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NIEUWSBLAD VAN DE PAROCHIE 

HH ENGELBEWAARDERS 

TE BADHOEVEDORP 

 

33e jaargang nr. 2                                                ___  oktober 2018  

 

 

Vorig jaar verscheen in het Duitse tijdschrift “Christ in der Gegenwart” het 

artikel “Neun Reformthesen. Wie sich der christliche Glaube erneuern kan. 

Negen stellingen over hoe het christelijk geloof zich kan vernieuwen. Het 

artikel is vertaald door Ad Krijnen en u, in twee delen, verschenen in het 

“Mariënburg Magazine”. De redactie leidt het als volgt in: 

“Hoe kan het in de taal van nu gezegd worden? 

 

De Kerk moet zich voortdurend in hoofd en leden hervormen. Augustinus 

eiste dit al. Martin Luther heeft 500 jaar geleden zijn stellingen openbaar 

gemaakt. Ook wij hebben zodanige voorstellen voor het geloofsleven, dat 

de christelijke boodschap de mensen met een modern levensperspectief 

bereikt.” 

 

 

 

 

 

VAN DE PATER   
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Een greep uit de negen stellingen: 

2. De Kerk moet duidelijk maken dat de Bijbel Gods woord in 

mensenwoord is. 

3. We hebben meer God nodig en minder kerk. 

6. De Kerk moet een proces van democratisering doormaken. 

8. Het christendom moet samen met alle godsdiensten ernaar streven om 

alle ruimte te maken voor het gezonde verstand, dat de vrede dient, 

en om fanatisme te bestrijden. 

 

Een interessant artikel, het lezen en samen bespreken zeker de moeite 

waard! 

Wilt u, wil jij meedoen aan een gespreksbijeenkomst. Meld je dan aan bij 

het secretariaat. 

We organiseren dat dan en zorgen dat u/jij het materiaal tijdig krijgt. 

Zo kunnen we elkaar bemoedigen en inspireren, zeker in een tijd waarin 

we het als “kerkmensen” niet gemakkelijk hebben. 

 

Wens u, jou een “zonnige herfstperiode”! 

 

p. Loek Seeboldt o.carm 
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MAANDAGMORGEN                 
 
Maandagmorgen 09.00 uur kom ik bij de kerk aan. Ik hoor meneer Antoon 
al op de piano oefenen. Na 45 jaar niet spelen wil hij, bij gebrek aan een 
pianist, proberen het koor bij te staan, of in ieder geval het Ave Maria te 
spelen om Ineke te begeleiden. 
 
Ik ga naar binnen. Achter in de kerk verzamelen Han en Boudewijn 
kaarsengeld en vullen de waxinelichtjes aan. Dan komt Co binnen, verricht 
ook hand- en spandiensten en telt samen met Han de binnengekomen 
gelden. Co wordt gevolgd door Hein, die komt het koperwerk poetsen. 
 
Ik ga koffie zetten en dan komt nog Elly binnen (van de bloemen) en zij 
heeft voor ons een tulband gebakken. Jopie is inmiddels ook van de partij, 
zij gaat in het kerkgebouw aan de slag.  
 
Bij de koffie nemen we Badhoevedorp door resp. overweging van de 
Pastor van de zondag ervoor, kortom er kan van alles ter tafel ter tafel 
komen en niet te vergeten, er wordt flink gelachen. Onze kerk kan 
vrijwilligsters en vrijwilligers gebruiken. Wilt u het ook meemaken, kom dan 
eens op de maandagmorgen. We zijn er tot 10.30 uur. Tot ziens!! 
 

Truce Bosma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROCHIENIEUWS   
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CONCERT NEVA-ENSEMBLE 14 december 2018  
 
Het Neva-ensemble uit Sint Petersburg treedt op vrijdagavond 14 
december om 20:00 uur op in de HH. Engelbewaarderskerk.  
Vijf Russische zangers en een pianiste vormen samen dit ensemble.  
Vanaf 1992 komt het bij al velen bekende Neva-ensemble uit St 
Petersburg wederom naar ons land voor een groot aantal concerten.  
Een muzikale belevenis; 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 gehore. 

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". 

