
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

21e zondag door het jaar 
 
Zondag 21 augustus 2022 
 
Thema: ‘Gerechtigheid doen’ 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
 
Om zegen over onze parochie;  
Voor Wim Zwartkruis en Mia Zwartkruis – 
Schreuder en overleden ouders en familie;  
Voor familie en vrienden; 
Voor Agnes Maria Walraven; 
Uit dankbaarheid; 
Voor levende en overleden familie Glorie – 
IJpelaan; 
Voor Lidy Vastenhout – van Vessum; 
 
Donderdag 09.00 uur: 
Voor Thea Prins; 
 
Vrijdag        09.00 uur: 
Om zegen over onze parochies;   
 
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: 
 
Anneke van der Geest -Thoolen; 
Loes Barnhoorn – Nolet; 
Maria Compier – Beers; 
Jan Schouten; 
Franciscus Ballendux; 
 
Mededelingen: 
 
Collecte.     

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

       Geldig t/m 20 september 2022 

 
MIVA-deurcollecte. 
 
Op zondag 28 augustus zal er een deurcol-
lecte worden gehouden voor de MIVA. 
Dit jaar gaat de zorg vooral naar de primaire 
gezondheidszorg in het westen van Tanza-
nia. Deze keer staat in het bijzonder het werk 
van dokter Geofrey centraal. De meeste men-
sen zijn er kwetsbaar en daarom wordt er 
voorlichting gegeven over hygiëne, ziektes en 
levensstijl. Vanwege de rotsachtige omgeving 
heeft het ziekenhuis, met steun van de MIVA, 
een terreinwagen aangeschaft, voor zowel 
preventie als voor spoed. En nu is een extra 
auto hoognodig om ambulancevervoer 
mogelijk te maken. Men hoopt deze met de 
opbrengst van de collecte aan te kunnen 
schaffen. Daarom bevelen wij deze collecte 
van harte bij u aan. 
Indien u niet aan de collecte kunt deelnemen, 
is er een mogelijkheid om een bijdrage over 
te maken naar: NL42 INGB 0000 0029 50 
t.n.v. MIVA Den Bosch, Project Medische 
zorg Tanzania.  
 
De vieringen op zondag 28 augustus 
om 10.00 uur: 
 
Vogelenzang – OLV Tenhemelopnemning 
Eucharistieviering 
Pastoor Eric Fennis 
      
Heemstede – OLV Hemelvaart 
Eucharistieviering 
Pater Tristán Pérez 
Orgelspel 
   z.o.z. 



Heemstede - H. Bavo 
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh  
Samenzang / solo? 
 
 

 
R.K. Parochie H. Bavo Herenweg 88, 

2101 MP Heemstede 
Tel. 023-5280504 

parochie@hbavo-Heemstede.nl 
 

    
We wensen u allen een 

fijne en ontspannende 

periode toe. 

mailto:parochie@hbavo-Heemstede.nl

