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HH ENGELBEWAARDERS 

TE BADHOEVEDORP 

 

32e jaargang nr. 7                                                               juni 2018  

 

 

Zondag 17 juni stond onze viering in het teken van “Zaaien en Groeien”. De 

profeet Ezechiël vermoedt dat er juist in tijden van tegenspoed een kans is 

op een nieuw begin. Jezus spreekt over de onstuitbare kiemkracht van het 

Koninkrijk van God. 

 

Zaaien en groeien. We zitten midden in het groeiseizoen. De dagen lengen 

en zoals een gezegde luidt: na het feest van Sint Jan (24 juni) is er de tijd 

van de rijping. In het proces van zaaien, kiemen, groeien en rijpen dat we 

om ons heen zien, kunnen we iets herkennen van ons eigen leven en ons 

geloof. Als een ontkiemend zaadje, zo is God vaak in ons leven aanwezig. 

Als een vruchtje dat ons in stilte moed en hoop geeft tegen kwaad en 

wanhoop in. In m’n overweging gaf ik een paar spreekwoorden. Een 

parochiaan vroeg me die op papier te zetten. 

 

‘Wie maaien wil, moet zaaien” (zonder arbeid krijgt men niets).  

“Zo gezaaid wordt, zal gemaaid worden” (men zal loon naar werken 

ontvangen). “Wie distels zaait, zal stekels oogsten” en “wie wind zaait, zal 

storm oogsten”. “Die in droefheid zaait, zal in vreugde oogsten” (na lijden 

volgt verblijden). 

VAN DE PATER   
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Tot slot het “Gebed van de zondag” uit het Altaarmissaal: 

“Heer, onze God, 

wat nietig is en onaanzienlijk, 

brengt Gij volop tot leven. 

Zie neer op onze kleinheid, 

laat ons uitgroeien 

tot de gestalte van Jezus uw Zoon.” 

 

 

Pater L Seeboldt O. Carm. 

 

 

  
 

 
TE GAST IN DE ENGELBEWAARDERS 
 

Zondag 10 juni was in onze kerk te gast 
het Popkoor Prestige uit Amsterdam. Het 
contact was tot stand gekomen via 
Bernadette Halsema van de Fotoshop 
aan de Sloterweg.  
Vanaf 15.30 uur tot 16.00 uur heeft men 
ons verrast met heerlijke eigentijdse 
liederen. Zo'n 50 dames en 6 mannen en 
een combo o.l.v een enthousiaste 
dirigente beleefden de aanwezigen een 
geweldig uur. Met een daverend applaus 
hebben we afscheid van ze genomen. 

Men vond de akoestiek zo goed dat men beslist nog eens terug zou willen 
komen. Voor ons een herkansing om naar Prestige te luisteren.  
 

Truce Bosma 
 

 
 
 
 

PAROCHIENIEUWS   
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THEE & THEMA 
 
In de zomertijd organiseren enkele dames van de Pelgrimskerk drie T & T 
bijeenkomsten in hun ontmoetingsruimte. Wij hebben ons hierbij 
aangesloten omdat wij denken dat ook in onze gemeenschap belangstelling 
hiervoor zal zijn. 

Onder het genot van een kopje thee of koffie, 
zullen op drie dinsdagmiddagen, van 14.30 uur 
tot 16.00 uur, drie thema's worden besproken. 
Dinsdag middag 26 juni bijt Ds. Bert Griffioen de 
spits af met het thema ‘Wat is eigenlijk preken in 
Europa?’ 
Op 24 juli wil Pastor Loek Seeboldt ons iets 
vertellen over Taizé en zijn liederen.  
Op 21 augustus komt Mw. Ina Tolsma spreken 

over ‘Vrouwen voor het Voetlicht’.  
Wij zijn enthousiast en hopen u hierbij ook te hebben aangestoken. 
Tot ziens op deze gezellige bijeenkomsten. 
 