Het concert begint om 20:00 uur; kerk open 19:30 uur.  De toegangsprijs 
is € 10,-- per plaats. Het betreft een vrije plaats keuze. Van dit concert kunt 
u kaarten bestellen via onze website: www.rkkerkbadhoevedorp.nl. U 
kunt eventueel ook kaarten bestellen via een inschrijvingsformulier dat u 
kunt vinden achter in de kerk.  

 

VIERING VAN ALLERZIELEN IN DE KERK 1 november 2018 

 

De overledenen van het afgelopen jaar van de parochie Engelbewaarders 

worden in de viering van Allerzielen herdacht. Hun namen zullen worden 

voor gelezen en bij elke naam zal een familielid worden uitgenodigd de 

gedachteniskaars aan te steken, de kaars die ook tijdens de uitvaart 

brandde.   

 

De viering is op donderdagavond 1 november 2018 om 19:00 uur. 

Wij nodigen ook de andere aanwezigen in de kerk uit een kaarsje te 

ontsteken om zo iedereen te gedenken die zij willen gedenken. Daarmee 

roepen wij hen opnieuw in onze herinnering hoe zij licht voor ons waren. 

 

Na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te gebruiken 

achter in de kerk. Zo is er gelegenheid elkaar ook nog even te ontmoeten.. 

 

 

 

http://www.rkkerkbadhoevedorp.nl/
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‘IK ZAL JE NOOIT VERGETEN’ – 3 november 2018 

Ook dit jaar organiseert Memento een herdenkingsbijeenkomst voor 

Badhoevedorpers en omwonenden van Badhoevedorp, hun familie en 

vrienden.  Ook kinderen zijn van harte welkom. Op deze bijeenkomst willen 

we samen stil staan bij onze dierbaren die zijn overleden. Zoals dat vaak 

ook begin november op begraafplaatsen en in kerken gebeurt, scheppen 

wij in ons dorpshuis een bijzonder moment van gedenken met muziek, 

verhalen en gedichten. Er worden kaarsjes aangestoken en de namen van 

onze overleden dierbaren worden genoemd.  

U wordt vanaf 15.30 uur verwacht. Om 15.45 uur volgt een 

welkomstwoord. Om 17.00 uur besluiten we deze bijeenkomst. De kosten 

zijn 5 euro incl. een hapje en een drankje. 

 

Een ieder die geïnteresseerd is de herdenkingsbijeenkomst bij te wonen, 

is van harte welkom. U kunt deze middag, als u dat wenst, een foto of een 

ander aandenken meenemen. Mocht u uw verhaal met de hele groep 

willen delen dan zouden we dit graag van te voren willen weten. 

 

Het initiatief voor deze bijeenkomst komt vanuit de werkgroep Memento, 

een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties, 

zorgorganisaties en kerken in Badhoevedorp. 

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met: 

mementobhd@gmail.com of tel.nr. 06-19774647   

  

 

 
HERDENKING OMGEKOMEN VLUCHTELINGEN AAN DE EUROPESE 
GRENZEN zondag 4 november in de Mozes en Aäronkerk, Amsterdam 
 
In de week van Allerzielen, op zondag 4 november 2018, vindt in de Mozes 
en Aäronkerk in Amsterdam de jaarlijkse herdenking plaats voor 
omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen. Bij de herdenking 
nemen verhalen over overleden migranten een belangrijke plaats in.  
 
Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af. Mensen die 
op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen 
op andere manieren onderweg om. Aan hen denken wij en hun namen 
worden genoemd zodat zij niet vergeten worden.   
 

 

mailto:mementobhd@gmail.com
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Programma: 

De oecumenische herdenking in de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein 

207) vindt plaats op zondag 4 november van 15.00-16.00 uur. Er komen  

voorgangers uit verschillende kerken om samen te bidden en er wordt 

gezongen. Een indrukwekkend onderdeel is het voorlezen van namen van  

de overledenen en het opnoemen van gebeurtenissen, die plaatsvonden 

in 2018. Na de herdenking worden de bezoekers uitgenodigd om  

bloemblaadjes uit te strooien over de Amstel. 

