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regio Klaverblad. 
 

Hoogfeest van Pinksteren 
 
Zondag 5 juni 2022 
 
Thema:  “Geest, vuur ons aan” 
 
Misintenties 
Zondag 1e Pinksterdag 10.00 uur: 
  
Om zegen over onze parochie; 
Voor Pastoor Derk de Vries; 
Voor Catharina van der Vosse en  
Maria Siebelink –  van der Vosse; 
Voor Agnes Maria Walraven; 
Voor Pastoor Johannes Agterof; 
Voor Ben Berndsen; 
Voor de familie Sanders – d’ Hamecourt; 
Voor Riet Rood – van der Drift; 
Voor Lidy Vastenhout – van Vessum; 
Voor Jos van Engelen; 
Uit dankbaarheid bij een 80-ste verjaardag  
en een 55-jarg huwelijk 
Voor levende en overleden familie  
Jansen-Sassen 
 
Donderdag 09.00 uur:  
Voor Tiny Westerveld;  

  
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. 
 
Mededelingen: 
 
Op zondag 5 juni is er voor de kinderen een 
kinderwoorddienst en kunnen de kleinsten 
naar de crèche. Wilt u kinderen voor de 
crèche van te voren aanmelden bij het 
secretariaat? Na de viering zal een kopje 
koffie of thee worden geschonken en kunt u 
elkaar ontmoeten. Een praatje met mede-
parochianen en gasten kan zoveel betekenen 
voor iemand. 
 
Opbrengst deurcollecte 
 
Op zondag 29 mei is er een deurcollecte 
gehouden voor de Nederlandse 
missionarissen. De opbrengst daarvan is 
327,10 waarvoor de M.O.V. groep u heel 
hartelijk wil danken. 
 
2e Pinksterdag wel een viering. 
 
Op 2e Pinksterdag is er in Heemstede, in de 
kerk van O.L.V. Hemelvaart, om 10.00 uur 
een Eucharistieviering. 
Vorige week was dit onjuist vermeld. 
 
Zomer-kerkbollenveiling. 
a.s. zaterdag 11 juni wordt van 17.30 – 21.30 
uur de zomer-kerkbollenveiling gehouden.   
Het wordt een compleet verzorgde avond 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. 
 
Collecte.  
 

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

                   
             Geldig t/m 3 juli 2022 



PINKSTEREN  
Het Feest van de Geest 
 
Recent hebben wij het feest van de 
Hemelvaart van de Heer gevierd. Voor veel 
christenen in het hedendaagse Nederland is 
dat feest niet onproblematisch. Maar normaal 
komen er op Hemelvaartsdag minder 
gelovigen naar de Eucharistie dan op een 
gewone zondag. Hoe moet je de hemelvaart 
van Jezus voorstellen nu wij spreken van een 
uitdijend heelal dat miljarden jaren oud is en 
miljoenen lichtjaren ruim? In de Handelingen 
van de Apostelen lezen we dat Jezus zich 
van zijn leerlingen verwijdert en een wolk 
onttrekt zich aan hun ogen.. 
 

Thuiskomen 
 
Het is goed te beseffen dat een wolk in de 
Schrift een teken kan zijn van Gods nabijheid. 
Op weg naar het beloofde land is God het 
Joodse volk nabij in een wolkkolom. En als in 
Jeruzalem de grote tempel gereed is 
gekomen, vult een wolk het huis van de Heer. 
De wolk als teken van de majesteit van God. 
Tegen die achtergrond kunnen wij de wolk in 
de Handelingen zien als een verwijzing dat 
Jezus na zijn kruisdood en opstanding is 
thuisgekomen bij God. Van de Vader is Hij 
uitgegaan en teruggekeerd. Christus is 
verhoogd tot aan de rechterhand van God. 
Het thuiskomen van Jezus vormt overigens 
een belofte voor ons. Allen die met Hem 
verbonden zijn, mogen hopen op een 
thuiskomst. God houdt van ons en heeft zijn 
hand op ons gelegd. Hij is trouw tot over de 
grens van dit aardse leven heen. 
 

De Geest als helper 
 
Voor zijn terugkeer naar de Vader heeft 
Jezus ons een andere Helper beloofd. Wij 
vieren die belofte tijdens dir Pinksterfeest. 
De heilige Geest wil als een helpende kracht 
bij ons zijn. Voor veel tijdgenoten, ook 
gelovigen, is de Geest maar moeilijk te 
begrijpen. Wij kunnen de werkzaamheid van 
de Geest verhelderen met grondwater of 
zuurstof. Alleen door het onzichtbare 
grondwater is er grasland en zijn er 
vruchtbare landerijen. En alleen door de 
aanwezigheid van zuurstof kunnen wij 
ademen en leven. Zo is de Geest als een 

soort goddelijk grondwater of goddelijke 
zuurstof. Onzichtbaar maar onontbeerlijk voor 
ons bestaan. Zonder de Geest als Gods 
adem kunnen wij niet leven. Maar zonder de 
Geest kunnen wij ook niet bidden en geloven. 
Het is de Geest die het christelijk bestaan 
mogelijk maakt.  
 

Veerkracht 
 
In kracht van Gods Geest kunnen wij de 
navolging van Christus gestalte geven. 
Als Jezus bij de vader is opgenomen is de tijd 
van concreet christelijk leven aangebroken. 
Dat gold voor de eerste christenen maar dat 
geld evenzeer voor ons. In kracht van de 
Geest worden wij geroepen tot een 
authentiek  christelijk bestaan.  
Bescheiden maar ook fier; niet arrogant maar 
wel zelfbewust. In de hoop dat Gods Geest in 
deze tijd ook over ons vaardig wordt. 
Wij heten christenen; gezalfden met de Heer. 
De zorgen in Kerk en wereld kunnen ons 
somber en zelfs depressief maken.  
Juist dan mogen wij bidden om moed en 
vooral ook om veerkracht.  
Gods geest als de andere Helper wil ons ook 
geestelijk sterk malen.  
In kracht van de Geest gaan wij met 
vertrouwen de toekomst tegemoet. 
Wij zijn bij God in goede handen.  
  
Gerard de Korte 
Bisschop ‘s Hertogenbosch 
 
zondag 12 juni om 10.00 uur: 
 
Vogelenzang – OLV Tenhemelopnemning 
Eucharistieviering 
Pater Diego Pildain  
 
Heemstede – OLV Hemelvaart 
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh 
OLVH-koor: Nederlands 
 
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-Heemstede.nl 

 


