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2e zondag van de Advent 
 
Zondag 4 december 2022 
 
Thema: “Innerlijke kracht” 
 
Advent en Kerstmis 2022 
Om een feest te kunnen vieren, is een goede 
voorbereiding nodig. Soms is een voorbereiding 
nog intenser dan een feest zelf. In die zin is de 
Advent voor ons allen een heerlijke tijd. 
Ingetogen, intens, uitziend naar de geboorte van 
de Heer. 
 
Aan de hand van de thema’s van de vieringen in 
de Advent mogen wij samen op weg gaan naar 
het feest van Kerstmis. 
 
Eerste zondag van de Advent : Wees waakzaam 
Met het oog op een nieuw begin op het feest van 
Kerstmis, worden wij opgeroepen om te leven als 
kinderen van het licht. Om waakzaam te zijn en 
ons open te stellen voor wat komen gaat : de 
geboorte van de Heer. 

 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
Om zegen over onze parochie; 
Voor Pastoor Derk de Vries; 
Voor Catharina van der Vosse en Maria  
Siebelink – van der Vosse; 
Voor Pastoor Johannes Agterof; 
Voor Elisabeth Steegmans – Koenraad; 
Voor Ruud Schouten; 
Voor Tjerk Kerkstra; 
Voor Wilhelmus Henricus Maria Martens; 
Voor de levende en overleden familie van 
de families Martens – van Ophoven; 
 
Donderdag 09.00 uur:  
Om zegen over onze parochies; 
 
Vrijdag        09.00 uur:  
Uit dankbaarheid voor de genezing van Carin Holla   
en voor een verder algeheel herstel; 
Voor onze overleden ouders Guus Bakker en  
An Bakker – Dobbe, Jan Holla en Annie Holla – 
Schreurs; 
Voor overleden broer Peter Holla. 
                   
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:  
  
Maria Josepha Rosenmöller – Steenkamer; 
Clara Juliana Moné – van de Noort; 
  
Mededelingen: 
Op 27 november is overleden mevrouw Clara 
Juliana Moné – van de Noort. Haar uitvaart vond 
plaats op zaterdag 3 december in onze kerk 
waarna zij is begraven op ons kerkhof 
Berkenrode. Mevrouw Moné is 85 jaar geworden. 
 
Kindernevendienst en crèche. 
Op zondag 4 december is er tijdens de viering 
een kinderwoorddienst. alle kinderen zijn van 
harte welkom. Het is dan de 2e zondag van de 
Advent. Samen gaan we, aan de hand van 
lezingen, op weg naar het Kerstfeest.   
Voor de kleinsten is er gelegenheid om in  
de crèche te spelen. Wilt u hen, uiterlijk vrijdag, 
aanmelden bij de pastorie? Dank 
u. 
 
Collecte.    
Middels de hiernaast afgebeelde 
QR code kunt u een bijdrage 
geven voor de collecte waarvoor 
onze hartelijk dank.  

             Geldig t/m 4 januari 2023 
 

Wijziging m.b.t. de koren. 
Op zondag 11 december is er samenzang. Dit 
i.v.m. de Vormselviering in de OLVH-kerk, waarbij 
In Between de zang zal verzorgen. 
 
ADVENTSACTIE 
De Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich 
richten op het recht van kinderen op een goede 
start in het leven, met aandacht voor de voeding, 
zorg en een stimulerende omgeving. 



Onze projecten in 2022: 
 

1. Sierra Leone: 
Verminderen van onnodige kindersterfte. 
 
Grote delen van de bevolking lijden aan honger 
en ondervoeding. Het project is gericht op het 
verminderen van onnodige kindersterfte door 
ondervoeding en infectieziekten. Ouders uit 15 
dorpen krijgen voorlichting over gezonde voeding 
en hygiënische leefgewoonten. Ook ontvangen ze 
zaden voor voedingsrijke planten. 
Ondervoede kinderen krijgen versterkende 
voedingsmiddelen en gezondheidswerkers leren 
hoe ze  vroegtijdig infectieziekten kunnen 
signaleren en behandelen. 
 
Kalenders 2023 
Na de vieringen kunt u kalenders kopen met 
mooie afbeeldingen van Heiligen. 
De platen zijn fragmenten van beroemde 
schilderijen en voor iedere dag staat de  naam 
van de Heilige van die dag. 
De kalenders kosten € 15,-- per stuk.       Daar 
verdienen wij niets op, maar van de      € 15,-- 
komt € 6,-- per kalender ten goede aan projecten 
voor jongeren. 
Zeer aan te bevelen. 
De kalenders zijn op doordeweekse dagen ook bij 
het secretariaat te koop. 
 
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. 
 
 
Tweede zondag van de Advent 
Leg je knopen bij Maria, naar het voorbeeld van 
paus Franciscus 
 
Op weg naar Kerstmis vieren we op  
8 december het Hoogfeest van  
de Onbevlekte Ontvangenis van Maria.  
En dat feest is een moment bij uitstek om  
de knopen van je leven bij Maria neer te leggen. 
Dat is vastgelegd op een schilderij te Augsburg, 
gemaakt door Johann Melchior Schmittdner in 
Duitsland, aangeboden door de kleinzoon van 
Wolfgang Langenmantel en Sophie Imhoff aan de 
kerk Sankt Petrus am Perlbach. 
En dit gebeurde niet zonder reden. 
Er gaat een verhaal aan vooraf. Want hun 
huwelijk was in de knoop geraakt.  
Daarop stuurde hun biechtvader hen naar 
Ingolstadt om hum problemen neer te leggen bij  
 

 
Maria in de vorm van een lint dat vol zat met 
knopen. Er werd gebeden bij Maria.  
En hun gebeden werden verhoord.  
De huwelijksproblemen vonden een gelovige weg 
naar een oplossing en het lint werd letterlijk uit de 
knoop gehaald.  
Hun kleinzoon Hieronymus Ambrosius 
Lagenmantel ging het klooster in en was als 
kanunnik verbonden aan de kerk Sankt Pertus 
am Perlbach te Augsburg. Hij schonk het 
schilderij met dit wonderbaarlijke verhaal aan 
deze kerk: als een blijvende dank van zijn familie 
aan Maria voor de hulp in moeilijke tijden. 
In de loop van de eeuwen vindt er een 
verschuiving plaats van het inroepen van de 
voorspraak van Maria voor het herstellen van de 
huwelijksband naar het ontwarren van de knopen 
in je leven. De volksdevotie geeft treffend weer 
wat de blijvende betekenis is van de beeltenis 
van Maria die de knopen ontwart: troost, kracht 
en voorspraak voor iedereen die ergens mee in 
de knoop zit. Anders gezegd: uit de knopen 
verlost en bevrijd ervaar je vrede met jezelf, je 
medemens en God. 
Het is een kans om in je eigen hart te kijken en de 
vraag te stellen : wat maakt me onrustig, waar 
doet het pijn en hoe kan ik verder? Wees even 
stil, probeer te bidden en ga met Maria op weg 
naar Kerstmis! 
 
Uit de bundel “Van Allerheiligen tot Kerstmis” 
van Paul Verbeek 
 
De vieringen op zondag 11 december 
om 10.00 uur: 
Vogelenzang – OLV Tenhemelopneming 
Eucharistieviering  
Pastor Rob Verhaegh 
 
Heemstede – OLV Hemelvaart 
Vormselviering 
Eucharistieviering  
Mgr. J. Hendriks 
Pastor Ans Dekker 
Pater Esko Kissboat 
Koor: In Between 
 
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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