Afra, Fiet en Truce 
 
 
 
CONCERT VAN HET NEVA-ENSEMBLE IN DE ENGELBEWAARDERS 
 
Op vrijdagavond 14 december 2018 is in de HH. Engelbewaarderskerk een 
concert van het Neva-ensemble. Vijf Russische zangers en een pianiste 
vormen samen dit ensemble. 
 
Het belooft een bijzondere gebeurtenis te worden  voor u als toehoorder bij 
dit concert. De Telegraaf noemde deze topsolisten eens "De muzikale 
tovenaars uit Rusland". 
 
Zij brengen zowel a capella en pianobegeleiding een indrukwekkende 
selectie Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek en beroemde Kerstliederen, 
Russische volksmuziek aria's, duetten en romancesen van bekende 
componisten ten gehoor. 
  
Noteert u vrijdagavond 14 december alvast in uw agenda. Na de zomer 

informeren wij u via Kerkklanken en de website over de aanvangstijd en de 

kaartverkoop. 
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Dopen 
 

Op zondag 19 augustus zal het Sacrament van het H. Doopsel worden 

toegediend aan Bryan Wolterbeek, wonend Iwan Kantemanplein 68, 

Amsterdam. De ouders Marcel en Nataliya willen Gods zegen vragen voor 

de toekomst van Bryan.  
 

De doop is het eerste sacrament, waarbij Bryan besprenkeld wordt met 

doopwater, onder aanroeping van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, 

en gezalfd wordt met gewijde olie (Chrisma). Door het Doopsel wordt hij 

christen en opgenomen in de Katholieke Kerk.. 

Ter herinnering aan zijn Doop wordt met de hand de naam van de dopeling 

op de doopschelp geschreven en tevens de doopdatum. Deze doopschelp 

wordt achter in de kerk opgehangen en een jaar later wordt de doopschelp 

tijdens een gedachtenisviering aan de familie overhandigd. De 

doopselviering is op 19 augustus om 16.30 uur in de Engelbewaarderskerk. 

 

Doopgesprek 

Indien u ook uw zoon/dochter wilt laten dopen, dan kunt u een afspraak 

maken bij het parochiesecretariaat.  

 

Huwelijk 

 

Wanneer mensen elkaar het jawoord geven, 
beloven zij trouw aan elkaar. 
Trouw is het liefste  
dat God ons geven wil. 
 
Zo heeft God de mensen gewild: 
uit liefde gemaakt, 
gaan mensen hand in hand, 
als een kostbaar geschenk aan elkaar.  

Zaterdag 18 augustus 2018 willen Margje Geurts en Alexander van Wijk 

elkaar het ja-woord geven. Met deze woorden: Ja, ik wil”… zal pater L. 
Seeboldt hun huwelijk voltrekken. De huwelijksviering is om 14:00 uur. 

PERSONALIA   
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IN MEMORIAM Theo van der Meer 
 
*25 augustus 1933                          †31 mei 2018 
 
Hij werd geboren in augustus 1933 in Amsterdam Noord als jongste van 5 
kinderen. Op 6-jarige leeftijd ging hij iedere dag onder de hoede van zijn 4 
zussen met de pont naar de Rooms Katholieke Jongeherenschool van de 
broeders aan de Prinsengracht, waar hij geleidelijk een steeds grotere hekel 
kreeg aan school. In de oorlog verhuisden zijn ouders naar Amsterdam 
Centrum, omdat Noord gebombardeerd werd en dat weer zou gebeuren, 
lieten de Geallieerden d.m.v. pamfletten weten. 
 
De 6e klas heeft Theo doorlopen op de Stadhouderskade bij broeder 
Maternus, een bevlogen leerkracht. Daar kreeg hij weer plezier in school. 
Na de Lagere School ging hij naar het Ignatius College, waar hij zich spoedig 
thuis voelde. Voor veel jongens was de verplichte dagelijkse mis een gruwel, 
maar Theo had dat niet en na verloop van tijd leidde hij hele klassen jongens 
op tot misdienaar. Zelf was hij inmiddels acoliet. Ook ging hij trouw mee met 
de zomerkampen van het Ig en later ook als leiding. De paters hadden 
gehoopt dat hij bij hen zou intreden, maar het onderwijs trok hem en niet het 
priesterschap. Ook toen er druk op hem werd uitgeoefend, zwichtte hij niet.  
 
