
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

1e zondag van de Advent 
 
Zondag 27 november 2022 
 
Thema: “Wees waakzaam” 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
 
Om zegen over onze parochie; 
Voor familie en vrienden; 
Voor Elisabeth Landzaat – Tjeertes; 
Voor overleden ouders Teeuwen – Vermeeren;  
Voor Monja Bosma – Teeuwen; 
Voor de overleden familie Teeuwen; 
Voor de overleden familie Vrolijk; 
 
Donderdag 09.00 uur: 
 
Om zegen over onze parochies; 
 
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; 
Adriana Sophia Maria Daalman – Enthoven;   
Maria Josepha Rosenmöller – Steenkamer; 
Christina Johanna Admiraal – Leenknegt;
  
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 
 

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. 
 
Kindernevendienst en crèche. 
 
Op zondag 4 december is er tijdens de 
viering kinderwoorddienst. De kinderen zijn 
van harte welkom. Het is dan 2e zondag van 
de Advent en gaan we samen op weg naar 
het Kerstfeest.   
Voor de kleinsten is er gelegenheid om in  
de crèche te spelen. Hiervoor graag van 
tevoren aanmelden bij de pastorie. 
 
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. 
 
Uit het gebedenboekje van Toon Hermans 
Heer, zoals het licht. 
doorbreekt uit de nacht, 
zich verspreidt en alle dingen aanraakt,  
zo breekt Uw liefde voor mij door uit de 
donkerste dagen. Geef mij de kracht het 
warme licht van Uw liefde op te vangen  
en de dag zal gezegend zijn. 



Hoopvol teken in deze  
donkere tijden 
 
Dit is een gebed dat ik ooit schreef in  
de adventstijd geïnspireerd door een 
Adventspreek van Sint Bernardus.  
Juist het geloof in de menswording is voor 
mijzelf zo’n hoopvol teken in donkere tijden. 
Een God die op ons mensen betrokken is  
en die zo betrokken is dat Hij niet op afstand 
blijft, maar in de Zoon ons leven komt delen. 
Hij van wie Sint Jan schrijft: die niet gekomen 
is om ons te oordelen maar om ons te redden 
en leven te geven in overvloed.  
Met die God leef ik, tot die God bid ik,  
in die God geloof ik. 
 
Manu van Hecke 
Abt Sint Sixtusabdij Westvleteren 

 
Eerste zondag van de Advent 
De kersstal van Franciscus van Assisi 
 
Franciscus was zo geraakt door het wonder 
van God die mens wordt dat hij woorden 
tekort kwam om dat geheim zichtbaar te 
maken voor mensen uit zijn tijd.  
Daarom zocht hij naar beelden en vormen die 
het wonder dichterbij brachten voor het leven 
van alledag, kleine mensen in de bossen en 
heuvels Greccio. 
Dat werd de eerste levende kerststal in de 
geschiedenis, met dorpelingen die Maria en 
Jozef waren, met een baby als het kindje 
Jezus, met herders uit de omgeving, met de 
os en de ezel en de schapen van de boeren 
in het glooiende landschap.  
Maar ook met de wijzen uit het Oosten.  
 
Zo kon Christus opnieuw geboren worden 
onder gewone dorpelingen van Greccio van 
het nieuwe Bethlehem. 
Wij schrijven 1223, een klein dorp, niet zo ver 
van Spoleto en Foligno, zeker een paar 
dagreizen wandelen vanuit Assisi, door een 
gebied dat veel van de fysieke vermogens 
vroeg. 
Franciscus had een zwak gestel en een sterk 
verminderd gezichtsvermogen. Hij was nog 
maar 41 jaar en toch aan het einde van zijn 
krachten.  
Maar nog één keer wilde hij naar hat 
afgelegen Greccio in de provincie Rieti. 
Vergezeld door medebroeders lukte het hem, 
slechts een paar jaar voor zijn dood. 

 
Het werd zijn laatste publieke optreden. 
Dat moet een verpletterende ervaring zijn 
geweest, deze heilige Franciscus die 
iedereen wilde laten voelen dat God mens is 
geworden in de meest behoeftige 
omstandigheden, in de afzondering  van een 
grot, met een kind in de kribbe met stro. 
 
De mensen vertelden het door, het wonder 
van God op aarde, in je eigen leven. 
 
Het was een kerstnacht die geschiedenis 
maakte. Want overal volgden mensen het 
voorbeeld van Franciscus: met kerststallen in 
de kerken, dorpen en ook in huizen.  
Want iedereen voelden dat het wonder van 
het kerstkind zo meer nabij kwam. 
Dat geldt ook nog steeds vandaag de dag.  
 
Paul Verbeek 
 
 
 
De vieringen op zondag 4 december 
om 10.00 uur: 
 
Vogelenzang – OLV Tenhemelopneming 
 
Eucharistieviering  
Pastor Bob van Oploo 
 
Heemstede – OLV Hemelvaart 
 
Eucharistieviering  
Pater Esko Kissboat 
OLVH-koor: Nederlands 
 
Heemstede - H. Bavo 
 
Eucharistieviering  
Pastor Rob Verhaegh 
Bavokoor 
 
 

 
R.K. Parochie H. Bavo Herenweg 88, 

2101 MP Heemstede 
Tel. 023-5280504 

parochie@hbavo-Heemstede.nl 
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