
 
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

16e zondag door het jaar 
 
Zondag 17 juli 2022 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
 
Om zegen over onze parochie;  
Voor de levenden en overleden familie van 
den Brink; 
Voor Wim Zwartkruis en Mia Zwartkruis – 
Schreuder en overleden ouders en familie; 
Voor familie en vrienden;  
Voor Hendricus van den Berg; 
 
Donderdag 09.00 uur:  
 
Voor overleden familie van Zonneveld; 
 
Vrijdag        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 overledenen:   
 
An van Houten – de Vries; 
Toon Selhorst. 
 
Mededelingen: 
 
Overleden: 
 
Op 1 juli is rustig ingeslapen de heer Anto-
nius Hendrikus (Toon) Selhorst. Zijn afscheid 
vond op 8 juli in besloten kring plaats. 
De heer Selhorst is 88 jaar geworden. 
 
Viering op 17 juli. 
 
Op zondag 17 juli is er in de OLVH kerk om 
10.00 uur een Klaverbladviering.  
Deze viering staat in het teken van het 
afscheid van Pater Diego. 
In de nieuwe uitgave van Klaverblad nr. 10 – 
juli 2022 staat op pagina 7 een brief 
betreffende het afscheid van Pater Diego. 
 
In deze Eucharistieviering gaan voor: 
Pastoor Eric Fennis 
Pater Diego Pildain 
Pater Tristán Pérez 
Pastor Rob Verhaegh 
Pastor Ans Dekker. 
 
De zang wordt verzorgd door het OLVH-koor: 
gregoriaans / Latijn. 
 
De andere kerken zijn op zondag 17 juli 
gesloten. 
 
Collecte.     

 

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

              
                 Geldig t/m 26 juli 2022 

 
Vakantietijd 
 
In deze regio is de vakantietijd aangebroken. 
De scholen zijn dicht, de meeste 
werkgroepen van de parochie hoeven niet in 
actie te komen, in de zondag-vieringen is 
geen koor aanwezig, maar kunt u zelf met 
alles voluit meezingen. 
 



De 
pastorie 
van de H. 
Bavo blijft 
5 
ochtenden 
per week 
geopend. 
U bent 
daar altijd 
welkom 
tussen 
09.00 en 
12.00 uur. 
 

Een gebed voor de vakantie 

God, 
geef mij een hart dat vakantie kan nemen, 
zich even uit het gareel van de zorg 
en de verantwoordelijkheid los kan maken, 
de aarde kan proeven en ruiken 
en de lucht en het water en de mensen erbij. 

Geef mij een hart, God, 
dat – klein als een kind – de verrassing beleeft 
van elke nieuwe morgen en elke nieuwe horizon, 
dat zich laat drijven op de wolken 
en gaat rusten in een ondergaande zon. 

Geef mij een hart dat nog kan luisteren naar de 
vogels 
en kan glimlachen bij de verre geluiden 
van koeien als de morgen begint. 
Geef mij een hart dat nog op de uitkijk staat 
naar vreemde mensen en andere dingen 
en gelukkig is om hun anders-zijn. 

Geef mij een hart dat nog kan spelen, 
en alles kan vergeten 
bij een bal in het water of een kind in het zand. 
Geef mij een hart God, een open hart en open 
handen 
om naar mensen toe te gaan, 
te luisteren naar hun verhalen 
en te snoepen van hun vriendschap als de avond 
valt. 

Geef mij een hart dat uitnodigt – als een rustbank 
in de zomer – 
iedere voorbijganger, ieder mens langs de baan. 
Geef mij een hart dat zich wil bekeren 
tot de eenvoud en het geluk om kleine dingen, 

een hart dat kan bewonderen, zonder te bezitten, 
en kan bidden zonder woorden, 
een hart dat doorheen de dingen 
kan schouwen naar Uw oneindigheid. 

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen 
zoals Gij, 
op die zevende dag, 
toen alles weer goed was wat Gij had gemaakt. 

En of ik dan in een vliegtuig zal stappen of       
mijn fiets zal gebruiken, 
of ik de andere kant van de wereld 
of de andere kant van mijn dorp zal zien, 
of de kracht van mijn lichaam zal meten met      
de golven, 
of stil van de zetel naar het bed zal gaan, 
geef mij een hart dat vakantie kan nemen … 
en dan is het feest al begonnen. 

Manu Verhulst 

Bron: Eensgezind volharden in gebed, Brepols, 
Turnhout, 1988, p. 530-532.  
  

 
 
We wensen u allen een 
  
ontspannende periode toe. 
 
 

 
Zondag 24 juli om 10.00 uur: 
 
Vogelenzang – OLV Tenhemelopnemning 
Woord- en Communieviering 
Pastor Ans Dekker 
 
Heemstede – OLV Hemelvaart 
Eucharistieviering 
Pater Tristán Pérez 
Samenzang 
Heemstede - H. Bavo 
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh 
Samenzang 
 

 
R.K PAROCHIE H. BAVO 

Herenweg 88,   2101 MP   Heemstede 
Tel. 023-5280504  

parochie@hbavo-Heemstede.nl 
 


