
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

20e zondag door het jaar 
 
Zondag 14 augustus 2022 
 
Thema: ‘Raak niet ontmoedigd’ 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
 
Om zegen over onze parochie; 
Voor Jannie en Jan Otte;  
Voor familie en vrienden; 
Voor Maria Sluijter – Uvenhoven en Afra Sluijter – 
van Halem; 
Voor Cees Daane en familie; 
Voor de familie Sanders – d’Hamecourt; 
 
Donderdag 09.00 uur: 
 
Voor overleden familie van Zonneveld; 
 
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: 
 
Anneke van der Geest -Thoolen; 
Elizabeth Houthuizen – van Beek; 
LeonardusAarts; 
Franciscus van der Horst;  
Loes Barnhoorn – Nolet; 
 
Mededelingen: 
 
Overleden: 
 
Op 7 augustus overleed mevrouw Lucia 
Jacoba Gerarda Barnhoorn – Nolet. 
Haar uitvaart was op vrijdag 12 augustus in 
onze kerk waarna de crematie plaatsvond. 
Mevrouw Barnhoorn is 88 jaar geworden. 
 
Collecte.     

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

         Geldig t/m 23 augustus 2022 

 
Samen Kerk 
 
Er is weer een nieuwe uitgave van het  
Bisdomblad Samen Kerk. 
U vindt deze op de leestafels. 
Ook liggen er folders voor deelname aan  
diverse evenementen.  
 
MIVA-deurcollecte. 
 
Op zondag 28 augustus zal er een deurcol-
lecte worden gehouden voor de MIVA. 
Dit jaar gaat de zorg vooral naar de primaire 
gezondheidszorg in het westen van Tanza-
nia, waar het rotsachtige landschap voor uit-
dagingen zorgt. Bijna 100.000 mensen, die 
verspreid over 24 dorpen wonen, zijn afhan-
kelijk van de gezondheidszorg die daar in één 
ziekenhuis gegeven wordt.  
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
 
De vieringen op zondag 21 augustus 
om 10.00 uur: 
 
Vogelenzang – OLV Tenhemelopnemning 
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh  
     z. o. z. 



 
Heemstede – OLV Hemelvaart 
Patroonsfeest + 95 jaar 
Eucharistieviering 
Pastoor Eric Fennis 
Pater Tristán Pérez 
OLVH-koor : Greg. / Latijn 
 
Heemstede - H. Bavo 
Woord- en Communieviering 
Pastor Ans Dekker 
Samenzang 
 

 
R.K. Parochie H. Bavo Herenweg 88, 

2101 MP Heemstede 
Tel. 023-5280504 

parochie@hbavo-Heemstede.nl 
 

    
We wensen u allen een 

zonnige en ontspannende 

periode toe. 

mailto:parochie@hbavo-Heemstede.nl

