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regio Klaverblad. 
 

4e zondag van de Advent 
 
Zondag 18 december 2022 
 
Thema: “Hoopvol uitzien” 
 
Vanaf het begin van de Advent kijken wij uit 
naar de komst van de Messias. Ten tijde van 
koning David werd zijn komst al 
aangekondigd. Negen maanden voor de 
geboorte wordt aan Maria en even later aan 
Jozef aangekondigd dat het Kind in de schoot 
van Maria de langverwachte Messias is.            
Ook wij mogen hoopvol uitzien naar de 
Messias, de Redder van de wereld, de 
Vredevorst. 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
Om zegen over onze parochie; 
Voor Wim Zwartkruis en Mia Zwartkruis – 
Schreuder en overleden ouders en familie; 
Voor familie en vrienden; 
Voor Jacoba Lageweg – Wallekers; 
Voor Julius van der Veldt; 
Voor Marcia Kaldenhoven; 
Voor overleden familie Duindam; 
Voor overleden familie van Doorn; 

 
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:  
Clara Juliana Moné – van de Noort; 
Robert Jozef Maria Peters; 
Ida Theresia Rooijakkers – Bisschop; 
 
Mededelingen: 
 
Overleden. 
Op 12 december is overleden mevrouw Geer-
truida Joanna Maria Veen – Janssen. Haar 
begrafenis is op maandag 19 december om 
11.00 uur op Berkenrode. Mevrouw Veen is 
88 jaar geworden. 

 
Mevrouw Ida Theresia Rooijakkers – Bis-
schop overleed op 13 december.  Haar af-
scheid vindt in besloten kring plaats op dins-
dag 20 december. Mevrouw Rooijakkers is 92 
jaar geworden. 
 
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. 
Met elkaar zingen en luisteren, op weg naar 
het Kerstfeest.  
Medewerkenden zijn het Blazersensemble 
“Symphoenix, achter het orgel organist Ian 
Clarke, Solist Paul van Urk (bas) en de 4 
koren van de H. Bavo. Dirigenten: Ria Smit 
en Rob Draijer. 
Van harte nodigen wij u uit om hierbij 
aanwezig te zijn. 
 
Banknummer van de PCI 
Op pagina 11 van het nieuwe Klaverblad 
staat een stukje over de gasvergoeding. 



Hierbij is het banknummer verkeerd in het 
Klaverblad terecht gekomen. Het juiste 
nummer is: NL48 RABO 0115 8882 92  t.n.v. 
PCI RK Parochie Heilige Bavo. 
Onze excuses voor het ongemak. 
 
Adventsactie. 
DR Congo: 

Opvang en begeleiding van straatkinderen. 
 
De langdurige burgeroorlog veroorzaakte een 
massale trek van het platteland naar de 
hoofdstad Kinshasa. Families raakten 
ontworteld en ruim 30.000 kinderen leven op 
straat. De medewerkers van dit project halen 
kinderen van straat en bieden ze een veilige 
plek, kleding, eten, gezondheidszorg en 
onderwijs. De kinderen krijgen psychische 
hulp om hun traumatische ervaringen te 
verwerken. Daarna worden ze zoveel 
mogelijk herenigd met hun familie, die ook 
begeleiding krijgt. 
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. 
Ook deze boekjes zijn bij het secretariaat 
verkrijgbaar. 
 

Vierde Adventszondag “RORATE” 
Dauwt, hemelen, van boven 
 
Maria is een bijzondere vrouw aan het begin van 
het evangelie. Zij stemt haar leven af op het 
woord van de Heer. Elisabeth, haar nicht, erkent 
en herkent dat in haar. En ze noemt Maria dan 
ook een gezegende. Zo openbaart Elisabeth het 
diepste geheim van en in Maria. Zo spreekt dan 
ook een zegen. Dat kunnen wij in navolging van 
Elisabeth: in de ander herkennen hoe God in de 
ander bezig is. Daarna kunnen wij een zegen 
uitspreken over die ander; daarmee zeggen we 
goede dingen over die ander en zijn wij zelf vol 
van het goede woord. 
 
Drager van de Geest 
 
Het feest van Kerstmis nadert en we horen 
vandaag hoe de net zwangere Maria haar nicht 
opzoekt. Er is iets ongewoon, ongehoord gebeurd 
aan Maria en ze heeft behoefte aan een 
luisterend oor, iemand die haar in deze 
verwarrende tijd nabij is. Zodra Maria het huis van 
Elisabeth betreedt gebeurt er iets bijzonders.  
maar het kind dat Elisabeth draagt, Joannes. 
Alsof die twee kinderen in de moederschoot 
elkaar als eerste herkennen, pas daarna gevolgd 
door hun beider moeders. Maria werd 
overschaduwd door de heilige Geest. De Geest is 
daarna niet vertrokken. Maria blijft drager van de 
Geest want zodra ze Elisabeth nadert, is die 
vervult door de heilige Geest. Mogen wij vandaag 
allemaal  Geestdragers zijn en op onze beurt de 
Geest doorgeven aan wie ons nabij is. Op die 
manier staan we helemaal open voor het grote 
Verlossingswerk dat reeds een aanvang nam en 
tegelijk in ieder van ons opnieuw wil beginnen. 
Dan is ieder van ons zalig omdat wij geloven dat 
tot vervulling zal komen wat ons door de Heer 
beloofd is. 

 
Raadpleegt u voor alle vieringen op en rond 
de Feestdagen ons Klaverblad nr. 4 van 
december 2022. 
Dit blad zal een dezer dagen bij u 
worden bezorgd.   
  

 
R.K. Parochie H. Bavo Herenweg 88, 

2101 MP Heemstede 
Tel. 023-5280504 

parochie@hbavo-Heemstede.nl 
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