 

Informatie 

Neem voor meer informatie contact op met de Protestantse Diaconie 
Amsterdam: Margriet Valkman, 06-17412820 www.allerzielen.eu  
De herdenking in Amsterdam wordt georganiseerd door de Protestantse 

Diaconie Amsterdam, Catholic Worker Amsterdam, Gemeenschap van 

Sant’Egidio. 

 
 
 
 
FAMILIEVIERING – SINT MAARTEN 
 
Zondag 11 november is het de 11e van de 
11e. Niet alleen is 11 november het begin 
van het carnavalsseizoen, maar op 11 
november is ook de feestdag van Martinus 
van Tours, oftewel Sint Maarten. Kinderen 
trekken dan ’s avonds met een lampion of 
een uitgeholde pompoen, waarin een 
kaarsje brandt, langs de deuren om Sint 
Maarten liedjes te zingen in de hoop zoveel 
mogelijk snoepgoed op te halen. 
 
Een feestdag, die we zondag 11 november tijdens de familieviering om 
10:00 uur samen met de kinderen en ouders willen vieren.  
 
De kinderen die op school of thuis een lampion hebben gemaakt vragen 
we deze zondagmorgen 11 november mee te brengen naar de kerk. We 
komen dan in de intochtsprocessie met de lampionnen de kerk binnen!  
Tot zondag 11 november!!! 
 

     Luus van der Horst 
 

 

http://www.allerzielen.eu/
http://www.diaconie.org/
http://www.diaconie.org/
http://noelhuis.nl/
http://www.santegidio.nl/gemeenschap/
http://www.santegidio.nl/gemeenschap/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja3O-B_eLdAhUJwAIHHZnZAnkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/389420699002065151/&psig=AOvVaw3TnRLpY8RKzlC1lAlE_0cg&ust=1538405430537662
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EERSTE COMMUNIE 

In de HH. Engelbewaardersparochie is er dit  

jaar weer een aanbod om mee te doen met 

de voorbereiding voor de Eerste Communie.  

Deze uitnodiging is bedoeld voor de 

kinderen die in groep 4 en 5 van de 

basisschool zitten. Uw kind kan de Eerste 

Communie doen als hij/zij gedoopt is. 

 

Voorafgaand aan de voorbereiding met de 

kinderen, zal er een informatie avond 

worden gehouden. Deze avond is op 

donderdagavond 15 november om 19:30 uur in de pastorie van de 

Engelbewaarders, Adelaarstraat 15A te Badhoevedorp. 

Op die avond maken we kennis met elkaar en bespreken we de betekenis 

van de Eerste Communie. U krijgt informatie over het communieproject 

‘Blijf dit doen’ en de data van de kinder- en ouderbijeenkomsten. 

 

Aanmelding voor de Eerste Communie kan via onze website: 

www.rkkerkbadhoevedorp.nl 

 

De eerste communieviering is op zondag 12 mei 2018 om 10:00 uur. 

 
  Luus van der Horst, catechetisch medewerkster 

  

                  
Dopen 

 
Dopen vraagt tijd en aandacht. Daarom is er altijd voor de toediening van 
de Doop een gesprek. 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. 

 

PERSONALIA   

 

 

http://www.rkkerkbadhoevedorp.nl/
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    GAARNE UW AANDACHT VOOR  

 

Donderdag 01 november  19:00 uur Allerzielenviering 

Zaterdag 03 november       15.30 uur Memento:  Dorpshuis 

   “Ik zal je nooit vergeten’  

Zondag 11 november  10:00 uur Familieviering: Sint Maarten 

Donderdag 15 november   19:30 uur  Informatie-avond voor ouders 

    communicanten 

Vrijdag 14 december   20:00 uur Concert Neva Ensemble  

 

 
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.  

 

Mw. Will van Everdingen schrijft: 

Hartelijk dank voor de mooie bloemen van de parochie. Ik heb het zeer op 

prijs gesteld en geniet ervan. Hartelijke groeten. 

 

Mw. Blauwhoff schrijft: 

Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen. Bedankt voor de goede tip 

in het parochieblad ‘Kerkklanken’ over Banneux, en ik ben ook in Kevelaer 

geweest. 

