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2e zondag van de Vasten 
 
13 maart 2022 
 
Thema: “God in licht en donker” 
 
Op deze 2e zondag van de vasten is het 
thema “God in licht en donker”. We mogen 
erop vertrouwen dat, in zowel vreugde en 
verdriet, God er altijd voor ons zal zijn. 
Ook dit vinden we symbolisch terug op de 
vastendoek in de lichte accenten tussen de 
donkere wolken en het licht achter het kruis. 
We horen hoe Jezus biddend kracht vindt in 
het gebed om de lijdensweg te gaan en het 
lijden te aanvaarden. Ook wij kunnen biddend 
aan God voorleggen: onze verlangens, ons 
verdriet, zorgen en onze dank! 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur:  
Om zegen over onze parochie; 
Voor Jannie en Jan Otte; 
Voor Peter Versteeg en overleden familie; 
Voor familie en vrienden; 
Voor Maria Sluijter – Uvenhoven en Afra Sluijter – 
van Halem; 
Voor levende en overleden familie Lageweg –  
Wallekers; 
Voor overleden ouders Smit – Suijkerland; 
 
Donderdag 09.00 uur: 
Voor overleden familie van Zonneveld; 
 
Voor onze dopelinge: 
Tess Schaap die – na uitstel – zaterdag 
19 maart het H. Doopsel krijgt toegediend. 
 
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; 
Christiaan van Tiggelen; 
Ans Wassenaar – Smit; 
Catharina de Block – van Geldorp; 
Theodorus Meijer. 
 
Mededelingen: 
 
Project ‘Yamaru’ Indonesië ... eerste steen 
 
De deurcollecte, die zondag 27 februari is 
gehouden, heeft het mooie bedrag van 
291,25 bijeengebracht waarvoor hartelijk 
dank. Heeft u de collecte gemist en wilt u 
toch een bijdrage geven, dan kunt u dat : 
storten op: 
IBAN NL57 ABNA 0560 8283 14 t.n.v. 
Stichting Yamaru Leiderdorp 

 
MOV groep H. Bavo 
 
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.  
  
Collecte. 
 
Middels de hiernaast 
afgebeelde QR kunt u 
een bijdrage geven voor 
de collecte waarvoor 
onze hartelijk dank.  
            Geldig t/m 20 maart 2022. 
 

Cursus Catholicisme 
Op maandag 14 maart aanstaande wordt in 
onze pastorie de cursus Catholicisme weer 
hervat door pater Diego Pildain en pastor Ans 



Dekker. De avond begint om 20.00 uur. 
U kunt zich nog opgeven bij het secretariaat. 
 
Slotviering St. Jozef Bennebroek 
Indien er parochianen op 27 maart naar de 
slotviering van de St. Jozefkerk willen gaan, 
dan vragen we u om zich van te voren aan te 
melden zodat het te overzien is op hoeveel 
bezoekers men kan rekenen. Dit o.a. voor het 
verzorgen van de koffie met wat lekkers. 
U gaat daarvoor naar: 
www.parochiesklaverblad.nl/sint-jozef-
bennebroeker. Er verschijnt een rood scherm 
met een wit formulier. U vult vervolgens het 
restant van het formulier in en klikt op 
versturen. U ontvangt een antwoordmail ter 
bevestiging.  
Achter op de leestafels liggen formuliertjes 
om mee te nemen zodat u thuis de 
aanmelding kunt doen. 
De viering zal ook via livestream te volgen 
zijn. Die dag vanaf 09.45 uur kunt u inloggen 
op: http://metroevents.nl/sint-jozef/ 
Het boekje van 27 maart is vanaf 21 maart te 
downloaden via website: 
www.parochiesklaverblad.nl 
 

IN VUUR EN VLAM 
 
Vanuit de woestijn stappen we verder uit ons 
centrum, deze keer bergopwaarts.  
Jezus is in de buurt en drie vrienden gaan 
mee.  
We volgen het groepje stilletjes tot aan de 
top. Wat is het goed om hier te zijn !  
Zo mag het dagen duren; Hier willen we blij-
ven! Op de berg, in verblindend  zonlicht, be-
gint Jezus te stralen en wordt hij Gods lieve-
ling genoemd.  
We staan verbluft. What is going on here? 
Wat is dat? Even snel als het gekomen is, is 
het voorbij. Toch voelen we dat die gloed ons 
hart geraakt heeft ….. 
De vreugde van het Evangelie!  
We zouden bijna halleluja zingen. 
Maar het gaat bergaf, we moeten terug naar 
beneden. Terug naar af ?  
Niet helemaal want iets in ons brandt,  
een onbedwingbaar vuur dat wil oplaaien. 
Die ervaring heeft met een houtvuur weet dat 
er leegte nodig is om vuur te maken.  
Volheid verstikt. In een leeg centrum brandt 
het beter. Passie heeft twee gezichten.  
Jezus geeft ons een voorafbeelding van wat 
er met Hem zal gebeuren, met Pasen.  

Hij verzekert ons dat dit elke excentrieke 
mens, die uit zijn centrum gestapt is en tot 
het einde toe volhardt, te wachten staat:  
vuur worden, gloeien, oplaaien.  
Vandaag krijgen we de ene zijde van passie 
te zien, over enkele weken volgt de andere, 
al even ingrijpend. 
 
Abt Loot zegt tegen abt Jozef:  
 
‘’Abba, naar vermogen verricht ik mijn kleine ge-
bedsdienst, mijn kleine vasten, mijn gebed, 
mijn overweging en mijn stilte, en naar vermogen 
ben ik rein in mijn gedachten. 
Wat kan ik nog meer doen?’’ 
 
Toen stond de grijsaard op en strekte zijn handen 
naar de hemel. En zijn vingers werden als tien 
fakkels  van vuur en hij zei:  
 
‘’Als u wilt, wordt dan helemaal als van vuur!’’ 

Katharina Michiels,  
Abdis O.L.Vrouw van Nazareth  
 
 
Vieringen in het weekend van 19 en 20 maart. 
 
Zaterdag 19 maart om 19.00 uur:  
 
Bennebroek 
St. Jozef  
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh 
 
Zondag 20 maart om 10.00 uur: 
 
Vogelenzang: 
OLV Tenhemelopneming 
Woord- en Communieviering 
Pastor Ans Dekker 
 
Heemstede: 
OLV Hemelvaart 
Eucharistieviering 
Pater Diego Pildain 
Nederlandse mis 
 
H. Bavo 
Eucharistieviering 
Pater Tristán Pérez  
Bavokoor    
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