
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

23e zondag door het jaar 
 
Zondag 4 september 2022 
 
Thema: ‘Wijsheid’ 
 
Misintenties: 
 
Zondag 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 Pastoor Johannes Agterof; 
Voor Ben Berndsen; 
 
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 overledenen: 
 
Trees Versteegh – Boersma; 
 
Mededelingen: 
 
MIVA-deurcollecte. 
 
De deurcollecte die vorige week zondag voor 
de MIVA gehouden is, heeft het mooie be-
drag van 439,60 bijeengebracht. 
Heel veel dank daarvoor. 
Indien u niet aan de collecte heeft kunt deel-
nemen en toch nog een bijdrage wilt geven, 
is er een mogelijkheid om uw gift over te ma-
ken naar: NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. 
MIVA Den Bosch, Project Medische zorg 
Tanzania.  
 
Collecte.     

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

       Geldig t/m 20 september 2022 

 
Koffie    
    
Deze zondag (4 sept.) zal er na de viering 
een kopje koffie en thee geschonken worden. 
Er is gelegenheid elkaar achterin de kerk te 
ontmoeten. 
 
Autohulpdienst 
 
Omdat het voor meer mensen moeilijker 
wordt om naar de kerk te komen zoeken we 
chauffeurs die bereid zijn om iemand 1x in de 
zoveel weken voor een zondagviering van 
huis op te halen en erna weer thuis te bren-
gen.  
Zoals bv. op de 1e zondag van de maand, 
zodat ook zij dan bij het gezamenlijke koffie 
drinken kunnen zijn. 
Ook vragen we iemand die het geheel wil   
coördineren. 
Uw aanmelding zien wij graag tegemoet.      
U kunt zich opgeven: na de viering in de sa-
cristie of van ma. t/m vr. – tussen 09.00 en 
12.00 uur bij het secretariaat.  
 
 
 
 



 
Nu geen ‘Dag van ontmoeting’ 
 
Door omstandigheden zal volgende week 
zondag – 11 september – de Dag van Ont-
moeting (op Nationale Ziekendag) in onze 
kerk geen doorgang vinden. Deze dag zal  
in het voorjaar van 2023 worden gehouden. 
 

Vluchtelingenwerk 
 
Laatst was er een zaterdagmiddag waarop 
Vluchtelingenzorg Oegstgeest zich presen-
teerde. 
Goed dat er mensen zijn die statushouders 
(vluchtelingen die zich mogen vestigen in Ne-
derland) helpen. Het aanmelden bij een huis-
arts, een tandarts, het lezen en ondertekenen 
van huurcontracten, het leren lezen wanneer 
je analfabeet bent, allemaal zaken waar deze 
mensen enorm bij geholpen zijn! 
 
In ons land wordt daarin heel veel goed werk 
verricht. Wat is het moeilijk voor deze status-
houders en nieuwe Nederlanders om werk te 
vinden. Wat blijft het indrukwekkend als je 
hoort over de verliezen die deze mensen 
hebben geleden, in de oorlog van Syrië: fami-
lie verloren, huis en haard verlaten. 
  
Mensen hebben hun diploma’s niet mee kun-
nen nemen en dus zitten ze hier zonder pa-
pieren. 
  
Ik heb geen idee of een stimulans van werk-
gevers in ons dorp nodig is op het gebied van 
werkgelegenheid. Maar deze mensen staan 
te trappelen om aan het werk te gaan. 
En eerlijk gezegd praten ze al behoorlijk Ne-
derlands. Als je werknemers nodig hebt, wil je 
dan ook aan deze mensen denken? 
 
Wat mij opvalt is dat deze statushouders 
enorm veel veerkracht hebben. Ze hebben 
heel veel meegemaakt en zijn door het leven 
getekend. En ja, er zijn er ook die zo gete-
kend zijn, dat ze misschien wel blijvend ge-
bukt zullen gaan onder de verschrikkingen 
die ze hebben meegemaakt. 
Zoals er vandaag nog Nederlanders zijn die 
de Tweede Wereldoorlog hebben meege-
maakt en er niet over kunnen spreken.  
Hoe belangrijk is het om ze te verwelkomen, 
ze kansen te geven in de Nederlandse sa-

menleving. Daar noem ik trouwens iets, “kan-
sen geven in de Nederlandse samenleving”. 
Het viel me op in de gesprekken met een 
paar statushouders, dat de blikrichting van 
hun integratieproces zo gericht is op de Ne-
derlandse samenleving. 
 
Jij komt hier, moet de taal leren en de ge-
schiedenis van Nederland. En terecht lijkt me. 
Maar op de vraag of deze statushouders ge-
vraagd worden op wat zij te bieden hebben 
vanuit hun eigen land en cultuur, bleef het 
wat stil. 
 
Ik hoop dat deze mensen ook waardevol ge-
vonden worden om wie ze al zijn, met hun ei-
gen achtergrond en geschiedenis. 
Niet alleen en voor zover ze kunnen integre-
ren in onze samenleving. Ik hoop dat er hier 
Nederlanders zijn die integreren in het be-
staan van deze nieuwe Nederlanders. 
Dan groeit de Nederlandse samenleving pas 
echt. 
 
Robert Roth (25 juli 2018) 
 
 
De vieringen op zondag 11 september 
om 10.00 uur: 
 
Vogelenzang – OLV Tenhemelopnemning 
Eucharistieviering 
Pater Tristán Pérez 
Cantilene 
      
Heemstede – OLV Hemelvaart 
Eucharistieviering 
Mgr. J. Hendriks 
OLVH-koor: Latijn  
    
Heemstede - H. Bavo 
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh 
Bavokoor 
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