Na de Kweekschool op de Lauriergracht begon hij zijn loopbaan op de 
Jozefschool bij de Kalfjeslaan, waar hij jaren met plezier heeft gewerkt en 
waar hij het vak onder de knie kreeg. In 1963 solliciteerde hij in 
Warmenhuizen, waar een hoofd van de school werd gezocht. In dit dorp had 
Theo in de oorlog een poos gelogeerd vanwege de bombardementen op  
Amsterdam Noord. Hij verbleef bij het gezin van bakker Mooij. Toeval of niet, 
hij kwam te wonen naast deze nu gepensioneerde bakker! Bij deze familie 
had hij het prima naar zijn zin gehad en had dingen mogen doen waarvan 
het goed was dat zijn moeder het niet wist. In dit dorp werd hij voor het eerst 
hoofd van een school. Een dankbare klus wachtte hem: hij renoveerde de 
school; al het meubilair en alle boeken werden vervangen. Hier werden ook 
zijn beide kinderen geboren, echte ‘boertjes van buten’ dus. Toen hij deze 
school helemaal op orde had, trok Amsterdam hem toch wel erg en 
solliciteerde hij in Badhoevedorp, waar de Jozefschool in tweeën werd 
gesplitst. De ene helft werd de Dr. Plesmanschool o.l.v. meneer van 
Koningsbruggen en Theo werd hoofd van de Christiaan Huygenschool, waar 
nu het Zernikehof staat.  
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In de vakantie verhuisde de school van de Papegaaistraat naar de 
Christiaan Huygenstraat. Ook hier moest veel van het materiaal vernieuwd 
worden. Al na twee jaar lonkte Halfweg, waar hij ‘ambulant’ werd op een 12-
klassige school. Dat viel hem erg tegen, want hij miste zijn klas. Maar 
gelukkig werd deze verwaarloosde school gesplitst en verhuisde Theo naar 
een nieuw gebouw in Zwanenburg, de Meerbrug, waar hij tot zijn burn-out 
met veel plezier hoofd is geweest. Toen hij na lange tijd opknapte, zocht hij 
invulling voor zijn dagen. Hij fietste veel, fotografeerde wat hem opviel, 
kluste, schreef liedjes en begon verhalen te schrijven, die hij verzamelde in 
een bundel. 
 
En toen kwam de computer. Met veel hulp en met veel vallen en opstaan, 
raakte hij erop thuis. Hij las veel, maakte uittreksels van boeken, schreef 
verhalen, verzamelde mopjes e.d. en zo gaf hij zes keer per jaar een bundel 
uit aan zo’n 30 personen, die hem op hun beurt weer doorgaven aan familie 
en vrienden. De laatste bundel bereikte de mensen een week voor zijn 
overlijden. Bijna tot het laatst heeft zijn creativiteit hem geholpen invulling te 
geven aan zijn dagen. Zo schreef hij ieder jaar een barbecue-lied. Ook voor 
kerkelijke feesten maakte hij verschillende liederen: bij het 75-jarig bestaan 
van de kerk en bij het 45-jarig bestaan van het koor. 
Hij heeft een werkzaam leven geleid en zijn talenten goed gebruikt. Moge hij 
nu van een welverdiende rust genieten. 

