
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

34e zondag door het jaar 
 
Zondag 20 november 2022 
 
Thema: “Christus, Koning die leidt en hoedt” 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
 
Om zegen over onze parochie; 
In dierbare herinnering Mia Steffens en haar 
vader Johannes Petrus Maria Steffens; 
Voor Wim Zwartkruis en Mia Zwartkruis – 
Schreuder en overleden ouders en familie; 
Voor familie en vrienden; 
Voor An van Houten – de Vries en Wim van 
Houten; 
Voor Carel Gustav Tirion; 
Voor Johannes Kapiteijn en Johanna Kapiteijn 
Van Abswoude; 
Voor Petrus de Groot en Catharina de Groot – 
Rusman, hun dochter Tinie, hun zoon Bas en 
hun schoondochter Lia; 

 
Donderdag 09.00 uur: 
 
Voor Johannes Vogel; 
 
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:  
  
Tineke Bijl – van Hulst; 
Liduina Lembeck – Faasse; 
  
Mededelingen: 
 
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 
 

Werelddag voor de armen. 
Op zondag 13 november, 
Werelddag voor de armen, 
hielden wij een inzameling 
voor de voedselbank.  
Het was goed om te zien dat u ook werkelijk 
wilt delen met hen die het minder hebben dan 
wij. Heel hartelijk dank voor uw steun. 
 
Kerkbollenveiling 
Op vrijdag 18 november vond weer de 
traditionele kerkbollenveiling plaats. 
De opbrengst van deze avond zal worden 
besteed voor meer kussens op de banken en 
zo mogelijk voor het isoleren van de ramen in 
de kerk. Heel hartelijk dank aan ieder die 
deze avond mogelijk hebben gemaakt. 
 
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.  
 
Aanbidding Allerheiligste. 
Op de laatste vrijdag van de maand wordt   
de aanbidding van het Allerheiligste hervat. 
De eerstvolgende keer is op vrijdag 25 
november, van 16.00 – 17.00 uur in de 
Bavokerk. 
 



Wijziging m.b.t. de koren. 
Anders dan in het Klaverblad is vermeld zal 
op zondag 27 november het Bavo-ensemble 
zingen; 
Op zondag 11 december is er samenzang. 
Dit i.v.m. de Vormselviering in de OLVH-kerk, 
waarbij In Between dan zal zingen. 
 
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. 
 
CHRISTUS KONING 
 
Jezus is aanwezig in de arme 
 
Jezus is geen Koning voor de grap.  
Ook niet een eenzame Koning.  
Zijn rijk is echt, maar het wordt beneden 
slechts tussen de kleinsten en de armsten 
opgebouwd. 
Jezus heeft er een lijst van opgesteld: zij die 
honger en dorst lijden en hun eten bij elkaar 
moeten bedelen; de vreemdelingen die een 
onderdak komen vragen; de naakten die 
gekleed moeten worden; zieken en 
gevangenen die door ons bezoek getroost 
kunnen worden.  
Jezus zegt nog niet dat dit zijn leerlingen zijn, 
en nog minder dat ze in hem geloven. 
Voor het ogenblik volstaat het dat zij klein, 
arm en hulpbehoevend zijn. 
Want Jezus is aanwezig in de arme en wacht 
er een teken van verering af voor zijn 
Koninkrijk. 
Jezus bouwt hier beneden reeds aan zijn 
Koninkrijk, maar tussen armen en samen met 
hen. 
Want waar armen zijn kan de Goede 
Boodschap verkondigd worden en zal God 
opnieuw wonderen verrichten en zijn 
overvloed meedelen.  
De volheid van het Rijk aan het einde der 
tijden zal niet grondig verschillen van het 
verborgen Rijk dat vandaag in armoede 
opgebouwd wordt.  
De glorie van de jongste dag zal alleen maar 
aan het daglicht brengen wat vandaag reeds 
gezaaid werd tussen de geringen  
En Jezus, ware Koning, zal er nog steeds 
zijn, zoals hij er vandaag reeds is en steeds 

dezelfde. ”Jezus Christus is dezelfde 
gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid”. 
Alleen die echt zijn broeder bemint, kan 
vandaag reeds de Koning van de glorie 
herkennen, verborgen onder de kleinen en 
geringen. 
 
André Louf 
(Jarenlang abt van de Katsberg in Frans-
Vlaanderen, daarna kluizenaar in de 
Provence bij de Benedictinessen.) 
 
VLEUGEL-LAM 
 
Als alles in je leven donker is 
en je hebt veel tegenslag gehad, 
weet dan dat er iemand bij je is 
die et je meegaat op je pad 
 
Als je denkt ’Ik red het niet’  
en het lukt je niet om door te gaan  
vertrouw dan op die extra kracht  
en op de engelen die naast je staan 
 
Als je in ’t leven beschadigd bent  
en je voelt jezelf vleugellam,  
bedenk dan hoe onze God  
ook voor jou ter wereld kwam 
 

‘’Oranje-pastoor’’ Paul Vlaar 
 
 
De vieringen op zondag 27 november 
om 10.00 uur: 
 
Vogelenzang – OLV Tenhemelopneming 
Eucharistieviering  
Pater Esko Kissboat 
Cantilene 
 
Heemstede – OLV Hemelvaart 
Woord- en Communieviering 
Pastor Ans Dekker 
 
Heemstede - H. Bavo 
Eucharistieviering  
Pater Tristán Pérez 
Bavo-ensemble 
    

 
R.K. Parochie H. Bavo Herenweg 88, 

2101 MP Heemstede 
Tel. 023-5280504 

parochie@hbavo-Heemstede.nl 
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