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Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

Hoogfeest van het heilig sacrament 
 
Zondag 19 juni 2022 
 
Thema:  “Danken en Delen” 
 
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 familie Gielen; 
Voor Harrie Jacobus Draijer; 
Voor Riet Rood – van der Drift; 
Voor Monja Bosma – Teeuwen; 
Uit dankbaarheid bij een Saffieren Huwelijk; 
Voor Frans Teeuwen; 
 
Voor ons Bruidspaar: 
We vragen Gods zegen over het huwelijk  
van Laurens Weijzig en Sabine Severijnse  
die op zaterdag 25 juni in de echt  
verbonden zullen worden. 
 
Donderdag 09.00 uur:  
Voor Thea Prins;  

 
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: 
Ton Driessen;  
Margaretha Barbara Tirion – Sluiter; 
Mathilda Maria van der Linden – van Tol. 
 
Mededelingen: 
Op 11 juni is overleden mevrouw Margaretha 
Barbara Tirion- Sluiter. 
De uitvaart van mevrouw Sluiter is / was op 
zaterdag 18 juni in onze kerk, waarna de 
begrafenis elders plaatsvond. Mevrouw Tirion 
is 98 jaar geworden. 
 
Samen Kerk 
Op de leestafels ligt het nieuwe nummer van 
Samen Kerk. Neemt u een exemplaar mee. 
 
Zomer-kerkbollenveiling 
Op 11 juni vond de zomer-kerkbollenveiling 
plaats. Een heel geslaagde avond met een 
evenzeer geslaagde opbrengst, namelijk: 
7.517,00.  Heel veel dank aan het comité , 
maar ook zeker aan alle bezoekers die dit 
mogelijk hebben gemaakt. 
 
Collecte.  

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

                   
                   
Geldig t/m 3 juli 2022 

 
Zondag 26 juni om 10.00 uur: 
 
Vogelenzang – OLV Tenhemelopnemning 
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh 
Cantilene 
 
Heemstede – OLV Hemelvaart 
Eucharistieviering 
Pater Diego Pildain 
Orgelspel 
 
Heemstede - H. Bavo 
Woord- en Communieviering 
Pastor Ans Dekker 
Bavo-ensemble 



Sacramentsdag 

Sacramentsdag (in het Latijn Sanctissimi 
corporis et sanguinis Christi solemnitas), ook 
wel het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacra-
ment genoemd, is een hoogfeest binnen 
de Rooms Katholieke Kerk. Het feest in de 
Belgische en Nederlandse kerken meestal 
gevierd op de tweede zondag na Pinksteren. 

Geschiedenis

 

De sacramentsprocessie tijdens de bénédictions des 

blés (zegening van het koren) in Artesië, Jules Breton,  

Vanaf het begin van de dertiende eeuw kwam 
het sacrament van de eucharistie steeds cen-
traler te staan in de godsdienstige beleving 
van de westerse christenheid. De nieuwe 
vroomheid was gestoeld op twee pijlers: een 
dogmatische en een mystieke. 

Dogma  

De eerste pijler betreft de kerkelijke leer over 
de werkelijke tegenwoordigheid van Christus 
in het sacrament (praesentia realis), meer be-
paald de uitleg van de woorden 'hoc est enim 
corpus meum' (‘dit is mijn lichaam’) die 
de priester bij de zogenoemde consecratie in 
de mis uitspreekt over het brood, de hostie. 
Volgens de leer verandert op dat moment het 
brood in het lichaam van Christus en veran-
dert, na het uitspreken van gelijkaardige 
woorden, ook de miswijn in het bloed van 
Christus. Om dit leerstuk te ondersteunen 
werd zelfs de liturgie aangepast, onder meer 
door de introductie van de zogenoemde ‘ele-
vatie’ van de hostie in de mis, waarbij de 
priester-celebrant de geconsacreerde hostie 
opbeurde tot boven zijn hoofd, zodat de gelo-
vigen Christus konden aanbidden. De eucha-
ristie werd onmisbaar geacht voor de verwer-
ving van het eeuwig heil, te meer omdat het 
als enige van de zeven sacramenten Christus 
zélf zou bevatten. In 1215, tijdens het  

Invoering van Sacramentsdag met 
het officie Sacerdos in aeter-
num van Thomas van Aquino 

 

In 1264, een jaar na het mirakel van Bolsena, 
zou paus Urbanus IV, vóór zijn pontificaat 
een van de geleerde geestelijken die door Ju-
liana van Cornillon waren geconsulteerd, Sa-
cramentsdag verheffen tot verplichte feestdag 
voor de universele Kerk. Voor Animarum ci-
bus kon hij echter weinig enthousiasme op-
brengen. Prompt liet Urbanus een nieuw offi-
cie samenstellen, Sacerdos in aeternum, 
door iemand aan wiens kwaliteiten als ge-
leerde en poëet niemand twijfelde, Thomas 
van Aquino. Dit officie wordt tot op de huidige 
dag gebruikt voor de Sacramentsdagliturgie. 

Viering van Sacramentsdag 

  

In de veertiende eeuw zou dit uit de Neder-
landen afkomstige feest zich, met zijn proces-
sies en toneelspelen, ontwikkelen tot wellicht 
de meest grootse – vaak ook triomfalistische 
– geloofsmanifestatie van de katholieke kerk. 
In sommige landen, is de donderdag van Sa-
cramentsdag nog altijd een officiële feestdag. 
In onder andere landen als België, Ita-
lië en Nederland wordt het christelijke feest 
veelal op de aansluitende zondag gevierd. 

• Sacramentsprocessies 

•   

   

•  

  

 
R.K PAROCHIE H. BAVO 

Herenweg 88,   2101 MP   Heemstede 
Tel. 023-5280504  

parochie@hbavo-Heemstede.nl 
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