 

Mw. N. Koetsier schrijft: 

Hartelijk dank voor de bloemen na mijn rugoperatie. Met vriendelijke 

groeten. 
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VIERINGEN EN DIENSTEN 

 

 

INTENTIES 
 

Zondag 14 oktober 2018 

Renée Maria en Hans Hendriks Joes Kloppenburg 

Thea van den Bos Jan van den Berg 

Harry van Hulsen Theo van der Meer 

Maria Paulina Schreurs-Cappendijk 
 

Zondag 21 oktober 2018 

Anneke Doorenbosch-Schut Jo Slaman-Schagen 

Els van der Veen Hans Bruck 

Maria Paulina Schreurs-Cappendijk 
 

Zondag 28 oktober 2018 

Siem en Marcel Rijkes Tiny en Bertus van Kaam-

Veldt 

Maria Paulina Schreurs-Cappendijk 
 

Zondag 4 november 2018 

Huib Versteegen Ouders Heima-van Buuren 

Henk van Rijn Els van der Veen 
 

Zondag 11 november 2018 

Renée Maria en Hans Hendriks Jos Bos 

Harry van Hulsen Theo van der Meer 

Hans Bruck 

 

Zondag 18 november 2018 

Anneke Doorenbosch-Schut Familie Vrolijk 

Jo Slaman-Schagen 
 

Zondag 25 november 2018 

Siem en Marcel Rijkes Joes Kloppenburg 

Thea van den Bos Jan van den Berg 

Maria Paulina Schreurs-Cappendijk 
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      NIEUWS VAN HET BISDOM  
 

Op zaterdag 13 oktober organiseert het bisdom een speciale dag voor 

vrijwilligers. We nodigen alle vrijwilligers in ons bisdom uit voor deze dag 

van ontmoeting en bezinning. 

In de ochtend is er een eucharistieviering en Leo Fijen komt spreken over 

de kansen en mogelijkheden voor de kerk en parochies. In de middag kan 

een keuze gemaakt worden uit een aantal workshops. De volgende 

workshops zullen worden aangeboden:   

 

• Geluk en heiligheid gaan samen: over de nieuwe exhortatie van Paus 
Franciscus 

• Het missiewerk van de ‘Dienaressen van de Heer en de Maagd van 
Matará’ 

• Zangworkshop 

• Rondleiding over het Diocesaan Heiligdom OLV ter Nood 

• Jongerenwerk in de parochie 

• Hoe is het bisdom georganiseerd…? 

• Projecten van de Diocesane Caritas 

• De Neocatechumenale weg in de parochie en in het leven van de 
gelovigen 

• Oefenen in bidden 

• In gesprek met de bisschop  
 
Deze dag vindt plaats van 10.30 uur tot 16.30 uur in het Diocesaan 

Heiligdom O.L. Vrouwe ter Nood te Heiloo. Informatie over het 

dagprogramma en de workshops zijn ook te vinden op de bisdomwebsite; 

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl.In verband met de catering wordt 

aanmelding op prijs gesteld. Dit kan tot vrijdag 5 oktober a.s. bij mw. L. 

Blonk via het emailadres lblonk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl  

 

Graag tot ziens in Heiloo. 

Mede namens beide bisschoppen, 

 

Met een hartelijke groet, Lyanne Blonk, Projectleider Bisdombedevaart 

Bisdom Haarlem-Amsterdam Zilkerduinweg 375, 2114 AM Vogelenzang 

In principe di, wo, en do op kantoor. Tel.nr. 023-5112636 

mailto:lblonk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
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                VOOR U GELEZEN 

 

 

“HET ZAL MIJ EEN ZORG ZIJN!” – zaterdag 13 oktober 2018 

 

Na de succesvolle Inspiratiedag 2017 ‘WAAR BLIJFT DE KERK? … HIER 
IS DE KERK!’ gaan we een vervolg geven. Voor ons blijft ‘Samen Kerk’ 
een inspirerend gebeuren. Voor deze inspiratiedag hebben we twee 
boeiende sprekers uitgenodigd. 
 
