
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

28e zondag door het jaar 
 
Zondag 9 oktober 2022 
 
Thema: ‘Brengen wij dank aan God’ 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
 
Om zegen over onze parochie;  
Voor familie en vrienden; 
Voor Maria Sluijter – Uvenhoven en  
Afra Sluijter – van Halem; 
Voor Julius van der Veldt; 
Agnes Inden – Meulenkamp. 
 
Donderdag 09.00 uur: 
 
Voor Willem van den Berg en Els van den Berg-
Smit;  
Voor Gerardus Geukers; 
 
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 zal 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.  
 
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 van den Raadt;  
Peter Barnhoorn; 
Anne van Huijstee – Toorenburg. 
 
 
Mededelingen: 
 
Zondag 9 oktober 
 
Komende zondag, 9 oktober, zal Pater Esko 
Kissboat in ons Klaverblad welkom worden 
geheten. In deze viering zijn alle voorgangers 
aanwezig. 
De 4 Bavo-koren zullen de zang verzorgen. 
Ná de viering wordt u koffie of thee aangebo-
den en kunt u Pater Esko ontmoeten. 
 
Collecte.     

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

       
       Geldig t/m 10 november 2022 

Mariaviering 
 
Op woensdag 12 oktober, om 19.00 uur, is er 
in de H. Bavokerk de jaarlijkse Mariaviering. 
In deze viering gaat Pastor Ans Dekker voor 
en verleent het Dameskoor haar medewer-
king. Naast meditatie en een tientje van de 
rozenkrans zullen er ook bekende Marialie-
deren door allen worden gezongen. 
U bent daarbij van harte welkom. 
 
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 de 
deelnemers vanuit de zusterparochies 
vriendelijk te vragen aan te sluiten op de 
dinsdagavonden, in de OLV-Hemelvaart-
parochiezaal.  
 
Pastoor Ans Dekker zal op dinsdag 11 
oktober een korte samenvatting houden als 
inleiding op het vervolg van de cursus 
(aflevering 6). We hopen uiteraard van harte 
dat onze nieuwe herder, pater Esko Kissboat, 
de gesprekken mede wil inleiden. We hopen 
iedereen rond 19.45 uur van harte 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 
u per mail toesturen. 
 
De daaropvolgende 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. 
 
In de hoop u allen weer te ontmoeten op 11 
oktober. 
 

Let op de lichten 
(Uit:”Neem je tijd,, van Phil Bosmans) 

 
In het leven kun je niet achteruitrijden. 
Je kunt de dagen niet omkeren en van de 
avond naar de morgen gaan om zo je mooi-
ste dagen terug te halen.   
Je moet altijd vooruit, Dag na dag en jaar na 
jaar. Je kunt niet blijven staan.  
Niemand kan de tijd vasthouden. 
 
Er zijn zeer veel kruispunten. 
Let op de lichten. Ongebreidelde hebzucht, 
krankzinnig egoïsme, ziekelijke jaloezie zijn 
rode lichten in het leven, waarachter alleen 
maar kronkelpaden en verborgen afgronden 
liggen. 

Vriendelijkheid, vergevingsgezindheid, dienst-
vaardigheid en zachtmoedigheid zetten je le-
venslichten op groen. 
Met deze deugden kun je vooruit. Wees 
vriendelijk en lief in het dagelijks verkeer met 
mensen en omstandigheden. 
Laat de motor van je hart altijd warm draaien 
en vergeet niet dat er maar één veilig con-
tactsleuteltje bestaat in het leven en dat is   
NAASTELIEFDE! 
 
Liefde 
 
Heer, 
U bent de liefde zelf 
U hebt ons geleerd 
elkaar lief te hebben. 
Maar wij bevechten elkaar 
wij staan elkaar naar het leven. 
Misschien zij we wel op weg 
naar de totale zelfvernietiging. 
Waar is de liefde? 
Is ze niet meer opgewassen tegen de chaos 
de haat en de vijandschap? 
Heer, geef ons de liefde 
kom ons te hulp 
wij weten niet wat we doen. 
 
Uit: Gebedenboekje van Toon Hermans 
 
 
De viering op zondag 16 oktober 
om 10.00 uur: 
 
Vogelenzang – OLV Tenhemelopnemning 
Woord- en Communieviering 
Pastor Ans Dekker 
Cantilene 
 
Heemstede – OLV Hemelvaart 
Eucharistieviering 
Pater Esko Kissboat 
OLVH-koor: Latijn 
   
Heemstede - H. Bavo 
Eucharistieviering 
Pater Tristán Pérez 
Samenzang 
 

 
R.K. Parochie H. Bavo Herenweg 88, 

2101 MP Heemstede 
Tel. 023-5280504 

parochie@hbavo-Heemstede.nl 
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