
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

29e zondag door het jaar 
 
Zondag 16 oktober 2022 
 

Thema: “Bidden” 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
 
Om zegen over onze parochie; 
Voor Wim en Mia Zwartkruis – Schreuder   
en overleden ouders  en familie;  
Voor familie en vrienden;  
Voor Paulus Aloysius Maria Zegwaart 
 
 
Donderdag 09.00 uur: 
 
Voor overleden familie van Zonneveld; 
 
Vrijdag  09.00 uur:  
 
Om zegen over onze parochies; 
 
Voor onze dopelinge:  
 
Florentine den Bieman, die op 15 oktober het 
sacrament van het H. Doopsel heeft ontvangen. 
Wij bidden dat zij liefdevol en in goede 
gezondheid mag opgroeien. 
 
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.  
De leden van de ziekenbezoekgroep. 
 
Het secretariaat is van maandag t/m vrijdag 
bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur op tel. 
nr. 023 - 5280504. 
  
Voor onze overledenen: 
       
Wilhelmus Landzaat;   
Anna Boersma – Albers;   
Veronica Anna Maria Merks – Schlüter; 
Willempje Gieliam – de Haas 
 
Overleden 
 
Op 7 oktober is overleden mevrouw Anna  
Angela Boersma- Albers. Haar uitvaart vond 
plaats op 14 oktober in onze kerk, waarna zij 
te rusten gelegd is op onze begraafplaats. 
Mevrouw Boersma is 85 jaar geworden. 
 
Op 8 oktober is overleden de heer Wilhelmus  
Cornelis Albertus Landzaat. Zijn uitvaart vond 
plaats op 13 oktober in onze kerk, waarna hij 
bij zijn echtgenote te rusten gelegd is op onze 
begraafplaats.  
De heer Landzaat is 98 jaar geworden.  
 
Op 10 oktober is overleden mevrouw  
Veronica Anna Maria Merks- Schlüter. 
De uitvaartplechtigheid vindt plaats op maan-
dag 17 oktober in het Crematorium aan de 
Vergierdeweg in Haarlem. 
Mevrouw Merks is 89 jaar geworden.  
 
 
Mededelingen 
 
Collecte.     

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

       
       Geldig t/m 10 november 2022 

 
 
 



Oktober – Wereldmissiemaand. 
 
In deze oktobermaand is het gebruikelijk dat 
er voor Missio wordt gecollecteerd. 
Met het thema: ‘Jullie zullen mijn getuigen 
zijn’ voert Missio zijn jaarlijkse campagne in 
de maand oktober 
 
Dit jaar richt Missio de blik speciaal op Kibera 
(staat  voor Jungle), de grootste sloppenwijk 
van Nairobi. 
 
Volgende week zondag, 23 oktober, zal er 
door de medewerkers van de MOV-groep 
een deurcollecte gehouden worden voor dit 
goede doel. 
 
In het misboekje van volgende week vindt u 
nog meer informatie. 
Wilt u liever een bijdrage storten, dan kan dat 
op NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio 
Wereldmissiemaand Den Haag. 
Alvast hartelijk dank voor uw gave. 
 
Slagboom 
 
Omdat het nu al vroeger begint te scheme-
ren, gaat de slagboom om 18.00 uur dicht en 
ook de Mariakapel gaat wat vroeger dicht nl: 
’s avonds tussen 17.30 en 18.30 uur. 
 
 
Hervatten Cursus Catholicism. 
 
Beste deelnemers, 
 
Zoals beloofd willen we de cursus 
Catholicism in de maand oktober weer 
hervatten. Om logistieke redenen is eerder 
besloten de cursus in het Bavo-gebouw op de 
maandagavond te laten vervallen en alle 
deelnemers vriendelijk te vragen aan te 
sluiten op de dinsdagavonden, in de OLV-
Hemelvaart-parochiezaal.  
 
Op dinsdag 11 oktober is de eerste avond 
geweest. 
We hopen voor de vervolgavonden iedereen 
rond 19.45 uur welkom te heten voor een 
kopje koffie of thee zodat we steeds om 20 
uur precies van start kunnen gaan met de 
tweede reeks.  
Indien u het lesmateriaal van tevoren wilt 
inzien, laat het dan weten dan kunnen we het 
per mail toesturen. 

De volgende avonden staan geagendeerd 
voor: 
Dinsdag 8 november 2022 (7) 
Dinsdag 13 december 2022 (8) 
Dinsdag 10 januari 2021 (9) 
Dinsdag   7 februari 2023 (10), afsluiting. 
 
 
ZON 
            (Uit: Het Gebedenboekje van   

Heer,                                Toon Hermans)       
het is niet overdreven 
dat men de aarde 
ook wel eens een dal van tranen noemt. 
 
Toch hebt U dezelfde aarde 
ook met veel blijheid gezegend. 
Er is zoveel vrolijkheid in de zonnige tinten 
van bomen, planten en bloemen, en ook de 
blijheid in ons  
komt van U. 
 
Leg mij een vrolijk gebed in de mond, Heer, 
een lied, een melodie van dankbaarheid  
opgetogen woorden  
over het goede van dit leven. 
 
Leer mij bidden als de hemel donkert, Heer, 
Maar aanvaard ook mijn blijheid als een ge-
bed. 
 
De vieringen op zondag 23 oktober 
om 10.00 uur: 
 
Vogelenzang - OLV Tenhemelopneming 
Eucharistieviering  
Pater Esko Kissboat 
 
Heemstede – OLV Hemelvaart 
Eucharistieviering 
Pater Tristan Perez 
OLVH-koor: Latijn en Nederlands 
   
Heemstede - H. Bavo 
Woord- en Communieviering 
Pastor Ans Dekker 
Bavokoor 
 
 

 
R.K. Parochie H. Bavo Herenweg  88 

2101 MP Heemstede 
Tel. 023-5280504 

parochie@hbavo-Heemstede.nl 
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