
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

Hoogfeest van Pasen  
 
16,17 en 18 april 2022 
 
Thema: 
“Zien, geloven en ernaar handelen” 
 
Misintenties: 
 
Paaswake 21.00 uur:   
Om zegen over onze parochie; 
Voor Dick Smeele en overleden familie; 
 
1e Paasdag 10.00 uur:   
 
Om zegen over onze parochie; 
Voor Annette Vorderhake – Sikkenk; 
Voor Johannes van Erp; 
Voor Wies IJsselmuiden en familie; 
Voor de levenden en overleden familie van den 
Brink; 
Voor Wim Zwartkruis en Mia Zwartkruis – 
Schreuder en overleden ouders en familie; 
Voor familie en vrienden; 
Voor Hendrikus Vijn; 
Voor Elisabeth Steegmans – Koenraad; 
Voor Johannes Kapiteijn en Johanna Kapiteijn - 
Van Abswoude; 
Voor Lidy Vastenhout van Vessum en Ton van 
Vessum; 
Voor Monja Bosma – Teeuwen; 
Voor Rita van Bruggen – Thoolen; 
Voor Hen van Bruggen; 
Voor Piet Kooiman 
 
2e Paasdag om 10.00 uur:  
  
Om zegen over onze parochie; 
 
Donderdag 09.00 uur:  
 
Voor overleden familie van Zonneveld; 
 
Vrijdag 09.00 uur: 
 
Om zegen over onze parochies; 
 
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 overledene: 
Aad Overgaauw; 
Sjef van Kleef; 
Elisabeth Landzaat – Tjeertes; 
Frederik Belt; 
Bernardus Gerardus Maria Hulshof. 
 
Mededelingen: 
 
Op 11 april overleed de heer Bernardus 
Gerardus Maria Hulshof. Zijn afscheids- 
dienst vindt in besloten kring plaats. 
Aansluitend wordt Benno op ons kerkhof 
begraven. Hij is slechts 56 jaar geworden. 
   
Vastenaktie. 
Voor de Vastenaktie is totaal 405,05 
bijeengebracht waarvan 145,05 bij de 
deurcollecte en 260,00 bij de Vastenmaaltijd.  
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Kinderwoorddiensten en crèche. 
 
Kinderwoorddienst. 
Voor de Heilige Bavo geldt dat op 
Paaszondag (1e Paasdag)  een 
kinderwoordviering wordt gehouden, naast de 
gewone Eucharistieviering. Dit houdt in dat 
na het welkomstwoord de kinderen naar de 
pastorie gaan waar in eigen (simpelere) 
woorden het Paasverhaal wordt verteld. 
Na de voorbeden, dus voor de Eucharistie, 
komen de kinderen terug in de kerk. Iedereen 
is van harte welkom. 
 
Creche. 
Daarnaast is er een mogelijkheid voor de 



kleinste kinderen om naar de crèche te gaan. 
Dit is naast de ruimte waar de 
kinderwoorddienst gehouden wordt. 
Zou u zich hiervoor willen aanmelden? 
Ik wens u mooie Paasdagen toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
Caroliene Caspers 
(Namens de H. Bavo Heemstede) 
 
Viering op vrijdag. 
Sinds 1 april is er in onze kerk ook iedere vrij-
dagmorgen om 09.00 uur een viering waarin 
pastor Rob Verhaegh voorgaat. Voor deze 
vieringen kunt u misintenties opgeven. 
 
Knutselbladen 
Voor de kinderen liggen op de leestafels nog 
enkele knutselbladen om een gezellige ver-
pakking voor chocolade-eitjes (of andere 
snoepjes) te maken. 
 
Hulp aan Dorcas 
Onze parochie wil, in samenwerking met  
Dorcas, steun geven aan Oekraïne.  
Hierbij kunnen wij uw hulp gebruiken middels 
een financiële bijdrage die u in de doos op de 
leestafel kan doen. Het zal op de juiste be-
stemming terecht komen en er blijft niets aan 
de strijkstok hangen! Warm aanbevolen. 
 
Collecte.  
Middels de hiernaast 
afgebeelde QR kunt u een 
bijdrage geven voor de 
collecte waarvoor onze 
hartelijk dank.  

 
     Geldig t/m 10 mei 2022. 

 
Bavokoor zoekt nieuwe leden! 
Door de impact van corona zijn veel leden 
afgevallen. Daarom zoekt het koor nieuwe 
enthousiaste leden. Alle stemmen zijn hartelijk 
welkom! 
Er wordt gerepeteerd op dinsdagavond van 20.00 
tot 22.00 uur in de kerk zelf, Bent u of weet u 
iemand die het leuk vindt om mee te zingen? Laat 
het ons weten! 
U kunt bellen naar Agnes Martens, voorzitter van 
het koorbestuur: 023- 5280895. Of naar het 
secretariaat 023-5280504.   
Welkom! 
Reis naar Rome. 
Op zondag 15 mei zal Paus Franciscus Titus 
Brandsma heilig verklaren. Ons bisdom 
organiseert een speciale bedevaart om deze 
plechtigheid in Rome bij te wonen. Wilt u mee, 

kijk dan op de website van het bisdom (of kijk op 
onze parochiewebsite). Er zijn slechts 50 plekken 
beschikbaar. 
 

Stille Zaterdag en Paaswake 
 
Wij zijn stil bij het graf en denken aan alle 
dierbaren die ons zijn voorgegaan in de dood. 
Wij kijken uit en wachten. In de Paaswake 
vieren wij de verrijzenis. Dat gebeurt met een 
spel van water en vuur, twee elementen in de 
natuur die elkaar niet verdragen. We vieren 
dan ook wat niet te begrijpen is:  
de overwinning op de lichamelijke dood door 
Jezus onze Heer. Veel mensen hebben een 
huispaaskaars, steken die aan en omringen 
die met bloemen. Want paasbloemen geven 
de vreugde van het nieuwe leven weer. 
Er zijn nog meer huiselijke vormen mogelijk, 
rond het kruis, met het licht, in de 
bloemenpracht, door de tuin, via foto’s.  
Het geeft vooral aan dat we deze bijzondere 
dagen ook in huiselijke kring kunnen vieren 
en zo verbonden kunnen zijn met onze eigen 
parochiekerk, met de wereldkerk en vooral 
met allen die lijden en uitzien naar bevrijding 
en verlossing. 
 
Paul Verbeek 
 
Vieringen op zondag 24 april om 10.00 uur 
 
Vogelenzang: 
 
OLV Tenhemelopneming 
Eucharistieviering 
Pater Diego Pildain  
 
Heemstede: 
 
OLV Hemelvaart 
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh 
Orgelmuziek 
 
H. Bavo 
Woord- en Communieviering 
Pastor Ans Dekker 
Bavo-ensemble 

 
R.K PAROCHIE H. BAVO 

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

Heemstede.nl  
 

mailto:parochie@hbavo-Heemstede.nl
mailto:parochie@hbavo-Heemstede.nl

