
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

15e zondag door het jaar 
 
Zondag 10 juli 2022 
 
Thema:  “Hoe ben je een naaste?” 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
 
Om zegen over onze parochie; 
Voor Pastoor Derk de Vries; 
Voor familie en vrienden; 
Voor Maria Johanna Hendrica Kok; 
Voor Willem en Els van den Berg – Smit; 
Voor Agnes Maria Walraven; 
Voor Maria en Afra Sluijter - van Halem; 
Voor Ruud Schouten; 
Voor  Ans en Henk Wassenaar – Smit ; 
Voor Wilhelmus Henricus Maria Martens; 
Voor  levende en overleden families  
Martens – van Ophoven; 
 
Donderdag 09.00 uur:  
 
Voor Paulus Aloysius Maria Zegwaart; 
  
Vrijdag        09.00 uur:  
 
Voor Thea Prins; 
 
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:  
 
Margaretha Barbara Tirion – Sluiter; 
Marleen Klein Schiphorst – Krijgsman. 
An van Houten – de Vries; 
Antonius Hendrikus Selhorst;  
 
Mededelingen: 
 
Overleden. 
 
Op 2 juli is overleden mevrouw Anthonia  
Maria van Houten – de Vries. 
Haar uitvaart vond plaats op donderdag 7 juli 
in onze kerk met aansluitend haar begraving 
bij haar man op Berkenrode. 
Mevrouw van Houten is 91 jaar geworden. 
 
Vieringen. 
 
A.s. zondag 10 juli is er een Eucharistie-
viering, dus géén Woord- en Communievie-
ring. Hierin gaan Pastoor Eric Fennis en pas-
tor Ans Dekker gezamenlijk voor. 
 
Op zondag 17 juli is er in de OLVH kerk om 
10.00 uur een Klaverbladviering. De andere 
kerken zijn die zondag gesloten. 
 
Slotvieringen seizoen 2021 – 2022. 
 
Op zondag 10 juli zal het Bavokoor het 
seizoen afsluiten. Het wordt een prachtige 
viering waarin o.a. de Deutsche Messe, een 
stuk van Bach en Cantate Domino gezongen 
zullen worden. Pastor Eric Fennis en Pastor 
Ans Dekker zullen hierin samen voorgaan. 
 
50 jaar pianist.

 

  

 

 

  en 

er is ook wijn en sap na de optreden.

 

  

  



  

Cursus Catholicisme 
 
Op maandag 11 juli is de volgende avond 
om de cursus Catholicisme bij te wonen. 
Deze avond begint om 20.00 uur in het 
Bavogebouw. 
Onder voorbehoud zijn de 3 eerstvolgende 
data na de vakantieperiode: 
12 september – 10 oktober – 14 november. 
U kunt zich opgeven, ’s morgens bij het se-
cretariaat, per mail of telefoon. 
 
Collecte.     

 

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

                 
Uit de prachtige slotviering  
van ons Bavo koor hier enkele pareltjes 
om even vast te leggen in uw geheugen 
 
Uit het Lied aan het Licht: 
 
Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft 
Veelstemmig licht om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft 
Liefste der mensen eerstgeboren, 
Licht laatste woord van Hem die leeft. 
 
Uit psalm 122 Vrede over stad en land: 
 
Vrede kome er binnen uw muren 
dat er rust komt binnen uw huizen 
Uit naam van mijn broeders en naasten 
wens ik de eeuwige vrede u toe 
 
Uit Komt luistert naar de woorden: 
 
Gelukkig die zachtmoedig  
de weg van goedheid gaan:  
hun leven is een weldaad,  
de vrede breekt zich baan 
Uit het Slotlied Wij zijn Uw Volk 
 
Wij zijn uw volk, wij zijn door U gedragen 
als op de vleugels van een adelaar; 

tot deze plaats en tot in deze dagen en altijd 
bleef uw trouw onwankelbaar 
 
Wij zijn uw volk, wij zijn met U verbonden 
sinds U aan onze vaderen verscheen  
in de woestijn en met hen uitgezonden  
om U te dienen, Heer en U alleen. 
 
Wij zijn uw volk, wij blijven U behoren,  
door U beveiligd en door U gevoed, ja, Heer, 
uw eigendam en uitverkoren als 
koningskind’ren van het hoogste goed. 
 
Wij zijn uw volk, O draag ons nu ook verder 
door heel het doornig dal van onze tijd,  
als op de schouders van de goede herder 
naar de muziek van onze eeuwigheid. Amen 
 
En tot slot  uit Die Deutsche Messe  
                       Van Franz Schubert 
Schlussgesang 
 
Segne, Herr mich und die Meinen, 
Segne unsern Lebensgang! 
Alles unser Tun und Wirken, 
sei ein frommer Lobgesang 
 
Zondag 17 juli om 10.00 uur: 
 
Heemstede – OLV Hemelvaart 
Klaverbladviering i.v.m.  
het afscheid van Pater Diego Pildain 
 
Eucharistieviering 
 
Voorgangers: 
Pastoor Eric Fennis      Pater Diego Pildain  
Pastor Rob Verhaegh   Pater Tristan Pérez 
Pastor Ans Dekker 
 
OLVH-koor: Gregoriaans/Latijn 
 

*   *   *   *   *   *   * 
 

In de OLV Tenhemelopneming 
(Vogelenzang) en in de H. Bavo 
(Heemstede) is er op zondag 17 juli 
geen viering! 
 

 
R.K PAROCHIE H. BAVO 

Herenweg 88,   2101 MP   Heemstede 
Tel. 023-5280504  

parochie@hbavo-Heemstede.nl 
 