 
 

 

    GAARNE UW AANDACHT VOOR  

 

Zaterdag 18 augustus  Huwelijk  

  Margje Geurts en Alexander van Wijk 

14:00 uur 

 

Zondag 19 augustus   Doop Bryan Wolterbeek: 16:30 uur 

Donderdag 28 juni  Parochiebestuur 
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INTENTIES 
 

Zondag 1 juli 2018 

Huib Versteegen Ouders Heima-van Buuren 

Henk van Rijn Theo van der Meer 

Familie Vrolijk 
 

Zondag 8 juli 2018 

Joes Kloppenburg` Theo van der Meer 

Renee Maria en Hans Hendriks  
 

Zondag 15 juli 2018 

Anneke Doorenbosch-Schut Frithiof Eduard Douwes Dekker 

Familie Vrolijk Thea van den Bos 

Hans Bruck Jos Bos 

Harry van Hulsen 
 

Zondag 22 juli 2018 

Rie v.d. A-Bouwhuis 
  

Zondag 29 juli 2018 

Siem en Marcel Rijkes 
  

Zondag 5 augustus 2018 

Huib Versteegen Ouders Heima-van Buuren 

Henk van Rijn  
  

Zondag 12 augustus 2018 

Renee Maria en Hans Hendriks  Joes Kloppenburg 

Theo van der Meer  
 

Zondag 19 augustus 2018 

Anneke Doorenbosch-Schut Frithiof Eduard Douwes Dekker 

Thea van den Bos Jan van de Berg 
 

Zondag 26 augustus 2018 

Siem en Marcel Rijkes Familie Miltenburg 
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OPBRENST VASTENACTIE 2018 
 
De opbrengst Vastenactie 2018 heeft dit jaar 1.071,15 Euro opgebracht.  
Een mooi bedrag voor de zusters van het Heiig hart in Zambia. 
Met deze actie willen de zusters de impact van HIV en Aids verminderen 
door voorlichting en gezondheidszorg. 
Hartelijk dank namens de mensen in Zambia. 
 

                                                                            Werkgroep Diaconie 
 
 

 

 

 

COLLECTE-OPBRENGST Pinksterviering 2018 

 

Tijdens de Pinksterviering 2018 is er gecollecteerd voor het werk van de 

Raad van Kerken Badhoevedorp-Lijnden. 

De collecte-opbrengst bedroeg deze ochtend €  458,44. 

 

    Penningmeester Raad van Kerken Badhoevedorp-Lijnden 

 
 
 
 
 
 

NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN   
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VOOR U GELEZEN  

 

 

KARMELSTROOM  

Karmelstroom staat voor een viering om onze 

verbondenheid met de Karmel Orde en haar 

spiritualiteit vorm te geven en in ontmoeting met 

elkaar. Lange tijd was er in Amstelveen en in 

Aalsmeer een parochie van de Karmel. Velen binnen en buiten die parochies 

voelden zich door de spiritualiteit van de Karmel aangetrokken. Een groot 

aantal van hen blijven nog steeds bij elkaar komen in de geest van de 

Karmel. Dat doen zij in verschillende bijeenkomsten. Binnenkort komt het 

programma voor het najaar van 2018 beschikbaar. De betrokkenen bij de 

Karmel in de regio van Aalsmeer en Amstelveen blijven als voorheen het 

feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel vieren. Daarbij is iedereen 

van harte welkom.  
 

Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel.  

Het feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel valt dit jaar op 

maandag 16 juli. Wij vieren dat feest op de vrijdag daaraan voorafgaand. 

Over de betekenis van dit Mariafeest treft u op de volgende bladzijde een 

tekst aan van Sanny Bruins o.carm.  
  

Uitnodiging Karmelstroom  

Wij nodigen u van harte uit om het feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg 

Karmel te komen vieren en elkaar te ontmoeten:  

 

Plaats Kerk van de Zalige Titus Brandsma, 

 Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen 

Datum 13 juli 2018; van 17:30 uur tot 20:30 uur. 

17:30 uur Inloop met koffie/thee 

18:00 uur Eucharistieviering. Voorganger: Pater L. Seeboldt (O, Carm.) 

18.45 uur Soep met een broodje en alle gelegenheid voor ontmoeting 

19:30 uur Lezing door Jan Engelen over Maria in het evangelie van 

 Johannes met daarna mogelijkheid om plenair te reageren 

Daarna Gezellig samenzijn met een drankje 

Bijdrage 7,00 Euro (richtprijs per persoon) 



11 
 

 

 

 

Aanmelden bij Herman van Bemmelen i.v.m. de boodschappen.  

