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regio Klaverblad. 
 

5e zondag van de Vasten 
 
3 april 2022 
 
Thema: “Zoek de toekomst” 
 
“Zoek de toekomst”, het thema van de vijfde 
zondag van de veertigdagentijd. Het thema 
spreekt haast voor zich. In de eerste lezing 
van Jesaja horen we al hoe God zegt: Ik ga 
iets nieuws beginnen, het is er al. Ziet ge het 
niet?” 
In de 2e lezing wijst ook Paulus naar de 
toekomst. “Ik vergeet wat achter mij ligt, ik 
reik naar wat vóór mij ligt”. De teksten van 
deze zondag rekenen af met elke mentaliteit 
die toekomstperspectief blokkeert. Wil je 
blijven leven dan geldt: vergeet het verleden, 
zit niet bij de pakken neer, geef jezelf en 
anderen een nieuwe kans en zoek de 
toekomst. 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur:  
 
Om zegen over onze parochie;  
Voor Pastoor Derk de Vries;            
Voor Thea Prins; 
Voor Catharina van der Vosse en Maria 
Siebelink – van der Vosse; 
Voor Pastoor Johannes Agterof; 
Voor Ben Berndsen; 
Voor Jan Vogel; 
Voor Piet en Rika Caspers; 
Voor Ted en Netty Geukers - van Wiersum. 
 
Donderdag 09.00 uur: 
 
Voor Tiny Westerveld. 
 
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 overledene: 
 
Steliana Balanescu – Dumitrescu; 
Adrianus Jacob Overgaauw; 
Joseph Albert van Kleef 
Elisabeth Helena Landzaat - Tjeertes. 
 
Mededelingen: 
 
Overleden. 
Op 27 maart is overleden de heer Joseph Al-
bert van Kleef. Zijn uitvaart vond plaats op 
vrijdag 1 april in onze kerk, waarna hij op ons 
kerkhof in het graf van zijn vrouw is bijgezet. 
De heer van Kleef is 82 jaar geworden. 

 
Op 28 maart overleed mevrouw Elisabeth He-
lena Landzaat - Tjeertes. Haar uitvaart vond 
plaats in onze kerk op donderdag 31 maart, 
waarna zij is begraven op ons kerkhof.     
Mevrouw Landzaat is 92 jaar geworden. 
 
Koffie en thee. 
Na deze viering wordt er koffie en thee ge-
schonken. U bent van harte welkom elkaar te 
ontmoeten.  
 
Viering op vrijdag. 
Vanaf 1 april zal er in onze kerk ook op vrij-
dagmorgen om 09.00 uur een viering zijn, 
waarin pastor Rob Verhaegh voor zal gaan. 
 
Viering van bezinning en vergeving. 
Maandag 4 april is er om 19.00 uur een vie-
ring van bezinning en vergeving, ter voorbe-
reiding op Pasen. Pastor Ans Dekker zal 
hierin voorgaan. M.m.v. het dameskoor. 
 
Vastenactie 
Zondag 10 april wordt er voor de Vastenactie 
een deurcollecte gehouden. 
 



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 
een Palmpaas-stokken te 
komen maken. Voor 5 euro per kind, regelen 
wij een Palmpasenkruis, knutselmateriaal en 
iets lekkers (géén broodhaantje).  
Kinderen kunnen aangemeld worden via 
bavo.gezinsvieringen@gmail.com,  
dan zorgen wij voor genoeg kruizen en 
knutselmateriaal. 
 
Collecte. 
Middels de hiernaast 
afgebeelde QR kunt u een 
bijdrage geven voor de 
collecte waarvoor onze 
hartelijk dank.  

  Geldig t/m 11 april 2022. 
 

Bavokoor zoekt nieuwe leden! 
Corona heeft veel impact gehad op het 
Bavokoor. 
Er zijn daardoor veel leden afgevallen. 
Daarom zoekt het koor nieuwe enthousiaste 
leden. Alle stemmen zijn hartelijk welkom! 
Ook mensen die niet aan onze kerk of een 
andere kerk verbonden zijn, zijn natuurlijk 
hartelijk welkom. 
Onze dirigent Ron Draijer zoekt mensen die 
kunnen zingen, en het is geen probleem of de 
mensen nu wel of niet iets met de kerk 
hebben. Het koor bestaat uit 23 leden, soms 
aangevuld met vaste gastzangers.  
Er wordt altijd gerepeteerd op dinsdagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur in de kerk zelf, met 
aan het orgel Wim Rijkhold Meesters. 
Bent u of weet u iemand die het leuk vindt om 
mee te zingen? Laat het ons weten! 
U kunt bellen naar Agnes Martens, voorzitter 
van het koorbestuur: 023- 5280895. Of naar 
het secretariaat 023-5280504.   
Welkom! 
 
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. 
 

Stille Omgang en de droom over een 
missionaire kerk met kansen 
 
Ik droom van een kerk die mensen laat thuis-
komen en gastvrij ontvangt In Amsterdam gebeurt 
niet anders. 
Ik droom van een kerk met de deuren open. 
In het weekend van de Stille Omgang gaan alle 
kerkdeuren open. 
Ik droom van een kerk die hardop spreekt over de 
rijkdom van ons geloof. 
Bij de Stille Omgang draait alles om de 
Eucharistie. 
Ik droom van een kerk die aansluit bij 
scharniermomenten in het leven van mensen. 
De meeste pelgrims bidden in deze nacht voor 
hun zieke familie of hun overleden kind. 
Ik droom van een kerk die mensen het gevoel 
geeft dat ze delen in iets en Iemand die groter zijn 
dan henzelf. 
Pelgrims lopen in groepen en volgen de weg van 
Christus. 
Ik droom van een kerk die voldoende leiders heeft 
naast de priesters. 
Ik droom van een kerk waar het stil kan worden. 
In de processie domineert de stilte, ook tijdens 
het lopen door de stad. Er wordt in stilte gebeden. 
 
Leo Fijen 
 
Vieringen op zondag 10 april om 10.00 uur: 
 
Vogelenzang: 
OLV Tenhemelopneming 
Viering van welkom 
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh en 
Pastor Ans Dekker 
Cantilene 
 
Heemstede: 
OLV Hemelvaart 
Eucharistieviering 
Pater Diego Pildain  
Latijnse mis 
 
H. Bavo 
Eucharistieviering 
Pater Tristán Pérez 
In Between 
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