
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

3e zondag door het jaar 
Zondag 22 januari 2023 
 
Thema: “Komt, volg mij!” 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
Om zegen over onze parochie;  
Voor An en Wim van Houten – de Vries ; 
Voor familie en vrienden; 
Voor de familie Sanders – d’Hamecourt; 
Voor Monja Bosma – Teeuwen; 
Voor het hele gezin Heemskerk; 
Voor Riek Gielen; 

 
Donderdag 09.00 uur:  
Voor Thea Prins; 
 
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: 
Joop Vijn; 
Adrianus Johannes Kors; 
Michel Chamoun; 
 

Mededelingen: 
 
Overleden. 
Op 5 januari is overleden de heer Adrianus 
Johannes Kors. Zijn afscheid vond plaats in 
Wassenaar, daarna was de begrafenis op 
ons kerkhof. De heer Kors is 92 jaar 
geworden. 
 
Op 19 januari overleed de heer Michel Cha-
moun. Zijn uitvaart is op donderdag 26 janu-
ari in onze kerk waarna hij wordt begraven op 
ons kerkhof. De heer Chamoun is 75 jaar ge-
worden.  
 
Actie Kerkbalans. 
Kerkbalans is een landelijke campagne en 
initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de 
Protestantse Kerk in Nederland, de Evangelische 
Broedergemeente en de Oud-Katholieke Kerk. 
Met meer dan 2.000 deelnemende kerken is het 
de grootste fondsenwervende actie in Nederland. 
Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie 
en hebben daarom een financiële bijdrage nodig 
van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven 
ze van waarde voor hun leden en de 
samenleving. De actieperiode loopt van 14 tot en 
met 28 januari 2023. 
 
Graag doen wij een beroep op u om, indien mo-
gelijk, na deze viering een aantal enveloppen 
voor de Actie Kerkbalans mee te nemen. Op de 
leestafels liggen deze geadresseerde enveloppen 
klaar en kunt u voor enkele straten meenemen. 
Wij danken u bij voorbaat voor uw hulp. 
 
Geen livestream. 
Afgelopen donderdag was er, wegens 
omstandigheden, geen livestreamuitzending. 
Jammer voor u, die de viering thuis had willen 
volgen. Indien dit nog eens voorkomt is er een 
alternatief: we raden u aan om dan naar 
Kerkomroep.nl te gaan en daar de Bavokerk 
Heemstede aan te klikken. U ziet dan de viering 
niet, maar u kunt wel meeluisteren.  Op 
vrijdagmorgen is er géén livestream, u kunt dan 
ook middels Kerkomroep.nl de viering meevieren. 
De kerkomroep wordt bij iedere viering aangezet. 
 
Samen Kerk. 
Op de leestafels ligt de nieuwe uitgave van 
Samen Kerk voor u klaar. Dit Bisdomblad heeft 
weer tal van interessante onderwerpen. 
 
Aanbidding. 
Vrijdag 27 januari is er van 16.00 – 17.00 uur 
aanbidding van het Allerheiligste. Een uur voor 
bezinning en gebed. 

 



Dag van Ontmoeting! 
Ook dit jaar vieren wij in onze parochie de Dag 
van Ontmoeting (voorheen Nationale Ziekendag) 
en wel op zondag 12 maart 2023 (voorheen 
werd de dag in september gevierd, echter 
vanwege verschillende redenen, hebben wij dit 
verplaatst). 
Mocht u ook uitgenodigd willen worden, stelt u 
zich dan even in verbinding met het secretariaat 
van de parochie. Bereikbaar in de ochtenduren 
tussen 9.00 uur en 12.00 uur, telefoonnummer 
023 – 5280504. 
 
Wij vertrouwen erop dat de Dag van Ontmoeting 
weer een bijzondere dag zal worden in onze 
parochie!  
 
Collecte.   

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

             
Geldig t/m 31 januari 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Levensverhaal 
Polycarpus kreeg als christen onderricht van Johan-
nes de apostel en werd volgens Tertullianus rond 
het jaar 100 door hem als bisschop van Smyrna 
aangesteld; volgens Ireneüs van Lyon werd hij door 
de apostelen  aangesteld. Kort na het jaar 100 ken-
den Klein-Azië en Syrië al een enkele bisschop die 
de plaatselijke gemeenschap leidde. Bisschop wor-
den was toen gevaarlijk omdat de christenvervol-
ging al was losgebarsten. Daarom bleven de 
meeste bisschoppen geheim. Juist bisschoppen die 
de martelaarsdood stierven zijn later bekend geble-
ven in de geschriften.  

Ireneüs maakte in zijn jeugd kennis met de pries-
ter of bisschop Polycarpus. Volgens Ireneüs gaf hij 
onderricht in de zuivere leer, zoals die was overge-
leverd door de apostelen. Vlak voor zijn dood bracht 

Polycarpus een bezoek aan Rome, waar hij pleitte 
voor de handhaving van de joodse Paasdatum, de 
veertiende dag van de maand nisan. Er werd over-
leg over gevoerd in Rome, maar de standpunten 
wederzijds waren onwrikbaar. Volgens Euse-
bius was dat geen groot probleem, want "ze bleven 
met elkaar verbonden en in de kerk gaf Anice-
tus (voorstander van een andere paasdatum) bij 
de eucharistieviering de voorrang aan Polycarpus, 
blijkbaar uit eerbied. En ze verlieten elkaar in vrede, 
en de hele kerk was in vrede, welke regel men ook 
volgde". 

Martelaarschap 

Kort na zijn terugkeer in Smyrna brak aldaar 
een christenvervolging uit. Zijn martelaarschap 
wordt beschreven in de Martyrium Polycarpi. Hierin 
wordt beschreven dat de bisschop zich op aanraden 
van vrienden even buiten Smyrna verborg en dat hij 
daar bleef om zijn broeders en zusters te sterken. 
Na enige tijd werd hij echter gevangengenomen en 
naar de arena gebracht. Daar weigerde Polycarpus 
te zweren bij het geluk van de keizer,wilde hij de 
Romeinse goden niet erkennen en weigerde zijn ge-
loof af te zweren. Hij werd ter dood veroordeeld en 
men wilde aanvankelijk leeuwen op hem loslaten. 
Maar ten slotte  besloot men hem levend te verbran-
den. Gedurende de arrestatie en de marteling wist 
Polycarpus ondanks zijn hoge leeftijd rustig te blij-
ven. Hij heeft daarmee vele latere christenen geïn-
spireerd. Het vuur verteerde Polycarpus echter niet, 
waarop hij werd onthoofd.. 

 
De vieringen op zondag 29 januari 
om 10.00 uur:  
 
Vogelenzang 
 
O.L.V. Tenhemelopneming 
Eucharistieviering 
Pater Esko Kissboat 
 
Heemstede 
 
O.L.V. Hemelvaart 
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh 
Stille mis 
 
H. Bavo 
Woord- en Communieviering 
Pastor Ans Dekker  
Bavo ensemble 

    

 
R.K. Parochie H. Bavo Herenweg 88, 

2101 MP Heemstede 
Tel. 023-5280504 

parochie@hbavo-Heemstede.nl 
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