
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

22e zondag door het jaar 
 
Zondag 28 augustus 2022 
 
Thema: ‘Het ware  geluk is de weg van 
bescheidenheid en dienstbaarheid’ 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
 
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 de familie Sanders – d’Hamecourt; 
Voor Gé Geukers en Ria Geukers – Kuipers; 
Voor Harrie Jacobus Draijer; 
Voor Henk Wassenaar en Ans Wassenaar – 
Smit; 
Voor Marcia Kaldenhove; 
Voor Lidy Vastenhout – van Vessum; 
Voor Monja Bosma – Teeuwen; 
Voor Jacques en Karin Wenders; 
Voor Piet en Ria Caspers; 
Voor Paula Dijkstra; 
Uit dankbaarheid bij een 75e verjaardag; 
Voor Frans Teeuwen;  
Voor overleden familie Teeuwen; 
Voor overleden familie Vrolijk; 
 
Donderdag 09.00 uur: 
 
Voor Hendrikus Vijn; 
In dankbare herinnering aan 
    Hélèn Rospendowski; 
 
Vrijdag        09.00 uur: 
 
Voor Betty Labout - Gulikers;   
 
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; 
Theresia Antoinetta Martina Versteegh 
– Boersma; 
Jan Willem Schouten; 
 
Mededelingen: 
 
Overleden: 
 
Op 22 augustus is overleden mevrouw There-
sia Antoinetta Martina Versteegh – Boersma. 
Haar uitvaart vindt plaats op donderdag         
1 september om 11.00 uur in onze kerk 
waarna zij op ons kerkhof wordt begraven. 
Trees is jarenlang lid geweest van de felicita-
tiewerkgroep. Zij is 88 jaar geworden. 
 
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. 
 
Deze zondag zal er na de viering een deur-
collecte worden gehouden voor de MIVA. 
Dit jaar gaat de zorg vooral naar de primaire 
gezondheidszorg in het westen van Tanza-
nia. 
Voor in het misboekje van 28 augustus leest 
u meer over dit goede doel. 
Deze collecte bevelen wij 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.  
 

Vakantietijd 
 
De vakantietijd is voor deze regio ten einde. 
Veel gezinnen zijn weer terug op honk. We 
hopen dat ieder terug kan zien op een fijne 
en ontspannende tijd. 
Scholen gaan a.s. maandag weer beginnen 
en de werkgroepen in onze parochie hervat-
ten hun werkzaamheden. 
Op 28 augustus zal er nog samenzang zijn. 
Vanaf 4 september komen de diverse koren 
weer actie. 
   
 

Augustinus van Hippo 
 
 

Augustinus door Louis Comfort Tiffany, Lightner Museum, 

Florida 

Augustinus van Hippo (Latijn: Aure-
lius[1] Augustinus Hipponensis), ook wel Sint-
Augustinus genoemd, (Thagaste, 13 novem-
ber 354 – Hippo, 28 augustus 430) was bis-
schop van Hippo, theoloog, filosoof en kerk-
vader. Hij wordt beschouwd als de belangrijk-
ste kerkvader van het Westen. Tot zijn be-
kendste werken behoren de Confessio-
nes en De civitate Dei. 

Jeugd 

Augustinus werd geboren en stierf in de toen-
malige gekerstende West-Romeinse provin-
cie Africa, tegenwoordig noordoost Alge-
rije en Noord-Tunesië in de Aures-geberg-
ten genoemd. Hij werd geboren in het provin-
ciestadje Thagaste (het tegenwoordige Souk-
Ahras) als zoon van de Romeinse raadsheer 
Patricius en de Fenicische Monica, een 
vrome christelijke vrouw.[2] Hij identificeerde 
zich voornamelijk als een Feniciër die La-
tijn sprak.[3] Ook identificeerde hij zich met de 
oude Berbers. 

Zijn ouders hadden het financieel niet breed, 
maar trachtten desondanks hem de beste op-
voeding van die tijd te geven. Augustinus ge-
noot lager en voorbereidend hoger onderwijs 
in Thagaste en in Madaura. Na de vroege 

dood van zijn vader liet moeder Monica       
(financieel gesteund door anderen) hem stu-
deren. Hij ontving onderricht in de retorica te 
Madaura en Carthago. Tot verdriet van zijn 
moeder Monica leidde Augustinus tijdens zijn 
jonge jaren aanvankelijk een in christelijke 
ogen losbandig leven. Later schreef Augusti-
nus in zijn Confessiones dat hij als student te-
recht kwam in „een warboel van schandelijke 
liefdes”. Hij bedoelde hiermee volgens pro-
fessor Hans van Oort homoseksuele lief-
des.[4] Met 17 jaar begon Augustinus een re-
latie met een jong meisje.[5] Ze kregen in 372 
een zoon, Adeodatus ("gegeven door God"). 
Augustinus vermeldde dit in zijn Confessio-
nes (9, 6,14). Ze zouden 13 jaar samenleven. 

In de periode van 426 tot 428) las Augustinus 
al zijn werk in chronologische volgorde nog 
eens door. In zijn boek Retractationes ("Nale-
zingen") gaf hij aan wat hij liever anders ge-
zegd zou hebben. Dit boek geeft de lezer niet 
alleen een beeld van de ontwikkeling van Au-
gustinus' visie, maar ook van zijn ruimhartig-
heid en zijn warsheid van verstarring. 

 
De vieringen op zondag 4 september 
om 10.00 uur: 
 
Vogelenzang – OLV Tenhemelopnemning 
Eucharistieviering 
Pastor Bob van Oploo 
      
Heemstede – OLV Hemelvaart 
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh 
OLVH-koor: Nederlands  
    
Heemstede - H. Bavo 
Eucharistieviering 
Pater Tristán Pérez 
Bavo-ensemble 
Koffie. 
 
 

 
R.K. Parochie H. Bavo Herenweg 88, 

2101 MP Heemstede 
Tel. 023-5280504 

parochie@hbavo-heemstede.nl 
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