
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

26e zondag door het jaar 
 
Zondag 25 september 2022 
 
Sluiting Vredesweek 
 
Thema: ‘Geroepen tot vrede’ 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
 
Om zegen over onze parochie;  
Voor Pastoor Derk de Vries;  
Voor familie en vrienden; 
Voor Wim Lageweg en Gré Lageweg – de Wit; 
Voor Elisabeth Steegmans – Koenraad; 
Voor de familie Sanders – d’Hamecourt; 
Voor Angelique Medenblik; 
 
Donderdag 09.00 uur: 
 
Voor Thea Prins; 
Uit dankbaarheid. 
 
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: 
 
Leo Rijpkema. 
Nellie van der Weiden; 
Leo van den Raadt; 
Peter Barnhoorn; 
Cornelia Schouten - Rekveld. 
 
Mededelingen: 
 
Overleden: 
 
Op 14 september is overleden de heer Peter 
Maria Barnhoorn. Zijn uitvaart vond plaats op 
zaterdag 24 september in onze kerk waarna 
hij is begraven in het familiegraf op onze 
begraafplaats. De heer Barnhoorn is 77 jaar 
geworden. 
 
Pastor Rob Verhaegh. 
 
Pastor Verhaegh zal om gezondheidsreden 
de eerstkomende tijd niet kunnen voorgaan in 
onze regio. Inmiddels is Pastor Verhaegh 
ontslagen uit het ziekenhuis. 
Als u hem een beterschapswens 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.    
Zondag 2 oktober – Bavofeest - gaat Pastor 
Ans Dekker voor. 
 
Geen livestream. 
 
Komende 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 

 
 
 



Sluiting Vredesweek. 
Misschien is juist nú de Vredesweek wel har-
der nodig geweest dan ooit, om stil te staan 
bij al die mensen, die te lijden hebben onder 
oorlog en geweld en het schenden van men-
senrechten. 
Laten we in deze laatste dagen van de Vre-
desweek met elkaar bidden om vrede in de 
wereld en voor onszelf om een goed mede-
mens te zijn. Zo kunnen wij hier en nu die 
droom van vrede al een stukje dichterbij bren-
gen. 
Vrijdag 23 september kunnen we om 17.00 
uur in de kerk samen bidden om de zo ge-
wenste vrede.  
 
Zondag 2 oktober – BAVO-zondag 
 
Op zondag 2 oktober zullen we ons patroons-
feest vieren. Een viering waarin Pastor Ans 
Dekker voor zal gaan en 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 
genuttigd kan worden. 
 

Zal er ooit een dag van VREDE ….. ? 
 
Zal er ooit een dag van vrede, 
Zal er ooit bevrijding zijn 
Waar een volk dat zonder reden 
Levenslang op weg moet zijn? 
 
Zal er ooit een blijvend heden 
Vol van goede vrede zijn 
Waar geen pijn meer wordt geleden: 
Levenslang gebroken zijn. 
 
Zie de takken aan de bomen 
Waar het jonge groen ontluikt 
Tot een stralend nieuwe zomer 
Waar de vredesbloesem ruikt. 
 
Zie de sterren aan de hemel 
Waar het duister van de nacht 
Door hun schijnsel wordt verdreven 
Tot een nieuwe dag die lacht. 
 
Zoals bomen mensen tonen  
Dat er kracht tot groeien is 
Zal de Zoon der mensen komen 
Die de boom des levens is. 

 
Zoals sterren mensen melden 
Dat geen nacht te donker is 
Zal een kind ons komen redden 
Dat het licht der wereld is. 
 
Uit Chorals Book for England, 1863 
 
 

Een Klavertje-vier ter overweging  
Op weg naar een positieve mindset 
 

• Hoe minder je reageert op nega-
tieve mensen, hoe gelukkiger je 
eigen leven wordt! 

• Wees jezelf, er zijn al zoveel  
anderen! 

• Ongeluk zit in een klein hoekje 
en geluk dus in de rest van de 
wereld! 

• Trek iets positiefs aan. 
Dat past altijd! 
 

 
 
 
De vieringen op zondag 2 oktober 
om 10.00 uur: 
 
Vogelenzang – OLV Tenhemelopnemning 
Eucharistieviering 
Pastor Bob van Oploo 
Cantilene 
 
Heemstede – OLV Hemelvaart 
Eucharistieviering 
Pater Tristán Pérez 
OLVH-koor: Nederlands 
    
Heemstede - H. Bavo 
Patroonsfeest 
Woord- en Communieviering 
Pastor Ans Dekker 
alle koren 
 
 

 
R.K. Parochie H. Bavo Herenweg 88, 

2101 MP Heemstede 
Tel. 023-5280504 

parochie@hbavo-Heemstede.nl 

 

mailto:parochie@hbavo-Heemstede.nl