Graag aangeven met hoeveel u komt. bemmelen@caiway.nl   

Uiterlijk tot 6 juli 2018. 

Ook anderen zijn van harte welkom. Wij zien uw komst graag tegemoet. 

 

De voorbereidingsgroep 

 

ONZE LIEVE VROUW, VAN DE BERG KARMEL  
 

Op 16 juli viert de Kamel wereldwijd het feest van Onze Lieve Vrouw van de 

Berg Karmel. Vanaf het ontstaan van de Kamelorde in de 13e eeuw heeft 

Maria, de Moeder Gods een rol gespeeld in het wel en wee van de Orde in 

het algemeen en van menig karmeliet(es) in het bijzonder.  

De eerste generatie karmelieten kwam in het Kamelgebergte bijeen in een 

kerkje dat aan Maria was toegewijd. Daarom werden zij door hun tijdgenoten 

broeders van Maria genoemd. Dit heeft er toe geleid dat de officiële titel van 

de Kamelorde De Orde van de Broeders en Zusters van Onze Lieve Vrouw 

van de Berg Karmel is geworden.  

De liefde van de Karmel voor Maria komt voort uit het 

inzicht dat Maria een icoon is van karmelitaans leven. 

In haar en door haar wordt zichtbaar waar het in de 

Karmel om gaat: om de zuiverheid van hart en om 

reeds in dit leven de kracht van Gods aanwezigheid in 

ons hart te smaken en in onze geest te ervaren. Maria 

is de geschiedenis ingegaan als een zuivere vrouw, 

als iemand die open stond voor het woord van God, 

dat in haar en door haar is mens geworden. Door haar 

zuiverheid van hart kon de levende God tot haar 

spreken middels een engel. Niet voor niets wordt 

Maria door karmelitaanse auteurs de Virgo Purissima, de Allerzuiverste 

Maagd genoemd. De zuiverheid en de ontvankelijkheid van Maria heeft 

generaties karmelieten en kamelietessen bijzonder aangesproken tot op de 

dag van vandaag. Van Maria kan ook gezegd worden dat zij de kracht van 

Gods aanwezigheid in haar hart smaakte en dat zij in haar geest iets ervoer 

van de zoetheid van de hemelse glorie. Haar godservaring was dat zij deze 

niet voor zich kon houden. Haar danklied kan beschouwd worden als haar 

testament of als haar credo.   

Sanny Bruijns 0.Carm.  
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La Bruna  
 

Deze icoon van Maria, die La Bruna genoemd wordt, is het oudste beeld van 

Maria in de Kamel. Het origineel bevindt zich in de basiliek van de Carmine 

Maggiore te Napels. Zij behoort tot het type ‘van de tederheid’ (Eleousa). La 

Bruna is geschilderd in de eerste helft van de 13e eeuw op een bord van 1 

m. bij 80 cm, volgens de vereisten van de Byzantijnse iconografie.   
 

Ontleend aan Achter de Karmel, jaargang 28, alf. 3, juli 2016.  
 

 

      NIEUWS VAN HET BISDOM  
 

BANNEUX  BEDEVAARTOORD (BELGISCHE ARDENNEN) 
 