- drs René Grotenhuis, voormalig directeur van Cordaid en momenteel 

nog verbonden aan de universiteit van Utrecht. Hij schreef het boek 
‘Van macht ontdaan’ - De betekenis van het christelijk geloof voor de 
wereld van vandaag. Zijn inleiding gaat over dit onderwerp.  
 

- drs Fredi Hagedoorn-Timmermans, pastoraal werkster in de 
Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom jongeren. Zij studeerde af op 
het onderwerp: ‘Hoe jongeren vorm geven aan hun geloof in het 
dagelijks leven’. Haar onderwerp is: ‘Onze opdracht: een zorgzame 
kerk te zijn en hoe ik dat doe voor tieners en jongeren en waarom ik 
juist dát werk belangrijk vind.’  

 
Dan zijn er twee rondes met verschillende werkwinkels o.a. verzorgd door 
de beide inleiders n.a.v. hun voordracht. Om enkele andere voorbeelden 
te noemen: Loek Seeboldt Zingen om de Geest, Leo Mesman en Matthé 
Bruijns. Op bedevaart / Diaconaal wandelen,Rob Mascini Op weg naar de 
E.H. Communie, De jongerengroep Sanctus Virgilius uit Heerhugowaard 
Noord, enz. We sluiten de dag af met het samen vieren van ons geloof.  
 
De inspiratiedag is in het parochiecentrum van de Willibrorduskerk te 
Heiloo Westerweg 267. De dag begint om 10.00 uur en wordt om + 15.45 
u afgesloten.  
 
Achter in de kerk  ligt een folder, deze folder kunt  u ook vinden op de 
website van www.vpwinfo.nl onder de knop ‘Inspiratiedag Haarlem-
Amsterdam 13 oktober 2018’.  
 
Werkgroep Inspiratiedag namens de Vereniging Pastoraal Werkenden:  
Marion Bleeker, Kiki Kint, Leo Mesman, Ko Schuurmans, Nico Smit en 
Jan Verbruggen 

http://www.vpwinfo.nl/
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MAANDAGAVOND 15 OKTOBER EN WOENSDAGAVOND 24-10-2018  

Er is veel te doen rond Nederland en asielzoekers. Bijna dagelijks wordt er 

in de media over gesproken. Van belang is de ‘kritische’ roman van Arthur 

Umbgrove Wat we weten. Hij concludeert op grond van gedegen 

onderzoek in zijn roman dat ‘we te veel niet weten’ om een oordeel te vellen 

over het asielbeleid. Niettemin draagt hij voldoende materiaal aan om vast 

te stellen dat het huidige asielbeleid tenminste voor verbetering vatbaar is. 

 

Umbgrove komt op 24 oktober 2018 naar de Bibliotheek van Hoofddorp 

(theater Meerse) op uitnodiging van het Platform Vluchtelingen 

Haarlemmermeer. Aanvang 20.00 uur; toegang 10 euro. 

 

Op 15 oktober 2018 is er in de avond onder leiding van Leo Mesman een 

boekbespreking van het boek Wat we weten, voor wie het boek intussen 

gelezen heeft. Info bij Leo Mesman: mesmanleo51@gmail.com   

 

 

 
 

KERKCAFÉ BADHOEVEDORP – 9 NOVEMBER 2018  

 

Op vrijdagavond 9 november 2018 zal in het kerkcafé in Badhoevedorp 

(Havikstraat 3) als gast aanwezig zijn Annemarie Busser (Amnesty 

International). Zij heeft zeer inzichtelijk studie gemaakt van het uitzetbeleid 

van Nederland van niet toegelaten asielzoekers, en uitgeprocedeerde en 

ongedocumenteerde in Nederland verblijvende mensen. 

 

Het café is open vanaf 18.30 uur. Vanaf  19.15 uur zal Annemarie Busser 

het woord krijgen. Een caféavond met life music en hapjes en drank! 

 

Vier keer per jaar vindt het kerkcafé plaats – steeds met een bijzondere 

gast. De avond van 9 november wordt georganiseerd in afstemming met 

het Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer. 

