
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

Doop van de Heer 
 
9 januari 2022 
 
Thema: “Zeg ‘Ja’ tegen God” 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
 
Om zegen over onze parochie;  
Voor familie en vrienden;  
Voor familie ten Have – Kramer; 
Voor familie Bosman – ten Have; 
Voor Kees Kramer en Irma Kramer – Borghgraef; 
Voor Maria Sluijter – Uvenhoven en 
 Afra Sluijter –van Halem; 
Voor Astrid van Kesteren – Jansen; 
Voor Petrus en Catharina de Groot – Rusman, 
hun zoon Bas en schoondochter Lia; 
Voor Henk Wassenaar; 
 
Donderdag 09.00 uur: 
 
Thea Prins; 
 
Bidden wij: 
 
Voor alle gebeden en gedachten die zijn 
opgeschreven in het boek in de Mariakapel. 
 
Voor onze zieken: 
In onze parochies en in onze familie- en 
kennissenkring. Dat zij zich gesterkt weten 
door Gods nabijheid en de liefdevolle zorg en 
aandacht van mensen.  
Wilt u, in geval van ernstige ziekte, het 
secretariaat van de parochie daarvan in 
kennis stellen of laten stellen? 
Wij willen u niet uit het oog verliezen, ook niet   
als u moet worden opgenomen.  
U kunt dan, als u dat wilt, door een van onze 
leden bezocht worden.  
Het secretariaat is van maandag t/m vrijdag 
bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur op tel. 
nr. 023 - 5280504. 
 
De leden van de ziekenbezoekgroep. 
 
 

Voor onze overledenen: 
 
Rietje Hoogewerf – Nederstigt; 
Harry Draijer; 
 
Mededelingen: 
 
Pastorie gesloten. 
 
Vanwege de nog steeds oplopende besmet-
tingscijfers is besloten om voor onbepaalde 
tijd de pastorie 2 dagen in de  week - op 
dinsdag en vrijdag - te sluiten zodat er zo 
weinig mogelijk contactmomenten zijn. Heeft 
u vragen, kom dan op een van de andere 
ochtenden. 
Telefonisch kunt u een boodschap inspreken 
en de mail zal regelmatig worden gelezen. 
Indien nodig zullen wij u z.s.m. antwoorden. 
We hopen op uw begrip voor deze maatregel. 
 
Coronaregels. 
 
Het Bisdom heeft de kerken geadviseerd om 
de volgende regels weer in acht te gaan ne-
men: 
aanmelden. 
Omdat er maximaal 50 bezoekers naar een 
viering mogen komen, vragen we u om zich 
voor iedere viering vóóraf aan te melden. 
Dit kan per mail via:  
hbavo.aanmeldenvieringen@gmail.com  
Ook telefonisch aanmelden is mogelijk. 
Spreekt u dan uw naam, telefoonnummer en 
het aantal personen die komen, duidelijk in. 
 
afstand: 
Om voldoende afstand te bewaren zijn de 
banken om en om afgezet met linten; 
Bij binnenkomst weer een mondkapje op en   
handen reinigen. Zodra u op uw plaats zit, 
mag het mondkapje worden afgedaan. Voor 
het verlaten van de kerk het mondkapje weer 
op doen. 
 
Zingen. 
Vooralsnog mogen koren met een beperkt 
aantal zangers blijven zingen, mits er afstand 
wordt bewaard. 
 
Communiceren.  
Houdt afstand met het lopen naar de 
communie! Komt u door het middenpad 
naar voren en via de zijpaden weer naar 
uw plaats terug. 



De voorganger mag van de Bisschop zelf 
kiezen om de communie achter het grote 
scherm of met een gezichtsscherm uit te rei-
ken. 
 
Collecte. 
    
Middels de hiernaast 
afgebeelde QR kunt u 
een bijdrage geven voor 
de collecte waarvoor 
onze hartelijk dank. 
    

                Geldig t/m 2 februari 2022. 

 
 
Huiszegen en Driekoningen 
 
In sommige streken was en is het de 
gewoonte dat tijdens het Driekoningenfeest 
de woning wordt gezegend. 
 
Nog steeds heeft het Benedictionale, het 
boek van de zegeningen, een huiszegen op 
het feest van de Openbaring, met naast dit 
zegengebed een passende schriftlezing en 
voorbede. 
 
Dit gebed verwijst duidelijk naar het feest van 
6 januari, met de ster en de wijzen die 
symbool staan voor alle volkeren van de 
aarde.  
 
Typisch voor de zegengebeden van de kerk 
is dat ze zelden enkel het betreffende 
voorwerp tot doel hebben, maar ook het 
gebruik ervan en meestal ook mensen die het 
gebruiken. Dit is hier niet anders.  
 
Niet enkel het huis wordt gezegend, wordt het 
goede toegezegd, maar ook haar bewoners. 
Het licht van Christus, centraal in deze 
kerstperiode, wordt hen toegewenst.  
 
Tegelijkertijd wordt de zegen ook verbonden 
met een zegen tot zorg en naastenliefde: het 
licht van Christus wordt geschonken om te 
delen, en ook anderen te verlichten.  
  
Vroeger kraste men bij dit zegengebed ook 
het jaartal en de letters C M B in de muur 
boven de deur, vandaag kan je dit afgedrukt 
ophangen (21C+M+B22).  
 
 
 

De letters werden wel eens gezien als de 
eerste letters van de namen van de koningen: 
Casper, Melchior en Balthasar, maar meer 
waarschijnlijk is het dat ook deze letters Gods 
zegen vragen: 
‘’ Christus mansionem benedicat’’ –  
‘’ Moge Christus dit huis zegen.’’ 
 
Sam Goyvaerts, 
Universitair docent, liturgie te Tilburg 
 
Overgenomen uit 
‘’Van Drie Engelen tot Driekoningen’’ 
 
 
Vieringen op zondag 16 januari 
om 10.00 uur: 
 
Bennebroek: 
 
St. Jozef 
Eucharistieviering 
Pater Diego Pildain  
 
Vogelenzang: 
 
OLV Tenhemelopneming 
Woord- en Communieviering 
Pastor Ans Dekker 
Cantilene 
 
Heemstede: 
 
OLV Hemelvaart 
 
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh 
OLVH-koor: Nederlands 
 
H. Bavo 
 
Eucharistieviering 
Pater Tristán Pérez 
Bavokoor 
 

 
R.K PAROCHIE H. BAVO 

Herenweg 88,   2101 MP   Heemstede 
Tel. 023-5280504 parochie@hbavo-

Heemstede.nl  
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