Wat was het een prachtig triduüm van het voorjaar. Het weer was prachtig 

en de stemming goed. Wat een warmte en saamhorigheid 

Wat een speciale plek ook  om dodenherdenking te houden en de waarden 

van vrijheid te voelen. In het najaar hopen we dit weer te evenaren. Het is 

alleen bisdom Haarlem-Amsterdam, dus we hopen veel gasten te  kunnen  

verwelkomen. Wat kunt u van ons verwachten. Prachtige diensten 

waaronder een kaarsenprocessie, een internationale dienst waar vele 

culturen zich samenvoegen om gezamenlijk een prachtige dienst bij te 

wonen en eenheid te laten zien. Lof met ziekenzegening. We hopen 

natuurlijk dat het weer ons dan nog steeds goed gezind is en wat diensten 

buiten gehouden kunnen worden. De prachtige dienst met alleen de 

ruisende bomen en verder stilte. Na zoveel jaren vrijwilligerswerk  ontroert 

dit mij nog steeds. Er zijn priesters, een arts, verpleegkundigen en 

vrijwilligers aanwezig. Ze staan 24 uur per dag voor u klaar, om ervoor te 

zorgen dat het u aan niets zal ontbreken. Er is een rolstoelbus beschikbaar 

en de kamers kunnen naar uw zorgbehoefte aangepast worden. Bent u 

gezegend met een goede gezondheid dan bent u natuurlijk ook van harte 

welkom om de warmte van Banneux te ervaren. De bedevaart is van 24 

t/m 28 aug. De kosten voor deze reis bedraagt € 275,--.  

Meer informatie bij: Eva Onderwater: Tel. 0297-222208 of 

banneux.bisdomhaarlem@outlook.com; of bij Ellen van der Laan: 06-

30918592. Uiterste inschrijfdatum is 1 augustus. Wij vrijwilligers van Wij, 

vrijwilligers van Banneux, geven graag het warme Lichtje van Bannexu aan 

u door. 

       Els Rong 

mailto:banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
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WJD 2019 - DISCOVER YOUR IDENTITY: STREAMS 

 

Medio januari 2019 kunnen katholieke 

jongeren vanuit de hele wereld afreizen naar 

de wereldjongerendagen (WJD) in Panama. 

Vanuit Nederland wordt er door Jong 

Katholiek één reis aangeboden met 

verschillende reisopties. Het jongerenpasto-

raat ondersteunt deze reis en neemt deel aan 

de organisatie. Daarnaast kunnen de 

jongeren een keuzeprogramma, een stream, kiezen om hun katholieke 

identiteit te verdiepen of binnen hun professie te versterken. 

Discover your identity 

Het thema van de Nederlandse reis naar de WJD is ‘Discover your identity’. 

De jongeren gaan op zoek naar hun eigen identiteit, maar ook naar hun 

katholieke identiteit. Aangezien elke jongere anders is, kunnen ze hun eigen 

reis vorm geven naar wat bij hun identiteit past. Zo zijn er vier reismogelijk-

heden variërend in lengte en het bezoek van plaatsen. Reisoptie A is een 

korte reis, reisoptie B is een lange reis, reisoptie C heeft een bezoek aan het 

grootste Mariabedevaartsoord ter wereld in Guadalupe (Mexico) en reisoptie 

D beschikt over een extra week backpacken. 

Streams 

Naast de verschillende reisopties krijgen de jongeren de mogelijkheid om 
een eigen keuzeprogramma te kiezen. Deze keuzeprogramma’s, streams 
zoals ze worden genoemd, hebben als doel dat de jongeren zich kunnen 
verdiepen in hun katholieke identiteit. Bepaalde streams richten zich daarbij 
op de theologie van ons geloof, maar er zijn ook streams die zich meer 
richten op de katholieke identiteit op de werkvloer. Zo is er een speciale 
stream voor de leerkrachten over hoe je bijvoorbeeld jouw team zover krijgt 
om mee te werken aan een Paasviering op school. Er is een speciale stream 
voor jongeren die werken in de zorg, die stilstaat bij de ethiek achter de zorg. 
Daarnaast zijn er de streams; Twitteren met God, Theologie en ‘Faith 
seeking understanding’, die zich meer richten op de christelijke identiteit. 

Meer informatie 

Meer informatie over de verschillende reismogelijkheden en de streams 
staat op de speciale website. Ook houden we op deze website een dossier 
bij van berichten over de Wereldjongerendagen. www.wjd.nl 

 

http://www.wjd.nl/
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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 14 augustus 2018 

 

 

     De wijkcontactpersonen worden verzocht 

   de Kerkklanken op te halen voor verspreiding 

   op zondag 26 augustus 2018 
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