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60-JARIG PRIESTERJUBILEUM VAN PASTOR L. AARTS 

 
Op zondag 3 juni 2018 viert Leo Aarts zijn 60-jarig priesterjubileum. 
Om 10:00 uur gaat hij voor in een feestelijke eucharistieviering in de 
Engelbewaarders-kerk  met assistentie van pater L. Seeboldt en 
pastor J. Engelen. Na de viering is er gelegenheid de jubilaris te 
feliciteren onder het genot van een drankje en een hapje. 
 
Vanaf 2014 is Leo Aarts verbonden aan onze parochiegemeenschap. 
Na het overlijden van pastor Henny Post in augustus 2014 ging pastor 
Leo Aarts vele malen voor in onze kerk., maar o.a. ook in de Sint Jan 
Geboorte in Kudelstaart.  We zijn hem hiervoor zeer dankbaar. 
 
Leo Aarts werd geboren in Overveen, volgde middelbaar onderwijs op 

het Augustijnse Triniteitslyceum in Haarlem, zat een jaar op Het Klein 

Seminarie Hageveld; studeerde vervolgens van '52 tot '58 aan het 

groot-seminarie van Warmond.  

Zijn priesterwijding vond destijds plaats op 31 mei 1958. 

PAROCHIENIEUWS   
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DOOP-GEDACHTENISVIERING ZONDAG 29 APRIL 2018 

 
Op 23 april 2017, een jaar geleden, diende pater L. Seeboldt het 
sacrament van het H. Doopsel toe aan Daphne van der Horst, 
Dellaertlaan 146 te Badhoevedorp. Wij, als parochiegemeenschap, 
nodigden de ouders, opa’s en oma’s uit om zondag 29 april met 
Daphne naar de kerk te komen voor een doop-gedachtenisviering. De 
doopschelp, die achter in de kerk hing, met de naam en doopdatum 
werd tijdens de viering mee gegeven aan de familie. 
 
Samen stonden we stil dat ook Daphne erbij hoort, hoe klein ze ook 
is. Iedereen telt mee, iedereen is de moeite waard om gezien te 
worden en iedereen mag meevieren.  
 

 

Zondag 27 mei 2018 is bij de HH. Engelbewaarders te gast:  

Het koor Schola Cantorum ‘Nomine Tuo’ o.l.v. Duco Hoekstra.  

 
Het Gregoriaans koor ‘Schola Cantorum Nomini Tuo’ maakt deel uit 
van de School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit, die sinds 
2013 is gehuisvest in de pastorie van de HH. Engelbewaarderskerk te 
Badhoevedorp. Momenteel bestaat het koor uit 9 zangers die allen 
aan deze school zijn verbonden. 
 
Gregoriaanse koorzang is eenstemmige, niet door instrumenten 
begeleide zang, die dient te klinken alsof het door één stem wordt 
gezongen. Dit kan alleen worden bereikt als de koorleden in de zang 
hun individualiteit opgeven, waardoor het mogelijk wordt dat 
individuele stemmen in die ene stem opgaan. Een uiterst 
gefocusseerde aandacht op zowel tekst als melodie is daarbij 
essentieel.  
Wanneer die ene stem wordt bereikt rijst een eenheid op die niet 
alleen door het gehele koor wordt ervaren, maar bij uitvoeringen ook 
door de aandachtig luisterende toehoorder kan worden gevoeld. 
Daarom zijn zowel het zingen van Gregoriaanse liederen alsook het 
luisteren ernaar perfecte oefeningen in het richten van aandacht en 
een dergelijke oefening is bij praktische filosofie nu juist van wezenlijk 
belang. 
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Om die reden werd 24 jaar geleden gestart met een Gregoriaans koor. 
Een andere belangrijke reden was een bijdrage te leveren aan het 
behoud van de heilige traditie van deze zang, die ook wel ‘gezongen 
stilte’ wordt genoemd. Het koor werd aanvankelijk geleid door de 
extern aangetrokken dirigent Wim van Gerven, internationaal bekend 
om zijn zoektocht naar de oorspronkelijke uitvoeringsvorm van het 
Gregoriaans. Sinds 2002 is de muzikale leiding van het koor in handen 
van een van de zangers, Duco Hoekstra, en berust de algehele leiding 
bij koorlid Chris van Nimwegen.  
 
Schola Cantorum Nomini Tuo repeteert wekelijks op 
donderdagavond. Het koor heeft zich inmiddels een aanzienlijk 
repertoire eigen gemaakt. Bij uitvoeringen zingen de koorleden de 
liederen uit het hoofd. De aandacht kan zo volledig aan de zang 
worden gegeven, hetgeen het bereiken van die ene stem en daarmee 
de beleving van eenheid zeer ten goede komt. Momenteel wordt ten 
behoeve van een CD registratie gewerkt aan een repertoire van 
liederen die tot de Paaskring behoren. 
 
