
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

Beloken Pasen 
2e zondag van Pasen 
 
Zondag 24 april 2022 
 
Misintenties: 
Om zegen over onze parochie;  
Voor Piet Wijnker en Corry Wijnker – Kroft; 
Voor familie en vrienden;             
Voor Willem van den Berg en Els van den Berg-
Smit; 
Voor levende en overleden familie Lageweg –         
Wallekers; 
Voor Anneke Bracco Gartner – Korsen; 
Voor Henk Kroft en familie; 
 
Donderdag 09.00 uur:  
 
Voor Thea Prins;  
 
Vrijdag 09.00 uur:  
 
Voor Tiny Westerveld; 
 
Voor onze dopelingen: 
 
Florien en Mathieu van der Weijden. 
Zij zullen op zondag 1 mei het sacrament van het 
H. Doopsel gaan ontvangen. 
 

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: 
 
Benno Hulshof; 
Henny Rikkers – Schoorl. 
 
Mededelingen: 
 
Kinderwoorddiensten en crèche. 
 
Kinderwoorddienst.  
Op de 1e zondag van de maand is er voor de 
kinderen de mogelijkheid om naar de Kinder-
woorddienst te gaan. Dit houdt in dat na het 
welkomstwoord de kinderen naar de pastorie 
gaan waar in eigen (simpelere) woorden het 
bijbel verhaal wordt verteld. 
Na de voorbeden, dus vóór de Eucharistie, 
komen de kinderen terug in de kerk. 
Iedereen is van harte welkom. 
Creche. 
Voor de kleinere kinderen is er, ook op de 1e 
zondag van de maand, gelegenheid om naar 
de crèche te gaan. Dit is naast de ruimte 
waar de kinderwoorddienst gehouden wordt. 
Zou u kinderen die naar de crèche gaan 
tijdig van te voren willen aanmelden?  
Dit kan op telefoonnummer 023 – 528 05 04.  
Bij afwezigheid graag inspreken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Caroliene Caspers 
(Namens de H. Bavo Heemstede) 
 
Viering op vrijdag. 
Sinds 1 april is er in onze kerk ook iedere vrij-
dagmorgen om 09.00 uur een viering waarin 
pastor Rob Verhaegh voorgaat. Voor deze 
vieringen kunt u misintenties opgeven. 
 
Zomer-kerkbollenveiling. 
Het comité Kerkbollenveiling nodigt alle 
parochianen uit om zich in te schrijven voor 
het zomerevent! 
Dit wordt gehouden op zaterdag 11 juni van  
17.30 – 21.30 uur. 
Er wordt een compleet verzorgde avond 
georganiseerd met een barbecue/3 gangen 
menu. Inclusief een welkomstdrankje, wijn, 
bier en fris. 
Tussen de gangen door gaan we een veiling 
doen en is er een loterij waarbij er een goed 
gevulde verrassingsmand gewonnen kan 
worden. 



Het zomerevent vindt plaats in het BAVO-
gebouw op het kerkplein. Bij goed weer   
eerst buiten. 
Een inschrijving van deze goed verzorgde 
avond kost 50,00 per persoon, waarvan een 
gedeelte nodig is om de kosten van deze 
avond te dekken, het overige gaat naar het 
onderhoud van onze kerk. 
 
We zijn van plan om in november weer de 
reguliere Kerkbollenveiling te gaan houden. 
Na de zomer meer nieuws hierover. 
 
Schrijf je vóór 15 mei in via het inschrijf-
formulier dat op de leestafels in de kerk en 
bij het secretariaat ligt. Lever dit in bij Comité 
Kerkbollenveiling, Lorentzlaan 47, 2105 TR 
Heemstede.  
Per mail: email rechtstreeks naar: 
steeghs2014@gmail.com 
Vermeld hierbij naam, adres, aantal personen 
en evt. dieetwensen. 
 
Hulp aan Dorcas 
Onze parochie wil, in samenwerking met  
Dorcas, steun geven aan Oekraïne.  
Hierbij kunnen wij uw hulp gebruiken middels 
een financiële bijdrage die u in de doos op de 
leestafel kan doen. Het zal op de juiste be-
stemming terecht komen en er blijft niets aan 
de strijkstok hangen! Warm aanbevolen. 
 
Collecte.  

Middels de hiernaast 
afgebeelde QR kunt u 
een bijdrage geven voor 
de collecte waarvoor 
onze hartelijk dank.  

   Geldig t/m 10 mei 2022. 
 

Bavokoor zoekt nieuwe leden! 
Door de impact van corona zijn veel leden 
afgevallen. Daarom zoekt het koor nieuwe 
enthousiaste leden. Alle stemmen zijn 
hartelijk welkom! 
Er wordt gerepeteerd op dinsdagavond van 
20.00 tot 22.00 uur in de kerk zelf, 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. 

 
LEEF DOOR ONS HEEN 
 
Leef door ons heen, Gij, verrezen, 
in het holst van de nacht opgestaan! 
Gij! Gij zijt het, Gij zelf!  
Leef door ons heen! Laat ons gaan; 
eenvoudig de woorden zeggen  
die opkomen uit uw graf,  
uit uw stilte dat wondere  werken  
van het leven dat uw Vader U gaf. 
Gij hebt alles begrepen 
in het nieuwe licht. 
Van on weet Gij dingen  
die wij niet eens durven denken.  
Gij kent het hele Verhaal, 
De macht van het kwaad kunt Gij peilen, 
en het langzame werk van het gist  
dat leeft als een ziel in het brood. 
Gij waart erbij toen de graankorrel stierf 
en leven nieuw kwam, 
Komende, Komende Broeder- met - ons. 
Leef door ons heen, Komende, Komende! 
Leef door ons heen, Broeder- met – ons! 
 
(Naar Emmanuel d’Alzon, 1810 - 1880  
 

 
Zondag 1 mei om 10.00 uur: 
 
Vogelenzang – OLV Tenhemelopnemning 
Eucharistieviering 
Pastor Bob van Oploo 
Cantilene 
 
Heemstede – OLV Hemelvaart 
Eucharistieviering 
Pater Diego Pildain 
 
Heemstede - H. Bavo 
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh 
Instrumentaal 

Koffie 
 

R.K PAROCHIE H. BAVO 
Herenweg 88,   2101 MP   Heemstede 
Tel. 023-5280504 – parochie@hbavo-

Heemstede 
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