
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

Doop van de Heer 
 
16 januari 2022 
 
Thema: 
“Waar God is, is overvloed voor iedereen” 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
 
Om zegen over onze parochie; 
Voor familie en vrienden;  
Voor Wim Zwartkruis en Mia Zwartkruis  
Schreuder en  overleden ouders en familie; 
Voor Annette Voorderhake – Sikkenk;   
Voor Pauline Roozen; 
 
Donderdag 09.00 uur: 
 
Voor overleden familie van Zonneveld; 
 
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: 
 
Rietje Hoogewerf – Nederstigt; 
Harry Draijer; 
Johannes Jacobus Beliën. 

Mededelingen: 
 
Overleden: 
Op 8 januari overleed de heer Johannes Ja-
cobus Beliën. Het afscheid vindt plaats op 
maandag 17 januari in crematorium Sterren-
heuvel te Haarlem. De heer Beliën is 84 jaar 
geworden. 
 
Pastorie gesloten. 
Vanwege de nog steeds oplopende besmet-
tingscijfers is besloten om voor onbepaalde 
tijd de pastorie 2 dagen in de  week - op 
dinsdag en vrijdag - 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. antwoorden. 
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: 
aanmelden. 
Omdat er maximaal 50 bezoekers naar een 
viering mogen komen, vragen we u om zich 
voor iedere viering vóóraf aan te melden. 
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 voldoende afstand te bewaren zijn de 
banken 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. 
 
Collecte. 
    
Middels de hiernaast 
afgebeelde QR kunt u 
een bijdrage geven voor 
de collecte waarvoor 
onze hartelijk dank. 
    

                Geldig t/m 2 februari 2022 
 

 
Een tijd van Nieuw Elan ! 
 
Een veelbewogen tijd is het nu  
een land, een wereld  
in de ban van angst en dood.  
 
En toch gewoon blijven werken,  
studeren op afstand,  
online, het leven gaar door. 
  
Gevoelens van eenzaamheid  
leegte en onwerkelijkheid  
vergezellen de dagelijkse gewoonte  
die zo plots in de war is gestuurd. 
 
De verlossing nog niet nabij  
zoveel nog onzeker  
maar geef de tijd de kans  
om te zijn vol bevrijding. 
  
En mag jijzelf daarin  
de hoofdrol spelen  
met jouw kracht  
liefde en geloof. 
  
Deel met de ander  
op welke manier dan ook  
jouw dromen  
over de toekomst 
.  
Laat de wereld zien  
horen en voelen  
dat je leeft  
met het licht in jouw hart. 
  
Een tijd waarin je  
nieuwe mogelijkheden zoekt  
creëert en uitprobeert  
zonder enige schroom. 

Opdat veel mag  
stralen en blinken als ware  
een nieuwe schepping  
elke dag weer. 
 
Olav Boelens, 
Docent Levensbeschouwing 
Aan de Hogeschool Utrecht 
 
Uit Tijdschrift voor Zingeving 
 
 
 
Vieringen op zondag 23 januari 
om 10.00 uur: 
 
Bennebroek: 
 
St. Jozef 
 
Woord- en Communieviering 
Pastor Ans Dekker 
Caeciliakoor 
 
Vogelenzang: 
 
OLV Tenhemelopneming 
 
Eucharistieviering 
Pater Diego Pildain  
Cantilene 
 
Heemstede: 
 
OLV Hemelvaart 
 
Eucharistieviering 
Pater Tristán Pérez  
OLVH-koor: mix 
 
H. Bavo 
 
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh 
In Between 
     
  

 
R.K PAROCHIE H. BAVO 

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

Heemstede.nl  
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