 

                  
Dopen 

Dopen vraagt tijd en aandacht. Daarom is er altijd voor de toediening 

van de Doop een gesprek. Wat betekent het? Hoe gaat het? 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  

 

Zondag 03 juni 11:00 uur Receptie jubileum pastor L. Aarts 

Donderdag 14 juni 19:30 uur  Liturgisch Beraad 

PERSONALIA   
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MISINTENTIES 

 

Zondag 13 mei 2018 

Tiny en Bertus van Kaam-Veldt Familie van Hulsen 

Hans Hendriks en Renee Maria Hendriks-v.d. Burg 

 

Zondag 20 mei 2018 

Geen misintenties ivm. Oecumenische Pinksterviering in 

Pelgrimskerk 

 

Zondag 27 mei 2018 

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

Anneke Doorenbosch-Schut Frithiof Eduard Douwes 

Dekker 

Thea van den Bos 

  

Zondag 3 juni 2018 

Huib Versteegen Ouders Heima-van Buuren 

Henk van Rijn Joes Kloppenburg 

Joop, Jacobus en Apolonia van Weerdenburg 

 

Zondag 10 juni 2018 

Jan van de Berg 

Hans Hendriks en Renee Maria Hendriks-v.d. Burg 

 

Zondag 17 juni 2018 

Anneke Doorenbosch-Schut Frithiof Eduard Douwes 

Dekker 

Familie Vrolijk Thea van den Bos 

Rie v.d. A-Bouwhuis Tiny en Bertus van Kaam-

Veldt 

 

Zondag 24 juni 2018 

Siem en Marcel Rijkes Harry van Hulsen 
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BEDANKT 
 

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.  
 

Gre Rijkes schrijft.. 

Hartelijk bedankt voor de bloemen. Ze staan prachtig in mijn nieuwe 

huis. Ik ben gestopt als vrijwilligster; samen met een team zorgde ik 

voor een lekker kopje koffie na de viering. 

 

De heer A.M.J. van de Berg schrijft.. 

Hartelijk dank dat u mij weer verast hebt met weer een bos mooie 

bloemen voor mijn 85e verjaardag. Dit was dit jaar al de tweede bos, 

want op 6 januari jl. kwam de eerste wegens ons 50-jarig huwelijk. Het 

draagt zeker biij voor een prettige langere levensloop!  

 

Mevrouw A. Gerver schrijft.. 

Van de kerkgemeenschap HH. Engelbewaarders ontving ik voor mijn 
85 ste verjaardag een schitterend geel boeket met een gezellig 
bezoekje, door Mevrouw Rijper. Zij bracht op 22 Maart de lente in mijn 
huis. Hartelijk dank.  

 

Familie Zuurveldt schrijft… 

Op 4 april is mijn man 91 jaar geworden en er werd weer een heel 
mooi boeket van onze kerk bezorgd. We hadden geen feest, onze 
dochter was twee dagen voor Pasen overleden. We zijn 62 jaar 
getrouwd en dan komt er zo’n groot verdriet. Daar zullen we toch mee 
moeten leven met veel steun van Boven. 

 
Bep van de Water schrijft.. 

De vastenmaaltijd is alweer een poosje voorbij, maar ik wil iedereen 
hartelijk bedanken dat de vastenmaaltijd toch kon plaats vinden door 
alle vrijwilligers, ondanks dat ik ziek was. HARTELIJK BEDANKT 
ECHT SUPER ook de kaart met beterschap wensen hebben mij goed 
gedaan. Ik heb met jullie mee geleefd. Daarom gaan we gewoon weer 
verder. Hartelijke groeten van Bep (diaconie). 
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VERSLAG VAN DE HEILIGE LANDSTICHTING OP  2e PAASDAG 
2018 

 
Met 33 parochianen vanuit de parochies Aalsmeer, Badhoevedorp en 
Nieuw Vennep vertrokken we met regen naar de Heilige Landstichting 
in Groesbeek waar het droog weer was. Eerst op de koffie en thee af 
waar we werden getrakteerd met koekjes uit het oosten.  
 
Via de Karanvanseraj, waar we uitleg kregen, kwamen we op het 
Pilatus plein terecht. Daar begon het paasverhaal. We trokken door 
dorpjes heen waar Jezus ook had gelopen met het kruis op zijn rug, 
door ontzettende kleine poortjes. We kwamen we langs de 
kruiswegstaties, die allemaal in mozaïek gelegd waren.  
 
Na afloop was er een lunch in de Herberg. Daarna ging een ieder zijn 
eigen weg, sommige gingen het begraafpark bezoeken andere kozen 
ervoor op het park te blijven en het museum te bezoeken. De 
Cenakelkerk, die bekend staat om zijn mooie schilderingen, werd ook 
door ons bezocht.  
 
Om half vijf werden we weer bij de bus verwacht. In restaurant 
Grebbelounge te Renswoude stond het diner op ons te wachten. Om 
kwart voor tien arriveerden we weer in Aalsmeer en een half uur later 
in Badhoevedorp. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag.  
Mist een van de heren die mee zijn geweest naar Groesbeek zijn 
zwarte pet? Zo ja, neem dan even contact met Ria op.  

 
Loek Seeboldt en Ria Pieterse- Waaijman 
 
 

 

NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN   
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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.: 020 6592269 

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 19 juni 2018 

 

De wijkcontactpersonen worden verzocht 

de Kerkklanken op te halen voor verspreiding 

                  op zondag 1 juli 2018 
 

 


