
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

7e zondag door het jaar 
 
20 februari 2022 
 
Thema: “Bemint, zegent, bidt” 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
 
Om zegen over onze parochie; 
Voor Wim Zwartkruis en Mia Zwartkruis – 
Schreuder en overleden ouders en familie; 
Voor familie en vrienden; 
Voor Lidy Vastenhout – van Vessum; 
 
Donderdag 09.00 uur: 
  
Voor Thea Prins; 
 
Voor ons a.s. bruidspaar: 
 
Noor Abbasah en Nabbih Mirza 
 
Voor onze dopelinge: 
 
Tess Schaap 
 
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; 
Paulus Aloysius Maria Zegwaart; 
 
Mededelingen: 
 
Overleden 
 
Op 16 februari is overleden de heer Paulus 
Aloysius Maria Zegwaart. Zijn uitvaart is op 
woensdag 23 februari in onze kerk, daarna 
volgt de crematie. De heer Zegwaart is 65 
jaar geworden. 
 
Huwelijk 
 
Op vrijdag 25 februari zal in onze kerk het Huwe-
lijk van Noor Abbasah en Nabbih Mirza worden  
ingezegend. Dat zij onder Gods zegen een geluk-
kige toekomst tegemoet mogen gaan.  
 
Aanbidding 
 
Ook op vrijdag 25 februari, maar dan van  
16.00 – 17.00 uur bent u van harte welkom 
voor het aanbidden van het Allerheiligste. 
Een mooi moment voor bezinning. 
 
Yamaru. 
 
Op zondag 27 februari wordt er een deurcol-
lecte gehouden voor Yamaru. Over dit pro-
ject, dat al vele jaren door onze parochie 
wordt ondersteunt, leest u volgende week 
meer. 
 
Coronaregels. 
Het Bisdom laat weten dat de algehele ver-
soepelingen bij de kerk per 25 februari zullen 
ingaan. Dit wordt dus het laatste weekend 
waarin we ons nog aan onderstaande regels 
dienen te houden: 
  
Afstand - mondkapje: 
Anderhalve meter afstand houden; bij binnen-
komst 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 weer open. 
Vanwege de versoepelingen is besloten dat u 
weer op alle werkdagen, ’s morgens tussen 
09.00 – 12.00 uur, aan de pastorie welkom 
bent. 
 
Collecte. 
Middels de hiernaast 
afgebeelde QR kunt u 
een bijdrage geven voor 
de collecte waarvoor 
onze hartelijk dank.  
    

                Geldig t/m 20 maart 2022. 

 
 

Dorp met een missie 
 
Vanuit het Zendingshuis en vanuit het 
voormalig klooster aan de 
Rhijngeesterstraatweg zijn in de loop der tijd 
honderden mensen de wereld in gezonden 
met een missionerings- of zendingsopdracht. 
Aanvankelijk lag het accent daarbij op 
evangelisering en bekering. Maar de meeste 
mensen met een missie zagen snel in dat dit 
alleen maar kon in samenhang met het 
werken aan een menswaardig bestaan voor 
de doelgroepen. Onderwijs, gezondheidszorg 
en economische ontwikkeling kwamen dan 
ook al gauw naast, of soms in plaats van, 
kerkelijk werk.  
 
Vele jaren van Oegstgeest, de hoofdstad van 
protestant en katholiek missionair Nederland! 
Nu leven we in andere tijden: het grote missie 
uur is voorbij. Het Klooster aan de 
Rhijngeesterstraatweg is omgetoverd in een 
mooi en modern bedrijvengebouw. En het 
vroegere Zendingshuis is een luxe 
appartementencomplex geworden.  
 
Natuurlijk kun je dat betreuren, maar daar 
staat tegenover dat de missionaire 
organisaties hun sporen wel degelijk hebben 

achtergelaten in Oegstgeest. Tal van 
(voormalige) medewerkers wonen nog altijd 
hier. Velen van hen leveren een meer dan 
gemiddelde bijdrage aan het kerkelijke en 
maatschappelijk leven hier. En dat heeft weer 
een uitstraling op kerk en samenleving. 
Oegstgeest is mede hierdoor geen in zich zelf 
gekeerde dorpsgemeenschap, maar heeft 
ook nog steeds een open oog voor de wereld. 
 
Wij mogen er dan ook op vertrouwen dat 
deze open blik ook jongere generaties zal 
blijven inspireren. Die inspiratie zal nieuw en 
eigentijds zijn, maar mede gedragen door 
lokale geschiedenis van missie en zending. 
Een geschiedenis die gesymboliseerd wordt 
door de markante gebouwen van het 
voormalige Zendingshuis en het vroegere 
klooster aan de Rhijngeesterstraatweg. 
 
Koos van der Bruggen (17 januari 2013) 

 
Vieringen op zondag 27 februari om 10.00 
uur:  
 
Bennebroek 
St. Jozef  
Woord- en Communieviering 
Pastor Ans Dekker 
 
Vogelenzang: 
 
OLV Tenhemelopneming 
Eucharistieviering 
Pater Diego Pildain  
 
Heemstede: 
 
OLV Hemelvaart 
Eucharistieviering 
Pater Tristán Pérez  
Orgel 
 
H. Bavo 
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh 
Bavo-ensemble    
   

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

Heemstede 
Tel. 023-5280504 parochie@hbavo-

Heemstede.nl  
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