Pastor Leo Aarts 

Tiny en Bertus van Kaam-Veldt Pastor Henny Post 

Familie Vrolijk     

Joop, Jacobus en Apolonia van Weerdenburg 

Huub Versteegen en Riet Versteegen-Berg 
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  NIEUWS VAN HET BISDOM 
 

 

LIVE-STREAM UIT DE KATHEDRALE BASILIEK TE HAARLEM 

Voor het bisdom Haarlem-Amsterdam zijn de vieringen vanuit de 
Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem live te volgen via de 
website www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl 
 
Video’s van eerdere vieringen kunnen worden gevonden en 
(nogmaals) worden bekeken op het ‘YouTube videokanaal van de 
kathedraal’. 
U kunt ook via KRO/NCRV, de zondagse viering volgen op NPO2. 
 

 

 

 

 

Vader van alle mensen,  

ooit riep Jij Abraham “Trek weg uit je land, uit je volk….” 

Vandaag horen wij “Keer terug naar je huis, “ 

je gezin en zorg voor elkaar! 

 

Jij voegt eraan toe “Keer in tot jezelf  

en ontdek je diepe hart, je echte kern waar ik in jou woon. 

Blijf daar bij Mij, in die stilte, in die vrede  

tot je zelf helemaal liefde, openheid geworden bent;  

elk gefluister hoort dat Ik je toezing  

en dit in troost, nabijheid en gebed doorgeef aan anderen”. 

Door Christus onze Heer. 

 
 

Bron: bidden in tijden van beproeving – Katharina Michiels 

 

 

http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
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                VOOR U GELEZEN 

 

 

 

LAUDATO SI’ 

 

In de encycliek Laudato Si'  roept paus Franciscus 'alle mensen van 
goede wil'  op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde 
en de armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: 
economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn 
op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de 
levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de 
generaties die na ons komen. 

De paus gaat ook uitdrukkelijk in op concrete kwesties. Want: 
verantwoordelijkheid begint altijd in het concrete handelen van de 
mens. En juist hierin ligt de mogelijke bijdrage vanuit de christelijke 
spiritualiteitstraditie om over deze crisis heen te komen tot een 
positieve verhouding tot de aarde. Dit komt naar voren in drie 
thema’s: 

- De aarde als gave. 
Paus Franciscus zegt dat de wereld en ieder mensenleven een 
kostbaar geschenk is dat het waard is te koesteren. 

- Zorg voor het huis. 
Het christelijk geloof vraagt om bezinning op de kwaliteit van 
leven, een leven waarin het niet draait om consumptie en 
verbruik, maar om het vinden van vreugde in wijsheid en deugd. 

- Ons gemeeenschappelijk huis 
De mens is schuld aan klimaatverandering en uitbuiting van de 
aarde. Vandaar de oproep tot globale dialoog. Inspanning en 
solidariteit om oplossingen te zoeken en gezamenlijk nieuwe 
wegen in te slaan. 
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Gemeenschappelijk gebed bij het 5-jarig jubileum van  

Laudata Si’ 

 

Liefdevolle God,  

Schepper van hemel en aarde en alles wat is, U 

heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld en ons  

de opdracht gegeven zorg te dragen voor uw 

schepping, ons gemeenschappelijk huis.  

U heeft ons gezegend door ons zon, water en 

land van overvloed te geven, zodat allen gevoed 

kunnen worden. 
 

Open onze geest en raak ons hart,  

dat wij zorg mogen dragen voor de gave van uw schepping. 

Help ons te beseffen dat ons gemeenschappelijk huis  

niet alleen ons toebehoort maar alle toekomstige generaties,  

en dat het onze verantwoordelijkheid is haar te behoeden. 
 

Mogen wij elk mens helpen om genoeg eten en middelen  

te vinden om te leven. Wees aanwezig bij hen die in nood verkeren 

in deze moeilijke tijd, vooral de armsten en hen die het grootste 

risico lopen achtergelaten en vergeten te worden. 
 

Vorm onze gevoelens van angst, zorg en eenzaamheid om tot 

hoop, zodat wij diep van binnen een waarachtige ommekeer 

ervaren. Sta ons bij wanneer wij wegen zoeken om anderen op 

creatieve manieren nabij te zijn, wanneer wij hen bijstaan bij de 

gevolgen van deze mondiale pandemie. 

 

Geef ons de moed om open te staan voor de veranderingen die 

nodig zijn op weg naar een wereld die ruimte tot leven biedt aan 

allen.  

Mogen wij sterker dan ooit beseffen dat wij met alles en allen 

verbonden zijn, mogen wij ons laten raken en in beweging komen  

door de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen. 

We bidden dit door Christus, onze Heer. Amen. 
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Gebed van Nederlandse bisschoppen 
 
 

God, toevlucht in onze nood, 
kracht in onze vertwijfeling en angst, 

vertroosting in ziekte en lijden. 
Wees ons, uw volk, nabij en genadig 

nu wij allen de gevolgen ondervinden van het 
uitgebroken coronavirus. 

 
Wees een Beschermer voor hen 
die dit virus hebben opgelopen. 

Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn 

overleden dat zij bij U geborgen mogen zijn. 
 

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de 
gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk 
ten dienste van heel de samenleving. 

 
Doe ons beseffen hoe groot  

uw liefde is voor ieder van ons 
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid  

van leven ervaren. 
 

Versterk ons geloof en onze hoop 
zodat wij ons altijd zonder aarzelen 

overgevan aan vaderlijke voorzienigheid, 
door Christus onze Heer. 

 
 
 
 
 
 
Bron: Bidden in tijden van beproeving 
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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 16 juni 2020 

 

 

              De wijkcontactpersonen worden verzocht 

        de Kerkklanken op te halen voor verspreiding 

        op zondag 28 juni 2020 
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