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4e zondag van de Vasten 
 
27 maart 2022 
 
Thema: “Vergeving en barmhartigheid” 
 
De vierde zondag: 
“Vergeving en barmhartigheid”. De 
Woorddienst van deze zondag staat in het 
teken van verzoening. De oproep daartoe 
doet Paulus in de tweede lezing: verzoen je 
met God en met elkaar. Het verhaal van de 
verloren zoon in het Evangelie sluit hier ook 
mooi bij aan. Meer dan vergeving gaat het 
hier om welkom heten van hen die 
afgedwaald zijn. 
Vandaag gaat de aandacht op het 
vastendoek uit naar de twee handen, rechts 
op het doek. Twee elkaar rijkende, 
vergevende, verzoenende handen. 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur:  
 
Om zegen over onze parochie;  
Voor Peter Versteeg en overleden familie; 
Voor familie en vrienden; 
Voor Miep van Lent – Koop;                                  
Voor Agnes Maria Walraven; 
 
Donderdag 09.00 uur: 
 
Voor Thea Prins; 
 
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: 
 
Ans Wassenaar – Smit; 
Steliana Balanescu – Dumitrescu; 
Adrianus Jacob Overgaauw. 
 
Mededelingen: 
 
Overleden. 
 
Op 22 maart is overleden de heer Adrianus 
Jacob Overgaauw. Zijn uitvaart vindt plaats 
op maandag 28 maart in onze kerk, waarna 
hij wordt begraven op ons kerkhof. 
De heer Overgaauw is 94 jaar geworden. 
 
Klok één uur vooruit 
 
In de nacht van zaterdag 26 op 
zondag 27 maart gaat de klok 
een uur vooruit! 
Houdt u er rekening mee zodat 
u zondag niet te laat bent voor 
de viering. 
 
Viering op vrijdag. 
 
Vanaf 1 april zal er in onze kerk ook iedere 
vrijdagmorgen om 09.00 uur een viering zijn, 
waarin pastor Rob Verhaegh voor zal gaan. 
  
Viering van bezinning en vergeving. 
 
Op maandag 4 april om 19.00 uur wordt er in 
onze kerk, ter voorbereiding op het Paas-
feest, een viering gehouden van bezinning en 
vergeving. Het dameskoor zal hieraan haar 
medewerking verlenen. 
U bent allen van harte welkom. 
 
Palmpasen 
 
Zondag 10 april vieren we Palmpasen 
en mogen de kinderen door de kerk lopen 
met versierde palmpaasstokken. Wij nodigen 
alle kinderen uit de Bavo uit om op zaterdag 
9 april om 10 uur op de zolder Palmpaas-
stokken te komen maken. 
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Voor 5 euro per kind, regelen wij 
een Palmpasenkruis, knutsel-
materiaal en iets lekkers (géén 
broodhaantje). Kinderen kunnen 
aangemeld worden via 
bavo.gezinsvieringen@gmail.com,  
dan zorgen wij voor genoeg kruizen  
en knutselmateriaal. 
 
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 11 april 2022. 

 

Reis naar Rome 
 
Op zondag 15 mei zal Paus Franciscus Titus 
Brandsma heilig verklaren. Ons bisdom 
organiseert een speciale bedevaart om deze 
plechtigheid in Rome bij te wonen. Wilt u 
mee, kijk dan op de website van het bisdom 
(of kijk op onze parochiewebsite). Er zijn 
slechts 50 plekken beschikbaar. 
 

Vierde zondag van de vasten 
 
LOSLATEN 
 
Excentriek zijn is geen eigenschap die 
voorbehouden is aan de mens.  
God trok zich zelf samen toen Hij ruimte maakte 
in zichzelf om de mens te scheppen.  
Deze beweging werd als het ware herhaald bij de 
menswording, toen God ons zijn Zoon schonk. 
Als we onze ogen op deze God gericht houden, 
blijven we in het goede spoor.  
De excentrieke mens kijkt naar omhoog en ziet 
eerst het kruishout, maar daarboven ligt, zoveel 
licht. Als we uit het centrum stappen en God 
toelaten dit centrum te bewonen zijn onze 
daden in hem gedaan en verdragen ze het 

licht. We  leven in de waarheid. In een leeg, 
opgeruimd huis mag alles gezien worden en 
kunnen alle werken openbaar worden. 
Is dit niet een proeve van eeuwig leven?  
Je herinnert je misschien de scène uit de film  
‘’The Mission’’. Waar de berouwvolle moordenaar 
met een enorme zware last op de rug de berg 
omhoog klautert.  
Hij kan zijn fouten nog niet achterlaten.  
Uit het centrum stappen en leeg worden, betekent 
ook leeg worden van schuld.  
In deze veertigdagentijd worden we uitgenodigd 
om schuld achter ons te laten door dit uit te 
spreken tegenover God en zijn advocaten, de 
priesters.  
Ook hier wordt excentriciteit gevraagd, zelfs jn 
dubbele mate, De mens van vandaag houdt niet 
zozeer van zonde en fouten en het vraagt moed 
hiernaar te kijken en het te verwoorden.  
Daarna, als we het sacrament van verzoening 
ontvangen hebben, moeten we de schuld ook 
werkelijk loslaten, achter ons laten en geloven dat 
we vergeven zijn, nieuw kunnen beginnen en vrij, 
soepel, licht worden. Jezus roept me toe: 
‘’Omhoog, kijk omhoog! Zie hoe ik straks 
omhooggestoken word op het kruis, zie hoe ik 
omhoog geheven word naar mijn Vader en zie 
verder, zie hoger ! Volg mij met je ogen, volg me 
met je hart, volg me!’’ 
 

Vieringen op zondag 3 april om 10.00 uur: 
 
Vogelenzang 
OLV Tenhemelopneming 
Eucharistieviering 
Pastor Bob van Oploo 
 
Heemstede 
OLV Hemelvaart 
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh 
Nederlandse mis 
 
H. Bavo 
Voorstelviering 1e Communicanten 
Eucharistieviering 
Pater Diego Pildain  
Pastor Ans Dekker 
Bavokoor 
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