
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

32e zondag door het jaar 
 
Zondag 6 november 2022 
 
Thema: “God van levenden” 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
Om zegen over onze parochie;  
Voor Jannie en Jan Otte;  
Voor Pastoor Derk de Vries;  
Voor Catharina en Maria  
Siebelink – van der Vosse;  
Voor Pastoor Johannes Agterof 
Voor levende en overleden  
familie Lageweg – Wallekers; 
Voor Julius van der Veldt; 
Voor een goed herstel; 
 
Donderdag 09.00 uur: 
Voor Hennie Rikkers – Schoorl; 
 
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:  
Veronica Merks – Schlüter; 
Christine Margaretha Cornelia Josephina  
Bijl – van Hulst; 
Liduina Geertruida Elizabeth  Maria  
Lembeck  – Faasse; 
Johannes van Teeffelen; 
Ton Mooren; 
  
Mededelingen: 
 
Overleden 
Op 30 oktober is overleden mevrouw  
Christine Margaretha Cornelia Josephina Bijl  
– van Hulst, Tineke. Haar uitvaart is op 
zaterdag 5 november om 10.30 uur in onze 
kerk, waarna de crematie in besloten kring 
zal zijn. Tineke is jarenlang lid geweest van 
het Bavo- en dameskoor. Ook heeft ze aan  
een liturgiegroep haar medewerking 
verleend. Tineke is 88 jaar geworden 
 
Ook op 30 oktober overleed mevrouw  
Liduina Geertruida Elizabeth  Maria  
Lembeck  – Faasse.  
Haar uitvaart was op vrijdag 4 november.  
Mevrouw Lembeck is begraven op ons 
kerkhof Berkenrode en is 91 jaar geworden. 
 
In Australië is op 28 oktober overleden de 
heer Ton Mooren. 
 
Collecte.    

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

       
       Geldig t/m 7 december 2022 
 

Op zondag 6 november is er een  
kindernevendienst voor kinderen vanaf 6 jaar en 
is er creche  voor de allerkleinsten. 
 
Cursus Catholicism. 
Op dinsdag 8 november is er weer een 
cursusavond catholicism in de pastorie van de 
OLVH kerk. 
 
Familieviering 
Op 13 november wordt in de Bavo parochie 
Heemstede een St. Maartenviering 
georganiseerd. Dit is een familieviering voor het 
gehele Klaverblad. De voorbereidings-avond voor 
deze familieviering is op vrijdag 4 november van  
19.00 tot 20.00 uur op de zolder van de Bavo, 



ingang: rode deur tussen pastorie en kerk. Op de 
leestafels ligt hierover een flyer om mee te 
nemen. 

 
Werelddag voor de armen. 
 
Op zondag 13 november houden wij een 
inzameling voor de voedselbank. Deze zondag is 
uitgeroepen tot Werelddag voor de armen en 
Paus Franciscus heeft ons uitgenodigd om meer 
solidariteit en verantwoordelijkheid voor de armen 
in de hele samenleving te tonen. 
Op zondag 13 november kunt u houdbare 
artikelen meenemen naar de viering en deze 
deponeren in de daarvoor klaarstaande doos. 
Mocht u 13 november verhinderd zijn, dan kunt u 
uw gift al eerder afgeven bij het secretariaat, op 
werkdagen van 09.00 – 12.00 uur. 
 
Kerkbollenveiling 
 
Nadat we dit jaar een geweldige zomerveiling 
konden houden, is er op vrijdag 18 november 
weer de traditionele kerkbollenveiling. 
Deze avond vind plaats in het Bavo-gebouw. 
 
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.  
 
Boekjes. 
 
De in het Klaverblad al aangekondigde boekjes: 
van Donker naar Licht (gebeden rond de 
kerststal) zijn ontvangen. 
Op de leestafels liggen ze voor u klaar. 
De kosten bedragen € 3,00 per boekje. 
Ze zijn ook bij het secretariaat verkrijgbaar. 
 
Concert Solaresonare 
 
Beste parochianen en andere belangstellenden. 
 
Na twee jaar "coronastilte" zijn wij verheugd om u 
te laten weten dat wij, "Solaresonare", o.l.v. Joop 
van Goozen, weer een concert kunnen geven in 
onze Bavo. 
Het thema is" van Noorderlicht naar Zuiderkruis. 
Wij zingen muziek van Gade, Grieg, Stravinsky 
en Charlton. Van Charlton zingen wij een 
wereldpremiëre, begeleid door een gitaarorkest, 
bestaande uit 35 personen, dit alles onder leiding 
van Peter Constant, dit wordt heel bijzonder. 
Wij hopen velen van u te kunnen verwelkomen. 
Op zondag 13 November. 
Aanvang 14.30 uur in onze Bavokerk. 
 

Andreas Avellinus 
 

 + 10 november 1608 is een Siciliaanse hei-
lige.Zijn doopnaam was Lancelotto. Toen hij 
toetrad tot de orde van de Theatijnen, wij-
zigde hij zijn naam in Andreas. 

Met 26 jaar begon hij aan zijn priesterstudies. 
Avellinus werd advocaat aan het Kerkelijk Hof 
te Napels.  Hij ging zich daarna toewijden aan 
heilige meditatie en andere spirituele oefenin-
gen. 

Door de bisschop van Napels werd hij later 
belast met de hervorming van een Napoli-
taans klooster waar de discipline zoek was 
geraakt  Door zijn eigen voorbeeldige levens-
houding slaagde hij erin zijn opdracht tot een 
goed einde te brengen. Vanwege zijn intelli-
gentie, zelfdiscipline, onderdanigheid en zui-
verheid werd hij uitgezonden om nieuwe ves-
tigingen voor de orde uit te bouwen, zoals 
in Milaan en Piacenza. 

Op 10 november 1608 werd Avellinus bij aan-
vang van de viering van de Heilige Mis getrof-
fen door een beroerte. Als gevolg hiervan 
wordt hij tot op vandaag om voorspraak ge-
vraagd bij "geraaktheid" en "onvoorziene 
dood". 

De vieringen op zondag 13 november 
om 10.00 uur: 
 
Vogelenzang – OLV Tenhemelopneming 
Eucharistieviering  
Pater Tristán Pérez 
Cantilene 
 
Heemstede – OLV Hemelvaart 
Eucharistieviering  
Pater Esko Kissboat  
OLVH-koor: Latijn 
 
Heemstede - H. Bavo 
Familieviering 
Pastor Ans Dekker 
In Between    
 

 
R.K. Parochie H. Bavo Herenweg 88, 

2101 MP Heemstede 
Tel. 023-5280504 

parochie@hbavo-Heemstede.nl 
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