
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

6e zondag door het jaar 
 
13 februari 2022 
 
Thema:  
“Gelukkig de mens die op de Heer vertrouwt” 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
Om zegen over onze parochie; 
Voor Marga van der Burg – Chevalier;  
Voor familie en vrienden; 
Voor Kees Kramer en Irma Kramer – Borghgraef 
Voor Maria Sluijter – Uvenhoven en  
Afra Sluijter – van Halem; 
 
Donderdag 09.00 uur: 
 Voor overleden familie van Zonneveld; 
 
Voor ons a.s. bruidspaar: 
Noor Abbasah en Nabbih Mirza 
 
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: 
 
Maia Kramer; 
Anna Joosten – van Bilderbeek; 

Mededelingen: 
 
Streamen. 
Afgelopen donderdag is tijdens de dienst van 
09.00 uur bij het streamen een storing 
opgetreden. Voor de uitzending van a.s. 
zondag weten we nog niet of de storing zal 
zijn verholpen. 
 
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 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. 
 
Collecte.    
Middels de hiernaast 
afgebeelde QR kunt u een 
bijdrage geven voor de 
collecte waarvoor onze 
hartelijk dank. 
    

                Geldig t/m 25 februari 2022. 



Heilige Valentijn 
 
De heilige Valentijn is een martelaar 
uit de 3de eeuw. Zijn naam betekent  
‘sterk en gezond’.  
Hij genas de dochter van een prefect en 
bekeerde het hele gezin tot het christendom. 
Hij werd gemarteld en begraven te Rome.  
Hij is patroon van geliefden, verloofden en 
epileptici. 
Zijn feestdag viel samen met de datum  
- 14 februari – van een vruchtbaarheidsfeest. 
En dat heeft de kerk overgenomen. Wij vieren 
op zijn feestdag de dag van de vriendschap. 
Op zijn feest mogen wij stilstaan bij echte 
vrienden en bij de waarde van vriendschap. 
We kunnen onze vrienden en vriendinnen 
verrassen met een mooie bloem, een kleine 
attentie, een lief kaartje of een persoonlijk 
gedicht.  
De betekenis van Valentijnsdag en de 
waarde van vriendschap worden treffend 
verwoord  door het gedicht van redemptorist 
Marcel Weemaes, pater, schrijver en 
componist uit Vlaanderen. 
 
Paul Verbeek 
 
 
Indien ik je dragen kon 
 
Indien ik je dragen kon over de diepe 
grachten van je gesukkel en je angsten heen, 
dan droeg ik je uren en dagen lang. 
  
In dien ik woorden kenden om antwoord te 
geven op je duizend vragen over leven,  
over jezelf, over liefhebben en gelukkig 
worden, dan praatte ik met je uren en dagen. 
 
Indien ik vrede in je hart kon planten  
door geduldig te wachten en te hopen tot  
het zaad van vrede in je open brak,  
dan wachtte ik uren en dagen lang. 
  
Indien ik genezen kon wat omgaat in je hart 
aan onmacht, ontevredenheid en onverwerkt 
verdriet, dan bleef ik naast je staan  
uren en dagen lang.  
 
Maar ik ben niet groter, niet sterker dan jij,  
en ik weet niet alles en ik kan niet zoveel.  
 
 
 

Ik ben maar een vriend op je weg  
al uren en dagen lang. 
  
En ik kan alleen maar hopen dat je dit weet: 
Je hoeft niet alleen te vechten of te huilen  
als je een vriend hebt  
voor uren en dagen lang.  
 
 
Uit Bidden in onzekere tijden 
 
Maria Lichtmis tot Pinksteren 
 
 
 
Vieringen in het weekend van 
19 en 20 februari.  
 
Zaterdag 19 februari om 19.00 uur: 
 
Bennebroek 
St. Jozef  
Eucharistieviering 
Pater Diego Pildain  
 
Zondag 20 februari om 10.00 uur: 
 
Vogelenzang: 
OLV Tenhemelopneming 
Woord- en Communieviering 
Pastor Ans Dekker 
 
Heemstede: 
 
OLV Hemelvaart 
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh 
 
H. Bavo 
Eucharistieviering 
Pater Tristán Pérez  
In Between    
   
 

 
R.K PAROCHIE H. BAVO 

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

Heemstede.nl  
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