
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

5e zondag door het jaar 
Zondag 5 februari 2023 
 
Thema: “Zout en licht” 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
 
Om zegen over onze parochie;                                                      
Voor Pastoor Johannes Agterof; 
Voor de familie Sanders – d’Hamecourt; 
Voor Pastoor Derk de Vries; 
Voor Catharina van der Vosse en Maria 
Siebelink – van der Vosse; 
Voor Loes Barnhoorn – Nolet; 
Om Jos van Duinen te gedenken; 
 
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:  
 
Adrianus Kors; 
Michel Chamoun; 
Riet van der Veldt – Zandvliet; 
Petronella van Looij – Komen; 
Martina de Kort – Schulpen; 
Sophia Maria Veltien - van Dalen; 
 
Mededelingen: 
 
1e H. Communie 2023. 
 
Zondag 5 februari is er een familieviering en 
zullen de kinderen die dit jaar hun 1e H. Com-
munie gaan doen zich aan u voorstellen. Fijn 
als u erbij kunt zijn. 
 
Slotavond cursus Catholisism. 
 
Op dinsdag 14 februari is de slotavond voor 
de cursus Catholisism. Deze avond vindt 
plaats in de pastorie van de OLVH kerk en 
begint om 20.00 uur. U kunt zich voor deze 
avond opgeven bij het secretariaat. 
 
Dag van Ontmoeting! 
 
Op 12 maart a.s. vindt de Dag van Ontmoe-
ting plaats. Mocht u uitgenodigd willen 
worden of kent u iemand die graag naar die 
viering toe wilt, 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!  
 
Bedevaarten. 
 
In de maanden mei en september vinden er 
bedevaarten plaats. Op de leestafels vindt u 
documentatie hierover. 
 
Collecte.  
  
Middels de hiernaast 
afgebeelde QR code kunt 
u een bijdrage geven 
voor de collecte waarvoor 
onze hartelijk dank.  

         Geldig t/m 1 maart 2023 



CYRILLUS VAN ALEXANDRIE 
BISSCHOP EN KERKLERAAR 
FEESTDAG 9 februari 

Strijd 

 Cyrillus bestreed fel het arianisme, maar 

ook de filosofische leerstellingen van Hy-

patia , dat nauw aansloot bij het neo-pla-

tonisme. Zij moest na 35 jaar politieke in-

vloed te hebben uitgeoefend in Alexandrië 

en als voorvechtster van waarheid en me-

dedogen, het met de dood bekopen. Zij 

wordt gelinkt aan de H. Catharina. In deze 

legende wordt Hypatia echter geherinter-

preteerd als voorvechtster van het chris-

tendom, wat zij in feite niet was. Hij streed 

ook tegen Alexandrijnse novatianen, jo-

den en tegen Nestorius toen die patriarch 

van Constantinopel werd. De kwestie 

werd voorgelegd aan paus Celestinus I in 

430; tijdens een synode in Rome werd 

Nestorius gevraagd zijn stellingen op te 

geven. Deze was echter overtuigd van 

zijn gelijk en Nestorius vroeg keizer Theo-

dosius II een algemeen concilie bijeen te 

roepen. Dit werd het concilie van Efeze in 

431. 

De uitspraken van dit concilie - in afwezigheid 
van Nestorius - waren dat in Christus de een-
heid van twee naturen voorkomt, menselijk 
en goddelijk. Maria werd gedefinieerd als de 
moeder Gods. 

De veroordeling van Nestorius werd niet door 
iedereen binnen de Antiocheense kerkge-
meenschap aanvaard. In de Nestoriaanse 
Kerk of de Kerk van het Oosten leefden zijn 
ideeën verder. 

Opvattingen 

Cyrillus verdedigde zijn leven lang zijn chris-
tologische opvattingen die gebaseerd zijn op 
het Alexandrijnse logosmodel. De menselijke 
natuur van Christus is een passief instrument 
van zijn goddelijke natuur. Van Cyrillus is de 
leer van het miafysitisme, waar de Egypti-
sche Kopten zich voortaan aan zouden hou-
den. 

Paastabel 

Cyrillus verplichtte de vrome christelijke kei-
zer Theodosius II aan zich door zijn Paas-
tabel aan hem op te dragen.[1] Het is ook be-
langrijk om op te merken dat Cyrillus’ Paas-
tabel was voorzien van een metonische ba-
sisstructuur in de vorm van een rond AD 425 
door hem geadopteerde metonische 19-jarige 
maancyclus, die zeer verschilde van de al-
lereerste, rond AD 260 door Anatolius uitge-
vonden, Metonische 19-jarige maancyclus, 
maar exact gelijk was aan de soortgelijke 
maancyclus die rond AD 412 door Anni-
anus was geïntroduceerd; het juliaanse equi-
valent van deze door Cyrillus geadopteerde 
en tegenwoordig 'klassieke (Alexandrijnse) 
19-jarige maancyclus’ genoemde Alexan-
drijnse maancyclus zou pas veel later op-
nieuw verschijnen: een eeuw later in Rome 
als de basisstructuur van Dionysius Exiguus’ 
Paastabel (AD 525) en nog twee eeuwen la-
ter in Engeland als die van Beda’s Paastabel 
(AD 725).[2] 

 
De vieringen op zondag 12 februari 
om 10.00 uur:  
 
Vogelenzang 
 
O.L.V. Tenhemelopneming 
Eucharistieviering 
Pater Esko Kissboat 
Cantilene 
 
Heemstede 
 
O.L.V. Hemelvaart 
Woord- en Communieviering 
Pastor Ans Dekker  
OLVH koor – Nederlands 
 
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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