
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

3e zondag van de Advent 
 
Zondag 11 december 2022 
 
Thema: “Moed en geduld” 
 
Deze dag wordt ons moed ingesproken door 
Jesaja. Wij mogen uitzien naar de komst van 
de Heer. Dat vraagt geduld. Dat is niet altijd 
makkelijk. Maar met de voorbeelden uit de 
lezingen van deze zondag, ligt de weg voor 
ons open en zijn de tekenen zichtbaar : “De 
woestijn zal bloeien” zegt Jesaja en bij 
Jacobus lezen we : “ wees geduldig en 
moedig, want de komst van de Heer is nabij”. 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
 
Om zegen over onze parochie;  
Voor Piet Wijnker en Corry Wijnker – Kroft;  
Voor familie en vrienden; 
Voor Maria Sluijter – Uvenhoven en 
Afra Sluijter – van Halem; 
Voor An en Wim de Vries van Houten; 
Voor Petronella Meijer; 
Voor Ton Driessen; 
    
Donderdag  09.00 uur: 
 
Voor overleden familie van Zonneveld; 
Voor Ton Driessen; 
 
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:  
  
Clara Juliana Moné – van de Noort; 
 
Mededelingen: 
 
Zondag 11 december is er een Eucharistie- 
viering waarin soliste Tamara van Zwol  
enkele liederen zingen. Daarnaast is er 
samenzang.  
 
Viering van bezinning en vergeving. 
Op maandag 19 december om 19.00 uur is er 
in de H. Bavokerk een viering van bezinning 
en vergeving. Op weg naar het Kerstfeest toe 
willen we even stilstaan om ons te bezinnen 
op wat ons in de weg staat, waar we onszelf 
in de weg staan. Dit doen we aan de hand 
van gebeden en gezangen. 
Voorganger: pastor Ans Dekker, m.m.v. het 
Dameskoor. 
 
Kerstsamenzang 
Op woensdag 21 december is er om 19.30 
uur in onze kerk een Kerstsamenzang. 
Volgende week leest u er meer over. 
 
Adventsactie. 
Somalië: Betere toegang tot basiszorg. 

 
Ook dit land lijdt onder de gevolgen van een 
burgeroorlog.de gezondheidszorg heeft 
gebrek aan alles. In het Garbaharey 
districtsziekenhuis is de stroomvoorziening zo 
onbetrouwbaar, dat bijvoorbeeld 



beademingsapparatuur vaak uitvalt. Dankzij 
dit project kunnen zonnepanelen worden 
geplaatst. Ook krijgt het ziekenhuis medische 
apparatuur, een bloedbank en chemicaliën 
om diagnostische tests uit te voeren, 
bijvoorbeeld om infectieziekten bij kinderen 
vast te stellen. 
Op zondag 18 december zal er voor de 
Adventsactie een deurcollecte worden 
gehouden. 
Rechtstreeks een bijdrage over te maken kan 
op: NL89  INGB 0653 1000 00. 
Dank u wel voor uw bijdrage. 
  
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 

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. 
 
Derde zondag van de Advent 
 
Rorate caeli als voedsel  
voor de ziel van iedereen 
 
Deze dag is voor altijd verbonden met een 
verpleeghuis is de bossen van Lage 
Vuursche. 
Ooit was dat een herstellingsoord voor 
vrouwelijke religieuzen. Daar is niets meer 
van over, getuige drie nieuwe woonunits. 
Ook de naam Sint Elisabeth is verdwenen. 

De kapel staat er nog. En die herinnert in zijn 
kaalheid aan een moment halverwege de 
Advent, tien jaar geleden. 
De ouderen die daar toen woonden hadden 
op maandagmiddag altijd een gespreksgroep. 
Daar werd gepraat over hun leven en over 
hun knopen in hun bestaan. 
Een oudere man nam toen het woord en 
vertelde dat hij voor zijn huwelijk monnik was 
geweest en alle Latjjnse gezangen uit zijn 
hoofd kende. De andere bewoners vroegen 
toen of hij wat wilde zingen. Hij deed dat 
graag en begon Rorate Caeli te zingen. De 
meeste bewoners waren niet kerkelijk of 
gelovig. Toch waren ze geroerd door de 
klanken van deze oude man van 91 jaar. Een 
vrouw zei toen: ook als niet gelovige hoor ik 
in dit lied dat ik niet aan mijn lot word 
overgelaten .Ze begon toen te huilen omdat 
ze zich verbonden voelde mrt een geheim dat 
ze niet kende. Later zei ze: door dit 
adventslied kwam ik weer thuis bij mezelf, in 
vrede. De oude man leeft niet meer, de vrouw 
die zo ontroerd was evenmin. En toch wordt 
Rorate Caeli dit jaar ook weer gezongen. 
Zoek het eens op. Het is voor mij het mooiste 
lied op weg naar Kerstmis. 
 
Leo Feijen 
 
De vieringen op zondag 18 december 
om 10.00 uur: 
 
Vogelenzang – OLV Tenhemelopneming 
Eucharistieviering  
Pater Esko Kissboat 
 
Heemstede – OLV Hemelvaart 
Eucharistieviering  
Pastor Rob Verhaegh 
Pater Tristán Pérez 
OLVHkoor – Nederlands 
 
Heemstede - H. Bavo 
Woord- en Communieviering 
Pastor Ans Dekker 
In Between 
   
  

 
R.K. Parochie H. Bavo Herenweg 88, 

2101 MP Heemstede 
Tel. 023-5280504 

parochie@hbavo-Heemstede.nl 
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