
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

Openbaring des Heren 
 
2 januari 2022 
 
Thema: “Open je voor zijn licht” 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
 
Om zegen over onze parochie;  
Voor Pastoor Derk de Vries;  
Voor Catharina van der Vosse en Maria  
Siebelink – van der Vosse;  
Voor Lidy Vastenhout; 
Voor Pastoor Johannes Achterof; 
Voor Robert Baars;   
Voor Riek Gielen; 
Voor Ria Kuhlman – Schelvis; 
 
Donderdag 09.00 uur: 
 
Voor Maria Johanna Hendrica Kok; 
Voor  Hendrikus Vijn;  
 
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: 
 
Dhr. Berndsen. 
Tjerk Kerkstra;    
Ruud Schouten; 
Peter Zuurbier; 
Tilly Benning – Botman; 
Michiel Arnoldus Jansen 
 
Mededelingen: 
 
Adventsactie. 
 
De deurcollecte voor de Adventsactie heeft 
het mooie bedrag opgebracht van 280,35. 
Hartelijk dank daarvoor. 
Deze actie is er om steun te geven aan 
moeders en kinderen in arme landen. 
Heeft u de deurcollecte gemist en wilt u 
alsnog voor dit mooie doel iets overmaken, 
dan kan dat op rekeningnummer: 
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie 
Den Haag. 
 
Pastorie gesloten. 
 
Vanwege de nog steeds oplopende besmet-
tingscijfers is besloten om met ingang van 29 
november voor onbepaalde tijd de pastorie 
2 dagen in de  week - op dinsdag en vrij-
dag - te sluiten zodat er zo weinig mogelijk 
contactmomenten zijn. Heeft u vragen, kom 
dan op een van de andere ochtenden. 
Telefonisch kunt u een boodschap inspreken 
en de mail zal regelmatig worden gelezen. 
Indien nodig zullen wij u z.s.m. terugbellen. 
We hopen op uw begrip voor deze maatregel. 
 
Coronaregels. 
 
Het Bisdom heeft de kerken geadviseerd om 
de volgende regels weer in acht te gaan ne-
men: 
Reserveren. 
Voorlopig voor iedere viering, dus óók voor 
de Oudjaarsviering op 31 december en zon-
dag 2 januari, is het nodig dat u zich vooraf 
aanmeldt. dit kan per mail via:  
hbavo.aanmeldenvieringen@gmail.com  
Ook telefonisch aanmelden is mogelijk. 
Spreekt u dan uw naam, telefoonnummer en 
het aantal personen die komen duidelijk in. 
 
 
 



afstand: 
om afstand te bewaren zijn de banken weer 
om en om afgezet met linten; 
Bij binnenkomst weer een mondkapje op en   
handen reinigen. Zodra u op uw plaats zit, 
mag het mondkapje worden afgedaan. Voor 
het verlaten van de kerk het mondkapje weer 
op doen. 
Zingen. 
Vooralsnog mogen koren met een beperkt 
aantal zangers blijven zingen, mits er afstand 
wordt bewaard. 
Communiceren.  
Houdt afstand met het lopen naar de 
communie! Komt u door het middenpad 
naar voren en via de zijpaden weer naar 
uw plaats terug. 
De voorganger mag van de Bisschop zelf 
kiezen om de communie achter het grote 
scherm of met een gezichtsscherm uit te rei-
ken. 
Vieringen. 
De Oudejaarsviering op 31 december begint 
om 15.00 uur. 
Alle vieringen zijn te volgen middels 
livestream / Kerkradio. 
 
Informatie over alle vieringen in de Klaver-
blad-parochies vindt u in het Kerstnummer 
dat reeds bij u is bezorgd. Raadpleegt u dat 
eerst voordat u naar  de pastorie belt.  
 
De PCI 
Leden van de PCI (Parochiële Charitas In-
stelling) hebben met de Feestdagen een 
deurcollecte gehouden. De opbrengst wordt 
nog geteld. Deze collecte was bedoeld om 
degenen die het in onze parochie minder 
goed hebben een ‘hart onder de riem te ste-
ken’, zodat zij weten dat ze niet worden verg-
eten. 
Heeft u de collecte gemist, dan kunt u alsnog 
uw bijdrage storten op rekeningnummer: 
NL48 RABO 0115 8882 92 t.n.v. PCI Paro-
chie H. Bavo Heemstede. 
 
Cursus Catholicisme. 
De cursus Catholicisme komt vanwege de 
beperkingen i.v.m. corona voor onbepaalde  
tijd te vervallen.  
 

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

                Geldig t/m 3 januari 2022. 

 
Vieringen t/m 9 januari. 
 
H. Bavo Heemstede – Oudjaar:  
Vrijdag 31 december om 15.00 uur 
m.m.v. enkele leden van de harmonie St. 
Michaël. 
 
Zaterdag 1 januari geen viering 
 
Zondag 2 januari om 10.00 uur: 
Eucharistieviering 
Pater Diego Pildain 
Instrumentaal 
 
Klaverbladparochies 
Zondag 9 januari om 10.00 uur: 
 
Bennebroek: 
St. Jozef 
Eucharistieviering 
Pater Tristán Pérez 
Caeciliakoor 
 
Vogelenzang: 
OLV Tenhemelopneming 
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh 
 
Heemstede: 
OLV Hemelvaart 
Eucharistieviering 
Diego Pildain  
OLVH-koor: Greg./Latijn 
 
H. Bavo 
Woord- en Communieviering 
Pastor Ans Dekker 
Enkele leden van alle koren 
 
 

 
R.K PAROCHIE H. BAVO 

Herenweg 88,   2101 MP   Heemstede 
Tel. 023-5280504 parochie@hbavo-

Heemstede.nl  
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