
Nieuwsbrief van de 
Bavoparochie, 
regio Klaverblad. 
 

4e zondag door het jaar 
Zondag 29 januari 2023 
 
Thema: 
“Levenshouding in de geest van Jezus” 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
 
Om zegen over onze parochie; 
Ter gelegenheid van een 64-jarig huwelijk; 
Voor Piet Wijnker en Corry Wijnker – Kroft;  
Voor familie en vrienden; 
Voor levende en overleden familie 
Behage – van Teijlingen;  

 
Donderdag 09.00 uur:  
 
Om zegen over onze parochies; 
 
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 overledene:  
 
Joop Vijn; 
Adrianus Johannes Kors; 
Michel Chamoun; 
Johannes Kenter; 
Elisabeth van Galen; 
Maria Geertruida Catharina van der Veldt –  
Zandvliet; 
 
Mededelingen: 
 
Overleden. 
 
Op 19 januari overleed de heer Michel Cha-
moun. Zijn uitvaart was donderdag 26 januari 
in onze kerk waarna hij is begraven op ons 
kerkhof. De heer Chamoun is75 jaar gewor-
den. 
 
Op 23 januari is overleden mevrouw Maria 
Geertruida Catharina van der Veldt –  
Zandvliet. Haar afscheid vindt zaterdag 28 ja-
nuari in besloten kring plaats. Mevrouw van 
der Veldt is 79 jaar geworden. 
 
Actie Kerkbalans. 
 
Wij danken al de personen die vorige week 
enveloppen voor de actie Kerkbalans hebben 
meegenomen en bezorgd. Fijn dat zovele 
handen het werk verlichten. 
 
1e H. Communie 2023. 
 
Zondag 5 februari is er een familieviering en 
zullen de kinderen die dit jaar hun 1e H. Com-
munie gaan doen zich aan u voorstellen. 
Fijn als u erbij kunt zijn. 
 
Slotavond cursus Catholisism. 
 
Op dinsdag 7 februari is de slotavond voor de 
cursus Catholisism. Deze avond vindt plaats 
in de pastorie van de OLVH kerk en begint 
om 20.00 uur. U kunt zich voor deze avond 
opgeven bij het secretariaat. 
 
Dag van Ontmoeting! 
 
Op 12 maart a.s. vindt de Dag van Ontmoe-
ting plaats. Mocht u uitgenodigd willen 
worden of kent u iemand die daar graag naar 
toe wilt, stelt u zich dan even in verbinding 
met het secretariaat van de parochie. 



Bereikbaar in de ochtenduren tussen 9.00 uur 
en 12.00 uur, telefoonnummer 023 – 
5280504. 
 
Wij vertrouwen erop dat de Dag van 
Ontmoeting weer een bijzondere dag zal 
worden in onze parochie!  
 
Collecte.  
  
Middels de hiernaast 
afgebeelde QR code kunt 
u een bijdrage geven voor 
de collecte waarvoor onze 
hartelijk dank.  

         Geldig t/m 1 maart 2023 
 

Geluk valt je niet zomaar  
in de schoot 
 
Hoe zul je ooit gelukkig zijn als je altijd alles 
van een ander verwacht? 
Als je bij elke mislukking in je leven de schuld 
op anderen schuift?  
Het leven is geven en nemen. 
Maar men heeft de mensen schijnbaar alleen 
maar geleerd te nemen.  
Neem maar op. Profiteer ervan. 
Neem je kans. Stel je eisen.  
Laat je niets zomaar doen. Protesteer.  
En je neemt en je profiteert en je eist  
en iedereen die je in de weg staat is je vijand. 
En dan zit je plots in de wrijvingen, de ruzies, 
de wrevel, de haat. Duisternis en nacht vallen 
over je hart en over je geest. 
Je voelt je bedreigd. Je ziet overal mensen 
die je kwaad willen doen. 
En je vergeet dat jezelf je eigen vijanden 
geschapen hebt.  
Geluk is eigenlijk een andere naam voor 
vrede, tevredenheid, vriendschap, vreugde, 
Deze dingen worden je niet in de schoot 
gelegd. 
Kun je niet zomaar eisen van een ander. 
Deze dingen krijg je gratis als je jezelf 
overwint en altijd beminnelijk bent, als je niet 
teveel verwacht van anderen en zelf alles in 
handen neemt,  
als je doorheen de grootste ellende blijft 
geloven dat het eenmaal anders wordt.  
Je moet altijd herbeginnen niet met nemen, 
pakken en eisen, maar met geven, helpen, 
troosten, met jezelf te vergeten voor anderen, 
Het zal je deugd doen! 
Elk moment 

In je opnemen en genieten. 
Bewonderend stilstaan 
om wat je ziet en meemaakt. 
Bewust leven en dankbaar zijn, 
 
Als mensen zoeken naar geluk 
Zoeken ze meestal naar geld. 
Ze denken dat geld ‘geluk’ is,  
totdat de ervaring 
hen het tegenovergestelde leert 
en dan is het meestal te laat. 
 
Geluk  
is als de zon. 
Maar zelfs op de zon 
zijn er vlekken 
 
 
Uit “Neem je tijd” van 
        Phil Bosmans 
 
 
 
De vieringen op zondag 5 februari 
om 10.00 uur:  
 
Vogelenzang 
 
O.L.V. Tenhemelopneming 
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh 
 
Heemstede 
 
O.L.V. Hemelvaart 
Woord- en Communieviering 
Pastor Ans Dekker  
 
H. Bavo 
Familieviering en start 
1e H. Communieproject. 
Eucharistieviering 
Pater Esko Kissboat 
Bavokoor 
    

 
R.K. Parochie H. Bavo Herenweg 88, 

2101 MP Heemstede 
Tel. 023-5280504 

parochie@hbavo-Heemstede.nl 
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