
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 
7e zondag door het jaar 
Zondag 19 februari 2023 
 

Thema: “Allesomvattende liefde” 

 
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 Gerardus en Hendrika  
Geukers – van Lieshout; 
Voor Lidy Vastenhout van Vessum; 
    
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:  
 
Riet van der Veldt – Zandvliet; 
Marijke van der Linden; 
Lieke Bervoets; 
Mary Hulsebosch - van Croonenborg; 
Leonardus Willemse; 
Petrus Hoogakker; 
 
Mededelingen: 
 
Kerkbijdragen Actie Kerkbalans. 

 

 

 

 
Project ‘Yamaru’  Indonesië. 
 
Op zondag 19 februari wordt er een deurcollecte 
gehouden voor het Project ‘Yamaru’  Indonesië 
en leest u in het misboekje wat dit project in-
houd. 
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. 
 
De deurcollecte voor Turkije en Syrië. 
 
Vorige week vrijdag was er per mail een extra 
nieuwsbulletin naar de lezersgroepen verstuurd 
over de te houden deurcollecte voor Turkije en 
Syrië. Door dit bericht is vorige week zondag de 
deurcollecte een mooi succes geworden. 
De opbrengst voor dit goede doel is  € 805,70.  
Dank voor uw hartverwarmend reactie. 
Via de Vastenactie zal dit geld op de juiste     
plek terechtkomen. 
 
Digitale 40 dagenretraite 
Om mee te doen met de Digitale 40 
dagenretraite kunt u zich inschrijven via 
www.40dagenretraite.org 

http://www.yamaru.nl/
http://www.40dagenretraite.org/


Aswoensdag 
 
Op woensdag 22 februari is er ’s avonds om 
19.00 uur een Eucharistieviering. Tijdens de 
viering zal het askruisje worden toegediend. 
Pater Esko Kissboat gaat hierin voor. 
m.m.v. het dameskoor. 
 
Dag van Ontmoeting. 
 
De uitnodigingen voor de Dag van Ontmoeting 
op 12 maart a.s. zijn de deur uit. Indien u alsnog 
uitgenodigd wil 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 
Hijeen bijdrage geven voor 
de collecte waarvoor onze 
hartelijk dank.  

         Geldig t/m 1 maart 2023 
 

PETRUS DAMIANUS 
 
Hij trad in 1035 in het klooster van de 
camaldulenzers te Fonte Avellana. Daar 
bekleedde hij vanaf 1043 de functie van prior. 
Dit klooster werd gesticht door Romualdus en 
zou in1325 tot abdij verheven worden. 
Damianus werd sterk beinvloed door 
Romualdus en zou later ook diens biografie 
schrijven .In 1057 werd hij kardinaal-bisschop 
van Ostia en handelde op die manier ook 
dikwijls namens de curie. Zo heeft hij als 
afgezant van de paus rond 1063 ook het 
klooster van Cluny bezocht. Daarbij vond hij 
dat de regels vaak te streng en te strikt 
waren. De openlijke ruimtes vond hij daar wel 
waardig door hun eenvoud en ernst, wat op 
zijn minst opvallend is, omdat Cluny er juist 
om bekend staat zoveel pracht en praal te 
hebben vertoond. In 1063 keerde hij terug 
naar Fonte Avellana . 
Damianus was een onvermoeibaar bestrijder 
van kerkelijke misstanden, zoals simonie en 
het concubinaat van priesters. 

Geschriften. 
 
Petrus Damianus liet vele brieven, traktaten, 
preken, zeven heiligenlevens en liefst 240 
hymnes en gedichten na. 
Zijn bekendste werk is De Divina 
Omnipotentia, een lange brief waarin hij 
ingaat op de vraag of God de maagdelijkheid 
van een vrouw kan herstellen en of Hij het 
verleden kan veranderen. 
Damianus neemt hierin een wel radicale 
positie in, waaarin hij Gods almacht 
benadrukt. Zijn feestdag is op 21 februari. 
En hij wordt aangeroepen bij migraine! 
                           . 
EVEN AANDACHT  voor een bijzonder lied 
 
….. God bevrijdt ons van de schijn, 
      dat wij de beste moeten zijn, 
      en wij voor de vrede open gaan. 
 
      God bevrijdt ons van de schijn, 
      dat wij te arm zijn of te klein, 
      en wij accepteren wie wij zijn. 
 
De vieringen op zondag 26 februari 
om 10.00 uur:  
 
Vogelenzang 
 
O.L.V. Tenhemelopneming 
Woord- en Communieviering 
Pastor Ans Dekker  
Cantilene 
M.O.V. viering, Vastenactie 
 
Heemstede 
 
O.L.V. Hemelvaart 
Eucharistieviering 
Pater Esko Kissboat 
Samenzang 
 
H. Bavo 
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh 
Bavokoor 
    

 
R.K. Parochie H. Bavo Herenweg 88, 

2101 MP Heemstede 
Tel. 023-5280504 

parochie@hbavo-Heemstede.nl 
 

mailto:parochie@hbavo-Heemstede.nl

