
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

5e zondag door het jaar 
 
6 februari 2022 
 
Thema: “Jezus en jezelf leren kennen” 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
 
Om zegen over onze parochie; 
Voor Pastoor Derk de Vries;              
Voor Catharina van der Vosse en 
 Maria Siebelink – van der Vosse;  
Voor Maria Johanna Hendrica Kok; 
Voor Agnes Maria Walraven; 
Voor Johannes Agterof; 
 
Donderdag 09.00 uur: 
 
Voor Tiny Westerveld; 
 
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: 
Jan Beliën; 
Maia Kramer; 
Johanna Levering – Duindam. 

Mededelingen: 
 
Overleden 
Op 26 januari is overleden Maia Elisabeth 
Kramer. Haar uitvaart vond, onder zeer grote 
belangstelling, plaats op vrijdag 4 februari in 
onze kerk, waarna zij is begraven op het 
kerkhof aan de Herfstlaan. 
Maia is slechts 16 jaar geworden. 
 
Coronaregels. 
Het Bisdom heeft de kerken versoepelingen 
doorgegeven. Reserveren hoeft niet meer en 
er mogen 150 bezoekers binnen. 
Afstand - mondkapje: 
De anderhalve meter en het mondkapje blij-
ven gehandhaafd. 
Bij binnenkomst 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. 
Samen zingen mag weer!  
Ook de koren mogen weer met meer zangers 
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. 
 
Pastorie gesloten. 
Omdat de besmettingscijfers nog flink hoog 
zijn blijven we nog voor onbepaalde tijd  
2 dagen in de  week - op dinsdag en vrij-
dag – gesloten. Heeft u vragen, kom dan op 
een van de andere ochtenden, tussen 9 – 12 
uur. Telefonisch kunt u een boodschap in-
spreken en de mail zal regelmatig worden ge-
lezen. Indien nodig zullen wij u z.s.m. ant-
woorden. We hopen op uw begrip voor deze 
maatregel. 
 
Collecte. 
Middels de hiernaast 
afgebeelde QR kunt u een 
bijdrage geven voor de 
collecte waarvoor onze 
hartelijk dank.           Geldig t/m 25 januari 2022. 



Verbonden in stilte 
 
Februari, de kortste maand van het jaar, is 
vaak ook de koudste.  
Van lentekriebels is er nog geen sprake. 
Maria Lichtmis, op 2 februari, juist 40 dagen 
na kerstmis, vormt wel een teken val licht en 
van hoop. 
Van die dag af beginnen de dagen te lengen. 
Maar er is de kou: we waken en schermen 
ons af, trekken naar binnen vooral. 
Met te weinig licht buiten, is die maand voor 
onze schoolgaande jeugd vaak de lastigste in 
het hele jaar, zeker in deze dagen van crisis. 
Weinig of geen sport in een gezonde 
buitenlucht….. Wachten en hopen in stilte. 
Vandaag worden we allen opgeroepen om 
een nieuwe cultuur van stilte ontdekken en te 
ontwikkelen. Laat deze maand van het jaar 
ons daar extra gevoelig voor maken. 
De natuur zelf wacht in stilte, de naakte 
bomen spreken zacht van het verborgen 
leven  dat straks weer zal bruisen tot in hun 
brede kruinen. Hen aanschouwen helpt ons 
om zelf naar binnen te trekken en in getogen 
te bestaan. Het bevreemdende is wel dat 
innerlijke stilte mensen nooit isoleert:  
‘Le silence intérieur n’a jamais isolé les êtres’, 
zo schreef de Franse dichter Bernanos in zijn 
beroemde Dagboek van een dorpspastoor. 
In deze te lange tijden van isolement door het 
virus,krijgt zo’n zin plots een openbarende 
kracht. Hebben wij geleerd door te stoten 
naar die innerlijke stilte, en lukt het ons 
daadwerkelijk ‘innerlijk stil te zijn’? 
Een woestijnvader, abt Poimên, - 5de eeuw – 
merkte op, met wijsheid: ‘Er zijn er die 
aanhoudend spreken maar hun hart is stil en 
zuiver, en er zijn er die hun mond hebben 
afgegrendeld maar van binnen houden ze 
niet op te oordelen en te vergelijken’,  
De ware innerlijke stilte is een wonder.  
Want vanuit de stilte ontstaat er 
verbondenheid, draagvlak, nederige 
gemeenschap met planten en dieren, met 
mensen, groot en klein, zeer jong en zeer 
oud, dichtbij en ver weg. De dieren en de 
kleine kinderen voelen zo’n verstilde persoon 
onmiddellijk aan. 
Laar februari als kortste maand in ons een 
weg openen naar de langste reis. Deze is de 
weg naar binnen, zo noteerde Dag 
Hammerskjöld ooit in zijn dagboek: 
Merkstenen. Onze luidruchtige cultuur – de 
mens die veel lawaai maakt - vormt vaak een 

harde muur die ons verhindert naar binnen te 
trekken en er te verwijlen. 
Er is moed en een zekere discipline voor 
nodig, ook de eerbied van anderen in huis. 
Stilte is broos, Lawaai is krachtig en 
verpletterend, ja doorgaans gewelddadig. 
Samen stil zijn is elkaar een immens 
geschenk aanbieden  
Wie de dag daarmee begint, wordt 
begenadigd. Wie binnen de cyclus van een 
jaar, die aparte maand van februari met meer 
stilte honoreert, hoe zou hij of zij niet 
genieten van diezelfde genade de rest van 
het jaar? 
Genieten we dan dankbaar van ‘de smaak’ 
van de stilte! 
 
Benoit Standaert 
Uit Bidden in onzekere tijden 
 
 
Vieringen op zondag 13 februari  
om 10.00 uur: 
 
Bennebroek: 
 
St. Jozef 
Eucharistieviering 
Pater Tristán Pérez  
 
Vogelenzang: 
 
OLV Tenhemelopneming 
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh 
 
Heemstede: 
 
OLV Hemelvaart 
Eucharistieviering 
Pater Diego Pildain  
 
H. Bavo 
Woord- en Communieviering 
Pastor Ans Dekker 
Bavokoor     
  

 
R.K PAROCHIE H. BAVO 
Herenweg 88,   2101 MP   

Heemstede 
Tel. 023-5280504 parochie@hbavo-

Heemstede.nl  
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