
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

33e zondag door het jaar 
 
Zondag 13 november 2022 
 
Thema: “Geef je lichtje door” 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
 
Om zegen over onze parochie; 
Voor familie en vrienden; 
Voor Thea Prins;  
Voor Maria en Afra Uvenhoven   
Sluijter – van Halem; 
Voor Elisabeth Landzaat – Tjeertes; 
Voor Monja Bosma – Teeuwen; 

 
Donderdag 09.00 uur: 
 
Voor overleden familie van Zonneveld; 
 
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:  
  
Tineke Bijl – van Hulst; 
Liduina Lembeck – Faasse; 
Johanna Maria Vriesekoop-Rooijakkers. 
  
Mededelingen: 
 
Collecte.  
   

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

         Geldig t/m 7 december 2022 
 

Familieviering 
 
Op 13 november wordt in de Bavo parochie 
Heemstede een St. Maartenviering 
georganiseerd. Thema: “Geef je lichtje door”. 
Dit is een familieviering voor het gehele 
Klaverblad. Kinderen kunnen hun lampion 
meenemen.  
 
Werelddag voor de armen. 
 
Op zondag 13 november 
houden wij een inzameling 
voor de voedselbank. Deze 
zondag is uitgeroepen tot Werelddag voor de 
armen en Paus Franciscus heeft ons 
uitgenodigd om meer solidariteit en 
verantwoordelijkheid voor de armen in de 
hele samenleving te tonen. 
Op zondag 13 november kunt u houdbare 
artikelen meenemen naar de viering en deze 
deponeren in de daarvoor klaarstaande doos. 
Mocht u 13 november verhinderd zijn, dan 
kunt u uw gift al eerder afgeven bij het 
secretariaat, op werkdagen van 09.00 – 
12.00 uur. 
 
Kerkbollenveiling 
 
Op vrijdag 18 november vindt weer de 
traditionele kerkbollenveiling plaats. 
Deze avond vind plaats in het Bavo-gebouw, 
naast de kerk. 
De zaal gaat om 19.30 uur open, de veiling 
begint om 20.00 uur  en duurt tot ca. 23.00 
uur. Het is een goed verzorgd ‘avondje uit’,   
u bent allen van harte uitgenodigd. 
 



 
1e communieproject 
 
Op 23 november wordt de informatieavond 
gehouden voor ouders van kinderen die hun 
1e communie willen gaan doen. Hiervoor is 
ook een flyer die ook op de leestafels ligt.  
 
Aanbidding Allerheiligste. 
 
Op de laatste vrijdag van de maand wordt   
de aanbidding van het Allerheiligste hervat. 
De eerstvolgende keer is op vrijdag 25 
november, van 16.00 – 17.00 uur in de 
Bavokerk. 
 
Wijziging m.b.t. de koren. 
 
Anders dan in het Klaverblad is vermeld zal 
op zondag 27 november het Bavo-ensemble 
zingen; 
Op zondag 11 december is er samenzang. 
Dit i.v.m. de Vormselviering in de OLVH-kerk, 
waarbij In Between dan zal zingen. 
 
Concert Solaresonare 
 
Na twee jaar "coronastilte" zijn wij verheugd 
om u te laten weten dat wij, "Solaresonare", 
o.l.v. Joop van Goozen, weer een concert 
kunnen geven in onze Bavo. 
Het thema is" van Noorderlicht naar 
Zuiderkruis. 
Wij zingen muziek van Gade, Grieg, 
Stravinsky en Charlton. Van Charlton zingen 
wij een wereldpremière, begeleid door een 
gitaarorkest, bestaande uit 35 personen,     
dit alles onder leiding van Peter Constant,   
dit wordt heel bijzonder. 
Wij hopen velen van u te kunnen 
verwelkomen op zondag 13 November. 
Aanvang 14.30 uur in onze Bavokerk. 
 
Boekjes. 
 
De in het Klaverblad al aangekondigde 
boekjes: van Donker naar Licht (gebeden 
rond de kerststal) zijn ontvangen. 
Op de leestafels liggen ze voor u klaar. 
De kosten bedragen € 3,00 per boekje. 
Ze zijn ook bij het secretariaat verkrijgbaar. 
 
 
 
 

 
Een Lichtje van liefde 
 
Een kaarsje op ’t dressoir, 
bij Maria, iedere dag. 
Een lichtje van liefde  
dat ook nu branden mag. 
 
Een kaarsje voor mensen  
aan wie wordt gedacht. 
Een lichtje van liefde  
om zegen en kracht. 
 
Ooit een kaars bij ’t huwelijk  
een man en een vrouw. 
Een lichtje van liefde  
van samen – van trouw 
 
Een kaarsje voor U,  
op dit speciale moment,  
omdat U voor zovelen 
een lichtje van liefde bent. 
 
Uit de bundel “Dichter voor mensen  
en dichter bij Hem” 
van “Oranje-pastoor” en Vlootaalmoezenier 
        Paul Vlaar 
 
De vieringen op zondag 20 november 
om 10.00 uur: 
 
Vogelenzang – OLV Tenhemelopneming 
Woord- en Communieviering 
Pastor Ans Dekker 
 
Heemstede – OLV Hemelvaart 
Eucharistieviering  
Pater Tristán Pérez 
OLVH-koor: Latijn 
 
Heemstede - H. Bavo 
Eucharistieviering  
Pater Esko Kissboat  
Bavokoor 
    

 
R.K. Parochie H. Bavo Herenweg 88, 

2101 MP Heemstede 
Tel. 023-5280504 

parochie@hbavo-Heemstede.nl 
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