 
 

 

mailto:mesmanleo51@gmail.com
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KARMELBERICHTEN 

 

Van harte nodigen wij u uit  mee tee doen aan een of meer activiteiten van 

de Karmel in de maand oktober 2018. Deze bijeenkomsten kunnen alleen 

doorgaan met voldoende belangstelling. Het is daarom van belang dat u 

zich van te voren even aanmeldt.  

 

Psalm lezen 

Kees Waaijman is emeritus hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen en 

wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut. Ruim 50 

jaar verdiept hij zich in de Psalmen en geeft daar inhoud aan op 

Karmelitaanse wijze.  

 

Datum: zaterdag 20-10-2018 van 10:00 tot 16:00 uur 

Locatie:  In de kerk van de Z. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 

HN Amstelveen, Ontmoetingsruimte.  

Aanmelden bij: Gerard Ticheler ghbticheler@kpnmail.nl. 

Bijdrage 10 Euro 

 

55+ ‘met nieuwe ogen zien’ 

Een serie bijeenkomsten die ons helpen om anders te kijken naar zaken in 

kerk en samenleving, over hopen en geloven. Over de wereld van 

vandaag.  

 

Datum:  donderdag 25-10-2018 van 10:00 tot 11:30 uur 

Locatie: Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer. 

Inleider: Wim Ernst (O. Carm.) 

Aanmelden: bij Wim Ernst (O. Carm.) w.ernst@karmel.nl. 

Bijdrage 2 Euro 

 

Taizéviering in de Karmel 

De broeders van Taizé zijn met hun meditatieve vieringen een begrip 

geworden.Tijdens de vieringen proberen wij de sfeer van Taizé te 

benaderen.  

Datum:  vrijdagavond 26-10-2018 vanaf 20:30 uur 
Plaats:  Zwarteweg 36, 1431 VM Aalsmeer 
Inleider: Wim Ernst (O. Carm.) w.ernst@karmel.nl. 
Aanmelden bij: bij Wim Ernst (O. Carm.) w.ernst@karmel.nl. 
Vrijwillige bijdrage 
 

mailto:ghbticheler@kpnmail.nl
mailto:w.ernst@karmel.nl
mailto:w.ernst@karmel.nl
mailto:w.ernst@karmel.nl
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Karmelstroom 

Karmelbeweging is een beweging van leken: mensen die ervoor kiezen om 

midden in het gewone, alledaagse leven de karmelitaanse spiritualiteit te 

beleven; mensen die geraakt zijn door het Geheim van God en dat tot 

uiting willen brengen.  

 

Datum: vrijdag 26-10-2018 van 17:30 uur tot 20:30 uur 

Plaats:  Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer. 

Voorganger: Loek Seeboldt (O. carm.) 

Aanmelden bij Herman van Bemmelen  

Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net 

Bijdrage: 7 Euro 

 

Karmelbeweging 

Na een korte gebedsdienst gaan we met elkaar in gesprek. We hebben het 

afgelopen jaar teksten van Titus Brandsma gelezen, maar spreken ook 

over onderwerpen die vanuit de Karmel spiritualiteit als persoonlijke 

inspiratie werden ingebracht.  

 

Datum: zaterdag 27-10-2018 van 10:00 tot 12:00 uur 

Plaats: Kerk van de Z. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN 

Amstelveen, Ontmoetingsruimte 

Inleider: Bij toerbeurt 

Aanmelden bij  Nelia Musters  n.musters@kpnmail.nl.  

Bijdrage 10 euro voor het hele seizoen 

 

Regellezen 

Eens in de zes weken komen we samen met een groepje om de Regel van 

de Karmel te lezen en te bespreken. 

 

Datum: dinsdag 30-10-2018 van 10:30 tot 12:30 uur 

Locatie: Kerk van de Z. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN 

Amstelveen, Tuinkamer 

Aanmelden bij Elise Vorstermans e.vorstermans@upcmail.nl.  

Bijdrage: 10 Euro voor het hele seizoen. 

 
 

 
 

mailto:Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net
mailto:n.musters@kpnmail.nl
mailto:e.vorstermans@upcmail.nl


16 
 

 

 

 

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 13 november 2018 

 

 

     De wijkcontactpersonen worden verzocht 

   de Kerkklanken op te halen voor verspreiding 

   op zondag 25 november 2018 
 


