
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

25e zondag door het jaar 
 
Zondag 18 september 2022 
Vredeszondag 
 
Thema: ‘Gerechtigheid en vrede’ 
 
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; 
 
Donderdag 09.00 uur: 
 
Voor Tiny Westerveld; 
 
Vrijdag        09.00 uur:  
 
 
 
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; 
Leo Rijpkema. 
Nellie van der Weiden; 
Leo van den Raadt. 
Cornelia van Empelen – Wezelenburg; 
Peter Barnhoorn. 
 
Mededelingen: 
 
Overleden: 
 
Op 6 september is overleden de heer 
Leonardus Hendrikus van den Raadt. 
Zijn uitvaart heeft op 12 september in de 
Cenakel kerk waarna de begrafenis 
plaatsvond op begraafpark Heilig 
Landstichting. 
De heer van den Raadt is 92 jaar geworden. 
 
Pastor Rob Verhaegh. 
 
Pastor Verhaegh zal de eerstkomende tijd 
niet kunnen voorgaan in onze regio. 
Hij is maandag in het ziekenhuis in Haarlem 
opgenomen met hartklachten en is inmiddels 
behandeld. 
Uiteraard wensen wij hem veel kracht en 
beterschap toe. 
Als u hem beterschapswensen wilt sturen, 
kunt u dat richten aan ons secretariaat. Dan 
zorgen wij dat het bij hem terecht komt. 
De vieringen op donderdag en vrijdag zullen 
worden overgenomen door Pater Tristán 
Pérez.    
 
Geen livestream. 
 
Komende donderdag 22 en donderdag 29 
september kan de viering niet via de 
livestream worden gevolgd, wel kunt u bij 
Kerkomroep.nl meeluisteren.  
 
Collecte.     

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

       Geldig t/m 13 oktober 2022 

 
 



Vredesweek. 
 
Misschien is juist nú de Vredesweek wel har-
der nodig dan ooit, om stil te staan bij al die 
mensen, die te lijden hebben onder oorlog en 
geweld en het schenden van mensenrechten. 
 
Laten we in de Vredesweek met elkaar bid-
den om vrede in de wereld en voor onszelf 
om een goed medemens te zijn. 
Zo kunnen wij hier en nu die droom van vrede 
al een stukje dichterbij brengen. 
 
Voor wie daartoe in de gelegenheid is, wordt 
er in de Bavokerk van de H. Bavo in Heem-
stede, van maandag 19 september t/m vrij-
dag 23 september dagelijks om 17.00 uur, in 
een samenkomst van ongeveer 20 minuten, 
gemediteerd en gebeden om vrede. 
  
Zondag 2 oktober – BAVO-zondag 
 
Op zondag 2 oktober zullen we ons patroons-
feest vieren van de heilige Bavo,  
een viering waar alle koren aan meewerken. 
Na die viering zorgen wij voor koffie en thee.  
Zoals al een aantal jaren gebruikelijk is willen 
we ú vragen om voor Bavo-dag iets lekkers te 
gaan bakken, dat zal de feestvreugde verho-
gen.  
Fijn als u iets bakt dat zónder schoteltje ge-
nuttigd kan worden. 
 

Beatrijs van Nazareth 
 
In de13e eeuw komt er op religieus en cultu-
reel gebied veel tot bloei. In verschillende de-
len van Europa heerst een grote welvaart. 
Binnenkort zal Spanje een leidende rol spe-
len in dat Europa.  
Als tegenbeweging ontstaan nieuwe vormen 
van religieus leven: de begijnen en de armoe-
debewegingen van Dominicus en Franciscus.  
 
Een van de bijzondere vrouwen uit de 13e 
eeuw is Beatrijs (1200 – 1268). 
‘’Zeven manieren van minne’’ is de titel van 
een boekje dat zij heeft nagelaten aan haar 
medezusters en aan de vele mensen die zij 
begeleidde. 
Net als Hadewijch, schrijft ook Beatrijs in het 
Diets, de voorloper van het Nederlands.  
In dit boekje worden zeven stappen naar de 
volmaaktheid der liefde beschreven. 

Aan het einde schrijft zij – als zevend stap – 
over het zuivere verlangen naar de eeuwig-
heid en eenheid, een eenheid die God is  te 
midden van een wereld die tijdelijk is en 
meerduidig. Niet  de vervulling in de ontmoe-
ting met God beschouwt zij als de hoogste 
stap, naar het zuivere verlangen te midden 
van een onaffe wereld is. 
Beatrijs is geboren in Tienen, ongeveer 10 
km ten oosten van Leuven. Zij is de jongste 
dochter van ouders die door de handel in een 
redelijke welstand leven.  
Omdat haar moeder vroeg komt te sterven, 
wordt zij door haar vader onder de hoede van 
religieuze vrouwen gesteld in de abdij Bloe-
mendael. Zij is dan tien jaar.  
Bij deze vrouwen, de voorloopsters van de 
begijnen, ontvangt Beatrijs haar religieuze en 
intellectuele vorming. Uiteindelijk kiest zij voor 
een religieus leven.  
Beatrijs staat binnen de stroming die kiest 
voor een vernieuwing van het religieuze leven 
van binnenuit. 
 Mede dankzij haar komt er binnen de be-
staande abdijen een nieuwe levensvorm tot 
bloei waarin klemtoon gelegd wordt op een 
radicaal leven van gebed, armoede en ge-
hoorzaamheid. 
 
De vieringen op zondag 25 september 
om 10.00 uur: 
 
Vogelenzang – OLV Tenhemelopnemning 
Eucharistieviering 
Pater Tristán Pérez 
Vredesdienst 
 
Heemstede – OLV Hemelvaart 
Eucharistieviering 
 
Stille mis 
    
Heemstede - H. Bavo 
Woord- en Communieviering 
Pastor Ans Dekker 
In Between 
 

 
R.K. Parochie H. Bavo Herenweg 88, 

2101 MP Heemstede 
Tel. 023-5280504 

parochie@hbavo-Heemstede.nl 
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