
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

8e zondag door het jaar 
 
27 februari 2022 
 
Thema: “Waar het hart van vol is, 

   loopt de mond van over!” 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
 
Om zegen over onze parochie;   
Voor de levenden en overleden familie van den 
Brink;   
Voor familie en vrienden;  
Voor Wim Lageweg en Gré Lageweg – de Wit; 
Voor Tjerk Kerkstra; 
Voor Monja Bosma – Teeuwen;        
 
Donderdag 09.00 uur: 
  
Voor Tiny Westerveld; 
 
Voor onze dopelinge: 
 
Tess Schaap 
 
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: 
Paul Zegwaart; 
Antje Koelemeijer – Dekker. 
 
Mededelingen: 
 
Project ‘Yamaru’ Indonesië ... eerste steen 
 
Zondag 27 februari wordt er na afloop van de 
viering een deurcollecte gehouden voor 
Yamaru.  
In 1985 is de stichting Yamaru opgericht 
door, begin vorig jaar overleden, broeder Han 
Gerritse met het doel allerarmsten en meer-
voudig gehandicapten op Sulawesi in 
Indonesië te helpen.  
Ter ondersteuning aan de Indonesische 
activiteiten van Yamaru is in 2003 in 
Nederland de Stichting Yamaru Nederland 
opgericht. 
In 2014 heeft broeder Han, die ruim een 
halve eeuw op Sulawesi heeft gewerkt, in 
onze kerk over zijn project verteld.  
Wellicht kunt u zich herinneren dat onze 
Bavoparochie na zijn spannende verhaal 
besloten heeft zijn werk een aantal jaren  
financieel te gaan steunen. 
Hij heeft daar een polikliniek geopend en 
tevens een in 2003 gebouwd maar recent 
gemoderniseerd Kindertehuis met ruimte voor 
25 ernstig meervoudig gehandicapte 
kinderen. Dit gebouw draagt de naam Sayap 
Kashi (‘vleugels van liefde’). Daarnaast heeft 
hij in 1999 een Academie voor fysiotherapie 
geopend, de enige particuliere opleiding 
fysiotherapie in Oost-Indonesië.  
De verzorgende kinderen en jongeren zijn 
inmiddels volwassen geworden en daarom is 
er grote behoefte ontstaan aan uitbreiding 
van het tehuis, met moderne aangepaste 
voorzieningen voor zwaar gehandicapte 
volwassenen en kinderen. De realisering 
hiervan liet op zich wachten. 
Maar...er is goed nieuws uit Sulawesi. Eind 
vorig jaar is dan eindelijk met de nieuwbouw 
begonnen en de eerste steen is gelegd met 
een feestelijke ceremonie (*foto). 
De opvolger van broeder Han is broeder Theo 
die zijn taken heeft overgenomen en wordt 
bijgestaan door Michelle Borsboom (adviseur 
van Yamaru) en goed opgeleide Indonesiërs  
en een Indonesische tak van de Congregatie van 
Zusters van Heerlen. 
Niet alleen voor het onderhoud van de oude 
gebouwen, maar ook voor de inrichting van de 



nieuwbouw is nog veel geld nodig.  
Onze parochie wil daarvoor een bijdrage 
leveren. Doet u mee? 
Naast de deurcollecte op zondag 27 
februari 2022 kunt u uw bijdrage ook 
storten op IBAN NL57ABNA0560828314 
t.n.v. Stichting Yamaru Leiderdorp 

 
MOV groep H. Bavo 
 
Aswoensdag 
 
We gaan op weg naar het Paasfeest en 
beginnen deze weg met het vieren van 
Aswoensdag.  
Woensdag 2 maart is er om 19.00 uur een 
viering - m.m.v. het Dameskoor - waarin het 
askruisje zal worden uitgereikt. 
U bent hierbij van harte welkom. 
 
Verder op de Synodale Weg  
 
In het Klaverblad van februari, p.13, en de 
februari-aflevering van bisdomblad Samen 
Kerk, p.14-15, staan korte verslagen over de 
Synodale Weg.  De volgende bijeenkomst 
van de Synodale Weg in ons dekenaat vindt 
plaats op donderdag 3 maart a.s. van 17.00 
tot 21.00 uur, in de H. Franciscusparochie 
i.o., locatie Lingestraat 1, Haarlem-Noord, 
Franciscuszaal. (Voor eten wordt gezorgd).  
U kunt zich hiervoor aanmelden bij het 
Dekenaat Haarlem: 
dekenvanhaarlem@gmail.com.  
Hoe meer aanwezigen uit alle parochies, hoe 
beter ! Als U er niet bij kan zijn maar wel een 
bijdrage wil leveren, dan kunt U deze 
doorgeven aan het secretariaat van de H. 
Bavo:  parochie@hbavo-heemstede.nl. 
 
Vormsel 2022.  
 
Op woensdag 9 maart is de informatieavond 
voor de nieuwe vormelingen (2022).  
Deze avond vindt plaats in de pastorie van 
de Bavo in Heemstede. 
Opgave bij: vormselklaverblad@gmail.com 
Verder informatie is op de website van het 
Klaverblad te vinden. 
 
Coronaregels. 
 
Het Bisdom laat weten dat alle regels i.v.m. 
corona zijn ingetrokken. Alle banken zijn weer 
toegankelijk, al laten we het aan u zelf over of 

u afstand wilt houden en/of een mondkapje 
gebruikt. Elkaar bij de vredeswens een hand 
geven mag nog niet. Ook het collecteren zal 
nog op de huidige manier gebeuren.  
  
Pastorie weer open. 
 
Vanwege het loslaten van de regels is beslo-
ten dat u weer op alle werkdagen, ’s morgens 
tussen 09.00 – 12.00 uur, aan de pastorie 
welkom bent. 
 
Collecte. 
 
Middels de hiernaast 
afgebeelde QR kunt u 
een bijdrage geven voor 
de collecte waarvoor 
onze hartelijk dank.  
    

                Geldig t/m 20 maart 2022. 

 
Vieringen op zondag 6 maart om 
10.00 uur:  
 
Bennebroek 
 
St. Jozef  
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh 
 
Vogelenzang: 
 
OLV Tenhemelopneming 
Eucharistieviering 
Pastor Bob van Oploo 
 
Heemstede: 
 
OLV Hemelvaart 
Eucharistieviering 
Pater Tristán Pérez  
Nederlandse mis 
 
H. Bavo 
Eucharistieviering 
Pater Diego Pildain  
Bavokoor    
   

 
R.K PAROCHIE H. BAVO 

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

Heemstede.nl  
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