
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

5e zondag van Pasen 
 
Zondag 15 mei 2022 
 
Thema: “Heb elkaar lief” 
 
Misintenties 
Zondag 10.00 uur: 
Om zegen over onze parochie; 
Voor Jannie en Jan Otte; 
Voor Wim Zwartkruis en Mia Zwartkruis – 
Schreuder en overleden ouders en familie; 
Voor familie en vrienden; 
Voor familie Gielen; 
Voor Wilhelmus Henricus Maria Martens; 
Voor levende en overleden familie leden       
Martens – van Ophoven; 
 

Donderdag 09.00 uur:  
Voor overleden familie van Zonneveld; 
Voor Ruud Schouten. 
 
Vrijdag 09.00 uur:  
Om zegen over onze parochie; 
 
Voor onze dopelingen: 
Janna Pauline Larissa Henfling; 
Tess Cornelia Maria 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: 
 
Juul van der Veldt; 
Riet Kinket – van der Wijden;
  
Mededelingen: 
 
1e H. Communie 
Vrijdag 13 mei is er in onze pastorie weer een 
bijeenkomst voor de 1e Communicanten. 
Deze begint om 18.45 uur.  

 
Zondag 22 mei is in onze kerk voor  
kinderen van het Klaverblad de viering van 
de  1e Heilige Communie.  
U, als parochiaan, wordt van harte uitgeno-
digd om bij dit mooie parochiefeest aanwezig 
te zijn. 
 
Cursus Catholicisme 
Maandag 16 mei is er weer een cursusavond 
met de DVD-serie Catholicisme. Deze avond 
begint om 20.00 uur in onze pastorie.                
U kunt zich nog bij het secretariaat opgeven. 
 
Deurcollecte 
Op zondag 29 mei zal er een deurcollecte 
gehouden worden voor de Nederlandse 
missionarissen. Volgende week leest u er 
meer over. 
 
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. 
 
Inschrijven kan tót 15 mei.  
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 
 

 
Russische Hymne     
Wordt gebruikt in Ouverture 1812  

van Pjotr Tchaikovsky      

EN GEZONGEN DOOR ONS 
BAVOKOOR OP ZONDAG 15 mei 
2022  

Mon âme, bénis le Seigneur, 

Mijn ziel               zegene      de Heer 

Tu es béni, Seigneur. 

U     bent gezegend , Heer 

Mon âme, bénis le Seigneur 

Mijn      ziel,        zegene de Heer  

et que tout ce qui est en moi 

en   dat      alles       wat        in mij   is         

bénisse son Saint Nom. 

zegene          zijn      Heilige   Naam 

Mon âme, bénis le Seigneur, 

Mijn       ziel    , zegene     de Heer  

et n’oublie aucun de  

en vergeet            geen        van  

ses bienfaits. 

zijn     weldaden 

Le Seigneur est compatissant 

 De   Heer                is      medelijdend 

Et misericordieux longanime 

En barmhartig               lankmoedig 

Et plein de misericorde 
En   vol     van goedertieremheid  
       

Mon ame benis le Seigneur 
Mijn    ziel     zegene de  Heer 

 
Et que tout ce qui est en moi 
En dat     alles   wat       is   mij is 
 

Benisse son Saint Nom 
Zijn Heilige Naam zegene 
 

Tu est benis Seigneur 
Gij zijt gezegend Heer 

 
 
Zondag 22 mei om 10.00 uur: 
 
Vogelenzang – OLV Tenhemelopnemning 
Eucharistieviering 
Pater Tristán Perèz 
Cantilene 
 
Heemstede – OLV Hemelvaart 
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh 
OLVH-koor: mix-mis  
 
Heemstede - H. Bavo 
1e Heilig Communieviering 
Eucharistieviering 
Pater Diego Pildain en 
Pastor Ans Dekker 
In Between 
 

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

Tel. 023-5280504  
parochie@hbavo-Heemstede.nl 
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