
 

 

Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

6e zondag door het jaar 
Zondag 12 februari 2023 
 
Thema: “Tot vervulling brengen” 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
 
Om zegen over onze parochie;  
Voor Margaretha Maria Theresia van der Burg -                  
Chevalier; 
Voor familie en vrienden; 
Voor Maria Sluijter – Uvenhoven en Afra Sluijter –   
van Halem; 
Uit dankbaarheid bij een 90e verjaardag; 
Voor Pauline Roozen; 
Voor een goed herstel van een ernstig zieke 
schoondochter en zieke zoon; 
    
Donderdag 09.00 uur: 
 
Voor Paulus Aloysius Maria Zegwaart; 
Voor overleden familie van Zonneveld;  
 
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; 
Marijke van der Linden; 
Helga Bühner; 
 
Mededelingen: 
 
Kerkbijdragen Actie Kerkbalans. 
 

 

 

 

 
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. 
 
Project ‘Yamaru’  Indonesië. 
 
Op 19 februari wordt er een deurcollecte gehou-
den voor het Project ‘Yamaru’  Indonesië. 
Volgende week zal er voorin het misboekje uit-
gebreid te lezen zijn wat dit project inhoud. 
Om alvast wat meer te weten kunt u eens een 
kijkje nemen op: www.yamaru.nl 
Daar vindt u veel meer nieuws over o.a. de 
bouwvorderingen en ander nieuws. 
 
 

http://www.yamaru.nl/


 

 

Dag van Ontmoeting. 
 
Op 12 maart a.s. vindt de Dag van Ontmoeting 
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! 
 
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 
  

 

 
Wie was Valentijn? 

Voor de een dé dag van het jaar, voor an-
deren de hel: 14 februari oftewel ‘Valen-
tijnsdag’.    Of je er van houdt of niet, het 
is de dag van Sint-Valentijn, patroon van 
de geliefden. Maar wie was die heilige Va-
lentinus? Meer nog: welke van de twee? 
Want er is meer dan één Valentijn. We 
moeten terug naar de late 3de eeuw om 
Valentinus te ontmoeten. 

Volgens een legende leefde er tijdens de re-
gering van keizer Claudius II Gothicus (268-
270) een priester in Rome, genaamd Valenti-
nus. Andere verhalen spreken over een bis-
schop Valentinus in de stad Terni. In elk ge-
val zou hij tegen de wil van de keizer een hu-
welijk voltrokken hebben tussen een Ro-
meinse soldaat en een jong christenmeisje. 
Geconfronteerd met de keizer zou Valentinus 
geweigerd hebben zijn christelijk geloof af te 

zweren, waarop de keizer hem veroordeelde 
tot de doodstraf. 

Of die martelaar Valentinus nu de Romeinse 
priester dan wel de bisschop van Terni betrof, 
is niet duidelijk. Als het al om een echte histo-
rische figuur gaat, betreft het mogelijk één en 
dezelfde man. In het kerkelijke ‘Martyrolo-
gium’, de officiële heiligenlijst van het Vati-
caan gepubliceerd in 2001, wordt er maar 
één Valentinus meer vermeld, zonder onder-
scheid tussen de priester en de bisschop. 

Santa Maria in Cosmedin, Rome, waar de 
relieken van Valentijn worden bewaard. (cc) 

Volgens de ‘Legenda Aurea’ – een middel-
eeuwse verzameling heiligenlevens – werd 
Valentinus begraven nabij de Porta Flaminia 
in Rome in het jaar 269. Het was paus Ge-
lasius I die in 496 de feestdag van Sint-Va-
lentijn instelde op 14 februari, toevallig of niet 
de dag van de ‘Lupercalia’, een oud Romeins 
feest van de vruchtbaarheid waarbij jonge-
mannen moesten proberen een meisje op 
een speelse manier te ‘slaan’ met een zweep. 
Rare jongens, die Romeinen. 

 
De vieringen op zondag 19 februari 
om 10.00 uur:  
 
Vogelenzang 
 
O.L.V. Tenhemelopneming 
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh 
 
Heemstede 
 
O.L.V. Hemelvaart 
Eucharistieviering 
Pater Esko Kissboat 
OLVH koor – Nederlands 
 
H. Bavo 
Woord- en Communieviering 
Pastor Ans Dekker  
Samenzang 
    

 
R.K. Parochie H. Bavo Herenweg 88, 

2101 MP Heemstede 
Tel. 023-5280504 

parochie@hbavo-Heemstede.nl 
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