
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

13e zondag door het jaar 
 
Zondag 26 juni 2022 
 
Thema:  “Volg mij” 
 
Misintenties 
Zondag 10.00 uur: 
 
Om zegen over onze parochie; 
Voor familie en vrienden; 
 
Donderdag 09.00 uur:  
 
Voor Tiny Westerveld; 
 
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 overledenen:  
 
Ton Driessen;  
Margaretha Barbara Tirion – Sluiter; 
Marleen Klein Schiphorst – Krijgsman. 
Johann Martinus van Leeuwen 
 

Mededelingen: 
Overleden: 
Op 21 juni is overleden mevrouw Marleen 
Maria Klein Schiphorst – Krijgsman. Haar uit-
vaart is op dinsdag 28 juni om 12.00 uur in 
onze kerk, daarna volgt de crematie. Me-
vrouw Klein Schiphorst is 63 jaar geworden. 
 
Slotviering In Between. 
Zondag 3 juli zingt In Between voor het laatst 
dit seizoen. In deze viering worden extra 
liedjes gezongen die door de koorleden zelf 
zijn voorgedragen. Komt allen, we maken er 
samen een mooie viering van.  
 
Zonnebloem loten  
Zondag 3 juli worden er door  vrijwilligers 
achter in de kerk loten verkocht van “de 
Zonnebloem”. De trekking vindt plaats in 
oktober. Met de opbrengst van deze loterij 
kan de plaatselijke afdeling gezellige 
uitstapjes organiseren voor mensen met een 
lichamelijke beperking. 
De loten kosten €2.- per stuk.  
Afdeling Zonnebloem Heemstede hoopt op 
een mooie opbrengst. 
 
Bedevaart naar Banneux. 
Van 26 tot 30 augustus wordt er een 
bedevaart naar Banneux georganiseerd. 
Uiterste datum van aanmelden is 30 juni. 
info in de flyer die op de leestafels ligt. 
 
Samen Kerk 
Ook op de leestafels ligt het nieuwe nummer 
van Samen Kerk. Neemt u een exemplaar 
mee. 
 
Collecte.     

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

      Geldig t/m 26 juli 2022 

 
Een Klavertje-vier ter Overweging 

• Mogelijkheden komen niet, 
 je creëert ze 

• Life is a journey, make the best of it. 

• Alles is moeilijk voordat het 
makkelijk wordt. 

• Begin de dag nooit met de scherven 
van gisteren. 

UIT: De weg naar een positieve mindset .van 
Lars van Gastel   



Johannes en Paulus 

 

Johannes en Paulus waren twee Ro-
meinse martelaren uit rond 362 n.Chr. die 
werden gedood onder Julianus de Afvallige. 
Zij zijn heiligen van de Katholieke Kerk en 
worden als duo vereerd. Hun feestdag is 
op 26 juni. Op de plaats van hun woonhuis 
werd op last van senator Pammachius een 
kerk gebouwd, die vandaag de dag nog be-
staat: de Santi Giovanni e Paolo. 

Volgens de legende - waarvoor geen histori-
sche bronnen bestaan - zouden de beide 
mannen hovelingen van Constantius II zijn 
geweest. Op bevel van Julianus werden ze 
door een zekere Terentianus onthoofd. 

 

PETRUS en PAULUS 

Het hoogfeest van de heilige Pe-
trus en Paulus herdenkt het marte-
laarschap van de beide apostelen, de 
bekroning van hun getuigenis van het 
Evangelie. Het wordt jaarlijks gevierd 
op 29 juni. 

Al in de vierde eeuw werd zowel in het 
Westen als het Oosten het martelaar-
schap van Sint Petrus op dezelfde dag 
gevierd als dat van Sint Paulus. In Rome 
werd het op 29 juni gevierd, in het Oos-
ten op andere dagen. In de Griekse ker-
ken van Asia Minor werden de apostel-
feesten op de eerste dagen na Kerst-
mis gevierd, dat van Petrus en Paulus 
op 28 december. De Armeniërs vierden 
het op 27 december en de Nestorianen 
op de tweede vrijdag na Epifanie. Te-
genwoordig viert de Byzantijnse Ortho-
doxie het ook op 29 juni. 

Relieken 
In Rome werd 'Petrus en Paulus' al in de 
3de eeuw gevierd. De oudst bekende 
melding die van het feest wordt ge-
maakt, dateert van het jaar 258. Daarin 
wordt aangegeven dat het op 29 juni ge-

vierd werd in de Via Appia ad Catacum-
bas, vlakbij de kerk San Sebastiano fuori 
le Mura. 29 juni was de dag waarop 
derelieken van de apostelen daarnaar-
toe waren gebracht. Later werden de re-
lieken weer teruggebracht naar hun oor-
spronkelijke graven, die van Paulus naar 
de Via Ostiensis en die van Petrus naar 
het Vaticaan. Op de plaats Ad Catacum-
bas werd in de 4e eeuw een kerk ge-
bouwd ter ere van de twee apostelen. 

Hoogmis 
In Rome begint 'Petrus en Paulus' met 
de pontificale vespers op 28 juni in de 
basiliek van San Paolo fuori le Mura. Op 
de dag zelf gaat de paus voor in de 
hoogmis in de basiliekSan Pietro, boven 
het graf van Sint Petrus. Tijdens deze 
plechtigheid zegent de paus voor de 
nieuw benoemde metropolieten het pal-
lium. De evangelielezing van de hoog-
mis is genomen uit het Matteüs-evange-
lie (16, 13-19). Daarin zegt Jezus dat Si-
mon de steenrots is ('Tu es Petrus') op 
wie Hij zijn Kerk zal bouwen. 

 
Zondag 3 juli om 10.00 uur: 
 
Vogelenzang – OLV Tenhemelopneming 
Eucharistieviering 
Pastor Bob van Oploo 
 
Heemstede – OLV Hemelvaart 
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh 
OLVH-koor: Nederlands 
 
Heemstede - H. Bavo 
Eucharistieviering 
Pater Diego Pildain 
In Between – Slotviering  
   
 

 
R.K PAROCHIE H. BAVO 

Herenweg 88,   2101 MP   Heemstede 
Tel. 023-5280504  

parochie@hbavo-Heemstede.nl 
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