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4e zondag van de Vasten 
 
Zondag 19 maart 2023 
 
Veertig dagen lang leggen we, aan de hand  
van de thema’s van de zondagvieringen, de  
weg naar Pasen af. 
De verschillende thema’s zijn symbolisch        
afgebeeld op de “veertigdagendoek” die voor 
in de kerk hangt. 
 
De Vierde zondag in de Veertigdagentijd 
heeft als thema : 
 
”Licht breekt door het donker”. 
 
Zondag Laetare! Verheugt u! Het witte licht 
van Pasen schijnt al wat door het donker van 
de veertigdagentijd .We lezen vandaag de 
lezing over de genezing van de 
blindgeborene. Voor de blinde gaan de ogen 
open en stapsgewijze erkent hij steeds 
duidelijker wie Jezus is en wat Hij voor hem 
betekenen kan .In zijn geloof in Jezus ziet hij 
alles in een nieuw licht. Zo mogen ook wij als 
gelovige het Licht van Jezus ontvangen.    
Het Licht van het geloof helpt ons iedere 
menselijke situatie te “verlichten”. Als wij 
leven vanuit Jezus, valt op alles een ander 
licht. 
 
Rechts boven op de Veertigdagen doek ziet  
u een bundel stralen afgebeeld. Zij weer-
kaatsen het licht dat van het kruis afstraalt. 
Het Licht van Jezus door het donker heen. 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
 
Om zegen over onze parochie; 
Voor Carel Gustav Tirion; 
Voor de familie Sanders – d’Hamecourt; 
Voor Wim Zwartkruis en Mia Zwartkruis – 
Schreuder en overleden ouders en familie; 
Voor familie en vrienden;   
Voor Lidy Vastenhout – van Vessum en Lena  
Vastenhout – Greijmans; 
Voor Robert Baars; 
 

Donderdag 09.00 uur: 
 
Voor Thea Prins; 
Voor Jacques en Karin Wenders; 
 
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. 
 
Bidden wij voor onze dopeling: 
 
Thijs Stefan Cornelis van Bruggen,  
die op zaterdag 1 april het sacrament van het      
H. Doopsel gaat ontvangen. 
 
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 iemand van 
de Bavo bezocht worden.  
Het secretariaat is van maandag t/m vrijdag 
bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur op tel. 
nr. 023 - 5280504.  
 
Voor onze overledene: 
  
Maria Anthonia Catharina Vehmeijer; 
Catharina Maria Johanna Baken. 
 
Mededelingen: 
 
Overleden. 
 
Op 10 maart is in Zwitserland overleden 
mevrouw Maria Anthonia Catharina 
Vehmeijer. Haar uitvaart vindt plaats op 
woensdag 22 maart in onze kerk waarna zij 
op ons kerkhof te ruste wordt gelegd. 
Mevrouw Vehmeijer is 78 jaar geworden. 
 
 



Vastenmaaltijd. 
Op woensdag 22 maart –  
om 18.00 uur - wordt er in  
het Bavogebouw een 
Vastenmaaltijd gehouden. 
Gelukkig dat Ira weer een eenvoudige 
Indonesische maaltijd kan bereiden. Ook is er 
uitleg over het Vastenproject 2023 met als 
thema:    “Mensen onderweg” 
Voor dit Vastenproject zal er die avond een 
inzameling worden gehouden.  
Wilt u deelnemen aan deze maaltijd? Tot en met 
maandag 20 maart kunt u nog een mail sturen 
naar de parochie: parochie@hbavo-
heemstede.nl of  a.s. zondag uw naam ver-
melden op de intekenlijst die op de leestafel ligt. 
 
Meditatieve viering 
Op maandag 27 maart is er om 19.00 uur een 
meditatieve viering waarin we ook even stil zijn 
om onze fouten en gebreken te overdenken.  
 
Dialoog-wandeling. 
De werkgroep Jodendom van het Bisdom 
Haarlem-Amsterdam organiseert op 
zondagmiddag 23 april a.s. een dialoog-
wandeling. Helaas kan men zich hiervoor niet 
meer aanmelden. Mogelijk komt er een 2e 
wandeling. We houden u op de hoogte. 
 
Zomertijd 
In het weekend van 25 op 26  
Maart gaat de zomertijd in. 
De klok gaat dan 1 uur vóóruit! 
 
Digitale 40-dagenretraite 2023 van de 
Jezuïten. 
 
Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar 
is de titel van de Digitale 40-dagenretraite 
2023. 
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite 
inschrijven via www.40dagenretraite.org 
Deelnemers van de digitale retraite krijgen 
dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, 
meditatieve vragen, citaten en technische 
gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke 
reis om de vastenperiode intenser te beleven.  
 
Collecte. 
 Middels de hiernaast afgebeelde 
QR code kunt u een bijdrage 
geven voor de collecte, waarvoor 
onze hartelijk dank.      

          Geldig t/m 31 maart 2023 

Even bidden tot U 
 
Heer. Ik kom even bij U  
met mijn noden en vragen  
om ze bij U neer te leggen. 
Heer, bij U zoek ik stilte en rust. 
Uw aanwezigheid is weldadig  
 
Heer, allerlei dierbare mensen  
komen in gedachten, 
ik voel me met hem verbonden. 
 
Heer, hun noden en vragen  
leg ik bij U neer. 
 
Heer, vrede komt over me heen  
in Uw aanwezigheid.  
Het is goed bij U te zijn.  
In de stilte hoor ik Uw stem . 
Ik antwoord op wat U  
in mijn hart hebt gelegd. 
 
Heer het is goed om bij U te zijn .Amen 
 
Paul Verbeek 
 
 
De vieringen op zondag 26 maart            
om  10.00 uur:  
 
Vogelenzang 
 
O.L.V. Tenhemelopneming 
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh 
 
Heemstede 
 
O.L.V. Hemelvaart 
Woord- en Communieviering 
Pastor Ans Dekker  
Samenzang 
 
H. Bavo 
Eucharistieviering 
Pater Esko Kissboat 
Samenzang 
    

 
R.K. Parochie H. Bavo Herenweg 88, 

2101 MP Heemstede 
Tel. 023-5280504 

parochie@hbavo-Heemstede.nl 
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