
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

4e zondag van Pasen 
 
Zondag 8 mei 2022 
 
Thema: “Luister, de Goede Herder roept” 
 
Misintenties: 
 
Om zegen over onze parochie; 
Voor Guus IJsselmuiden en familie; 
Voor familie en vrienden; 
Voor Maria Johanna Hendrica Kok; 
Voor Maria Sluijter – Uvenhoven en  
Afra Sluijter – van Halem; 
Voor Elisabeth Steegmans – Koenraad; 
Voor de familie Sanders – d’ Hamecourt; 
Voor Ria Kuhlmann – Schelvis; 
 
Donderdag 09.00 uur:  
Voor Thea Prins;; 
 
Vrijdag 09.00 uur:  
Voor Harrie Jacobus Draijer; 
 
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: 
 
Benno Hulshof; 
Henny Rikkers – Schoorl; 
Juul van der Veldt; 
Riet Kinket – van der Wijden; 
Cornelis van Veen; 
Johanna Keesom; 
Johanna van Bergen – Rotteveel. 
 
Mededelingen: 
 
Wel livestream op 8 mei a.s. 
 
Zondag 8 mei zal de viering toch wel 
via de livestream kunnen worden 
uitgezonden. 
Indien er geen medewerker in de kerk is,  
zal door iemand op afstand de livestream 
worden verzorgd! 
 
Heeft u een kind / kleinkind of een kennis die 
geïnteresseerd is deze techniek, dan vinden 
we het fijn als die zich zou willen aanmelden 
bij de pastorie. Hoe meer personen er 
beschikbaar zijn, hoe minder vaak men aan 
de beurt is. 
 
Uitnodiging Gebedsdag – 
Roepingenzondag. 
 
In het kader van Roepingenzondag die dit 
jaar op 8 mei a.s. is, zal er op zaterdag 7 mei  
In Heiloo een Gebedsdag zijn.  
 
Zomer-kerkbollenveiling 
. 
Het comité Kerkbollenveiling nodigt alle 
parochianen uit om zich in te schrijven voor 
het zomerevent! 
Dit wordt gehouden op zaterdag 11 juni van  
17.30 – 21.30 uur. 
Er wordt een compleet verzorgde avond 
georganiseerd met een barbecue/3 gangen 
menu. Inclusief een welkomstdrankje, wijn, 
bier en fris. 
Tussen de gangen door gaan we een veiling 
doen en is er een loterij waarbij er een goed 
gevulde verrassingsmand gewonnen kan 
worden. 
Het zomerevent vindt plaats in het BAVO-
gebouw op het kerkplein. Bij goed weer   
eerst buiten. 
Een inschrijving van deze goed verzorgde 
avond kost 50,00 per persoon, waarvan een 



gedeelte nodig is om de kosten van deze 
avond te dekken, het overige gaat naar het 
onderhoud van onze kerk. 
 
We zijn van plan om in november weer de 
reguliere Kerkbollenveiling te gaan houden. 
Na de zomer meer nieuws hierover. 
 
Schrijf je vóór 15 mei in via het inschrijf-
formulier dat op de leestafels in de kerk en 
bij het secretariaat ligt. Lever dit in bij Comité 
Kerkbollenveiling, Lorentzlaan 47, 2105 TR 
Heemstede.  
Per mail: email rechtstreeks naar: 
steeghs2014@gmail.com 
Vermeld hierbij naam, adres, aantal personen 
en evt. dieetwensen. 
 
Cursus Catholicisme. 
 
Op maandagavond 16 mei a.s. wordt er om 
20.00 uur weer in onze pastorie een 
cursusavond DVD-serie Catholicisme 
gegeven. U kunt zich hiervoor aanmelden bij 
het secretariaat. 
 
Collecte.  

Middels de hiernaast 
afgebeelde QR kunt u 
een bijdrage geven voor 
de collecte waarvoor 
onze hartelijk dank.  

   Geldig t/m 6 juni 2022. 
 

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. 

 
Maak mij tot instrument  
van uw Vrede 
 
Heer, maak mij tot instrument van uw vrede: 
Laat ,mij liefde brengen waar haat is, 
eenheid waar verdeeldheid heerst,  
vergiffenis aan wie zwak zijn,  
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, 
geloof aan wie twijfelt;  
laat mij licht brengen waar het duister is  
 

en vreugde waar mensen bedroefd zijn.  
Heer, help mij  
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn  
als om anderen gelukkig te maken;  
niet zozeer om zelf begrepen te worden  
als om anderen te begrijpen;  
niet zozeer om zelf getroost te worden  
als om anderen te troosten;  
niet zozeer om bemind te worden  
als om te beminnen;  
 
want als ik geef zal mij gegeven worden,  
als ik vergeef zal mij vergeven worden,  
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. 
 
Franciscus van Assisië 
 

 
De weg naar een positieve mindset 
 

• Een winnaar is een dromer  
die niet opgeeft. 

• Mogelijkheden komen niet,  
je creëert ze 

• Life is a journey, make the best of it 

• Alles is moeilijk voordat  
het makkelijk wordt 

 
 

 
Zondag 15 mei om 10.00 uur: 
 
Vogelenzang – OLV Tenhemelopnemning 
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh 
Cantilene 
 
Heemstede – OLV Hemelvaart 
Eucharistieviering 
Pater Diego Pildain 
 
Heemstede - H. Bavo 
Woord- en Communieviering 
Pastor Ans Dekker 
Bavokoor 
 
 

R.K PAROCHIE H. BAVO 
Herenweg 88,   2101 MP   Heemstede 
Tel. 023-5280504 – parochie@hbavo-
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