
Pastoresteam 
De pastores van de regio Klaverblad werken als een team. Dat wil zeggen dat de vier parochies geen 
eigen pastoor/pastor meer hebben. 
 
Iedere twee weken heeft het pastorale team overleg om onderling af te stemmen. 

 
Taakverdeling pastores Klaverblad: (vanaf maart 2016) 
  
De verdeling van de taken onder de pastores van het samenwerkingsverband “Klaverblad”, is op dit 
moment als volgt. 
  
Iedere parochie heeft een eerst-aanspreekbare pastor voor alle lopende zaken. Voor de beide 
Heemsteedse parochies is dat voorlopig kapelaan Jan Jaap van Peperstraten, met pastoor Jacques 
Quadvlieg op de achtergrond. Als op den duur pastoor Quadvlieg meer beschikbaar is, zal kapelaan 
van Peperstraten vooral aanspreekbaar zijn voor de OLVH (en daar ook woonachtig), en pastoor 
Quadvlieg voor de Bavo. 
Voor Bennebroek en Vogelenzang is pastor Ans Dekker eerst-aanspreekbaar, met priester-assistentie 
van pastor Rob Verhaegh voor sacramentenbediening bij het Sacrament van de 
Zieken, biecht en huwelijkssluitingen. Voor liturgisch overleg m.b.t. de weekendvieringen met 
kosters/lektoren/koren voor de H. Jozef is pastor Verhaegh beschikbaar. 
  
  
Bestuur en Organisatie 
Voor het bestuur en de organisatie van de parochies is pastoor Quadvlieg verantwoordelijk. Hij 
onderhoudt de contacten met bestuur, dagelijks bestuur en bestuurswerkgroepen en zit ze voor. 
  
De contacten met de vier parochieteams zijn als volgt: pastoor Quadvlieg en kapelaan van 
Peperstraten wonen de parochieteam-vergaderingen bij van de OLVH en de Bavo, pastor Dekker 
woont de parochie-teamvergaderingen bij van de Jozef en de OLV Tenhemelopneming. Pastores 
Quadvlieg en Dekker zijn bij de vergaderingen van de contactpersonen van de parochie-teams met de 
vicevoorzitter van het bestuur. 
  
De contacten met het Bisdom worden door de pastoor onderhouden, contacten met het 
dekenaat door pastor Dekker. 
  
  
Vieren 
De reguliere en bijzondere vieringen in de parochies worden verzorgd door de vier leden van het 
pastoresteam met assistentie van pastor Geels (in de OLVH), pastor van Oploo (in de OLV 
Tenhemelopneming). In geval van nood of vakanties worden anderen gevraagd. Liturgische roosters 
worden verzorgd en verspreid door pastor Dekker. 
  
Uitvaarten worden voor alle vier de parochies in eerste instantie altijd gemeld bij kapelaan van 
Peperstraten, die zorg zal dragen voor afstemming van plaats, tijd en voorganger. 
Bij zijn afwezigheid pastor Dekker of pastoor Quadvlieg bellen. 
  
Voor de Ziekenzalving mag door alle vier de parochies pastor Verhaegh worden gevraagd. Indien hij 
niet aanwezig is, kunt u pastoor Quadvlieg of de eerst-aanpreekbaren bellen. 
  
De eerst-aanspreekbaren zullen in hun parochies de voorbereiding op de sacramenten van de doop, 
het huwelijk en eventueel gezamenlijke ziekenzalving op zich nemen. 
  
De begeleiding van de misdienaars valt onder de verantwoordelijkheid van kapelaan van 
Peperstraten. 
  



Contacten met, en inspiratie-avonden voor, de liturgische werkgroepen (met name in de Bavo en in 
Vogelenzang) worden door pastor Dekker onderhouden. 
  
  
Dienen 
Diaconale activiteiten, via M.O.V. en P.C.I, vallen onder de taken van kapelaan van Peperstraten. Hij 
is ook contactpersoon voor diaconie voor het dekenaat. 
  
Het contact met de bezoekgroepen en de rouwgroepen wordt onderhouden door mevrouw Béanca 
Hazelzet, in overleg en samenwerking met pastor Dekker. 
  
 
Leren / Geloofsopbouw 
De sacramentenvoorbereiding van Eerste heilige Communie en Heilig Vormsel zijn in handen van 
pastor Dekker. 
  
Verdere catechetische activiteiten of vorming en toerusting van vrijwilligers worden op dit moment 
alleen incidenteel aangeboden, en vallen onder de taken van pastor Dekker. Zij is ook contactpersoon 
voor geloofsopbouw voor het dekenaat. 
  
Het jongerenpastoraat is in handen van kapelaan van Peperstraten. 
 
 
Contacten met instanties buiten de parochies: 
Oecumene 
Oecumenische contacten en activiteiten vallen voor de Heemsteedse parochies onder kapelaan van 
Peperstraten, voor Vogelenzang en Bennebroek onder pastor Dekker. 
  
Contacten met de scholen 
Deze worden door de eerst-aanspreekbaren in hun parochies onderhouden, met als uitzondering 
basisschool de Ark in Heemstede, waar pastor Dekker contact mee heeft. 
  
Contacten met verzorgings- en verpleeghuizen 
Deze worden door de eerst-aanspreekbaren in hun parochies onderhouden, met als uitzondering 
Kennemerduin in Heemstede, waar pastor Dekker contact mee heeft. 
  
  
  

 
	


