
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

31e zondag door het jaar 
 
Zondag 30 oktober 2022 
 
Thema: “Mag ik bij jou te gast zijn” 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
Om zegen over onze parochie;  
Voor familie en vrienden; 
Voor Hendricus van den Berg; 
Voor Margaretha Barbara Tirion – Sluiter; 
 
Allerzielen: 
Woensdag 2 november: 
Voor  Hendrikus Vijn; 
Voor Marcia Kaldenhoven; 
 
Donderdag 09.00 uur:  
In dierbare herinnering Mia Steffens en de 
Familie Steffens, vader, moeder en zusje Dora; 
 
Vrijdag  09.00 uur:  
Om zegen over onze parochies; 
 
Voor onze dopeling: 
Lewis Johannes Miquel Barnhoorn die op 
zaterdag 29 oktober het sacrament van het 
H. Doopsel zal ontvangen. 

Wij bidden dat hij liefdevol en in goede 

gezondheid mag opgroeien. 
 
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:  
 
Wilhelmus Landzaat;   
Anna Boersma – Albers;  

Veronica Merks – Schlüter;  
 
Mededelingen: 
 
De deurcollecte voor MISSIO die vorige week 
is gehouden, heeft het mooie bedrag van 
396,50 bijeen gebracht. 
Heeft u de deurcollecte gemist en wilt u 
alsnog een bijdrage geven, dan kunt u iets 
overmaken op NL65 INGB 0000 0015 66 
t.n.v. Missio Wereldmissiemaand Den Haag. 
Allen heel hartelijk dank voor uw gave. 
 
Allerzielen  
 
Komende woensdag, 
2 november, is er om 
19.00 uur een viering 
waarin de overledenen van onze parochie, 
die in het afgelopen jaar zijn overleden, zullen 
worden herdacht. 
In deze viering gaat Pater Esko Kissboat 
voor.   M.m.v. het Dameskoor. 
Na die viering gaan we naar het sfeervol 
verlichte kerkhof waar een gebed en de 
zegen worden uitgesproken. 
 
Grafkaarsen 
 
Aan de pastorie zijn grafkaarsen voor 
Allerzielen te koop á 1,00 per stuk. 
 
Collecte.  
 
Middels de hiernaast 
afgebeelde QR code kunt 
u een bijdrage geven voor 
de collecte waarvoor onze 
hartelijk dank.  

       
       Geldig t/m 10 november 2022 

 
 



Van de bouwcommissie 
Op de leestafels ligt een brief van de 
bouwcommissie over het verduurzamen van 
de kerk en aangrenzende gebouwen. 
 
Einde zomertijd  
  
Dit weekend, in de nacht van  
zaterdag 29 op zondag 30 
oktober, zal de klok 1 uur 
worden teruggezet. 
 
Familieviering 
 

Op 13 november wordt in de Bavo parochie 
Heemstede een St. Maartenviering 
georganiseerd. Dit is een familieviering voor 
het gehele Klaverblad. 
Op de leestafels ligt hierover een flyer om 
mee te nemen. 
 
1e communieproject 
 
Op 23 november wordt de informatieavond 
gehouden voor ouders van kinderen die hun 
1e communie willen gaan doen. Hiervoor is 
ook een flyer die ook op de leestafels ligt.  
 

ALLERHEILIGEN & ALLERZIELEN 

De geloofsgemeenschap viert op 1 november 
het feest van Allerheiligen en de dag erna, 2 

november, Allerzielen. 

1 Betekenis 

Met "alle heiligen" worden al die overledenen 
bedoeld die op aarde de goede strijd gestre-

den hebben, en dus - naar de vaste overtui-
ging van de geloofsgemeenschap – bij God in 
de hemel zijn opgenomen.  

Het betreft hier juist die heiligen die door het 
jaar geen eigen feestdag hebben bv. omdat 
hun heiligheid alleen bij God bekend was en 

niet bij de mensen. 

Met "alle zielen" worden die overledenen be-
doeld die niet rechtstreeks naar de hemel zijn 

gegaan, maar naar een fase die daaraan 
voorafgaat: het vagevuur.  

4 Geschiedenis van de feestdag 

Allerheiligen en Allerzielen staan aan het be-
gin van de maand november. Op de eerste 
plaats omdat dan ook de natuur afsterft.  

In vele streken ziet men de hele maand no-
vember als een tijd waarin de dood centraal 
staat. Men zag het als een soort "liturgische 

herfst" die samenviel met de oogsttijd. Juist 
die oogsttijd herinnert aan de gelijkenissen 

van Jezus, waarin Gods oproep aan het einde 
der tijden herhaaldelijk wordt vergeleken met 
een oogst. En is ieders persoonlijke dood niet 

een soort van oproep aan het einde der tij-
den? 
Toch hebben beide feestdagen niet altijd in 

deze tijd van het kerkelijk jaar gestaan. 

De vieringen op zondag 6 november 
om 10.00 uur: 
 
Vogelenzang – OLV Tenhemelopneming 
Eucharistieviering  
Pastor Bob van Oploo 
 
Heemstede – OLV Hemelvaart 
Eucharistieviering  
Pater Esko Kissboat  
OLVH-koor: Nederlands 
 
Heemstede - H. Bavo 
Eucharistieviering  
Pater Tristan Perez 
Bavo-ensemble   
  

 
R.K. Parochie H. Bavo Herenweg 88, 

2101 MP Heemstede 
Tel. 023-5280504 

parochie@hbavo-Heemstede.nl 
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