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1e zondag van de Vasten 
 
Zondag 26 februari 2023 
 
Veertig dagen lang leggen we, aan de hand  
van de thema’s van de zondagvieringen, de  
weg naar Pasen af. 
De verschillende thema’s zijn symbolisch        
afgebeeld op de “veertigdagendoek” die voor 
in de kerk hangt. 
 
Voor de Eerste zondag is het Thema: 

“Beproevingen doorstaan” 

 
Jezus werd in de woestijn beproefd door een 
kwade macht maar wist de beproevingen te 
weerstaan. 
De strijd resulteert in een definitieve keuze: 
Hij wil zijn leven in dienst stellen van God en 
de mensen. 
Ook wij worden in ons leven uitgedaagd 
beproevingen te weerstaan. Soms zijn het 
kwade machten maar dat kunnen ook 
beproevingen zijn zoals ziekte en lijden, die 
wij moedig moeten doorstaan. 
Op de Veertigdagendoek verbeelden de 
stenen links onder de moeilijkheden en 
beproevingen die wij in ons leven 
ondervinden. 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
 
Om zegen over onze parochie;  
Voor Wim Lageweg en Gre Lageweg-de Wit; 
Voor de familie Sanders – d’Hamecourt; 
Voor familie en vrienden; 
Voor Tiny Westerveld; 
Voor Loes Barnhoorn – Nolet; 
Voor Ria Kuhlmann – Schelvis;           

 
Donderdag 09.00 uur: 
 
Voor Tiny Westerveld; 
 
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:  
 
Elisabeth van Galen; 
Johannes Jacobus Adrianus van 
Heusden;  
Johanna Maria Straathof – van der Elst; 
Antoinette Konijn – Halekor; 
Lucile Tesselaar-van Thiel; 
 
Mededelingen: 
 
Digitale 40-dagenretraite 2023 van de 
Jezuïten. 
 
Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar 
is de titel van de Digitale 40-dagenretraite 
2023. De retraite gaat op Aswoensdag (22 
februari) van start en eindigt met Pasen.  
Het is de 18e digitale retraite van de Jezuïten. 
Er zullen zo’n 20.000 mensen aan deel-
nemen. De teksten zijn geschreven door 
Jezuïet Wiggert Molenaar. 
 
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite 
inschrijven via www.40dagenretraite.org 
Deelnemers van de digitale retraite krijgen 
dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, 
meditatieve vragen, citaten en technische 
gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke 
reis om de vastenperiode intenser te beleven. 

http://www.40dagenretraite.org/


Project ‘Yamaru’  Indonesië. 
 
Op zondag 19 februari werd een deurcollecte 
gehouden voor het Project ‘Yamaru’  Indonesië. 
De opbrengst daarvan is € 413,15 waarvoor 
heel hartelijk dank.  
 
Secretariaat 
 
Wegens het vertrek van onze medewerkster Lia 
zal het secretariaat per 1 maart a.s. voorlopig 
1 dag in de week gesloten zijn. Er is gekozen 
voor de maandag.  
Indien u opbelt vragen we u om uw boodschap 
in te spreken, zo nodig wordt u dan op dinsdag  
teruggebeld. We vragen hiervoor uw begrip.  
 
Dag van Ontmoeting. 
 
De uitnodigingen voor de Dag van Ontmoeting 
op 12 maart a.s. zijn de deur uit. Indien u alsnog 
uitgenodigd wil worden of kent u iemand die 
graag naar die viering 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! 
 
Stille Omgang en Jongerenprogramma 
 
Op 18 maart wordt de Stille Omgang gelopen.  
In dit jaar van de wereldjongerendagen (WJD) is 
er bij het jongerenprogramma van de Stille 
Omgang gekozen voor een thema wat de Stille 
Omgang en WJD met elkaar verbindt. Het thema 
van het jongerenprogramma is “Ite Missa est”. 
Deze woorden zenden ons de wereld in om van 
God te getuigen.  
Het thema van de WJD is ‘Maria stond op en 
ging met spoed’. 
Meer info: Facebook 
www.facebook.com/StilleOmgang. Twitter, 
Facebook en Instagram 
Aanmelden kan via de website Jongekerk.nl  
 
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 

ONTFERMING 
 
Ontferming zal er zijn voor wie niemand heeft 
 
Ontferming zal er zijn voor wie onderschat 
wordt. 
 
Ontferming zal er zijn voor wie verlaten 
worden. 
 
Ontferming U over mij die ontferming behoeft  
 
Ontferm U  over wie zonder  ontferming is 
 
Ontferm U over wie aan ontferming werkt 
 
Geef ons handen die zich ontfermen. 
 
Geef ons ogen die zich ontfermen. 
 
Geef ons Uw ontfermende Licht  
van geloof, hoop en liefde 
 
Uit: Bidden in onzekere tijden  
       Van Marinus van der Berg 
 
De vieringen op zondag 5 maart om 10.00 
uur:  
 
Vogelenzang 
 
O.L.V. Tenhemelopneming 
Eucharistieviering 
Pastor Bob van Oploo 
 
Heemstede 
 
O.L.V. Hemelvaart 
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh 
OLVH-koor: Nederlands 
 
H. Bavo 
Eucharistieviering 
Pater Esko Kissboat 
Bavo-ensemble 
    

 
R.K. Parochie H. Bavo Herenweg 88, 

2101 MP Heemstede 
Tel. 023-5280504 

parochie@hbavo-Heemstede.nl 
 

http://www.facebook.com/StilleOmgang
https://jongekerk.nl/nieuwsberichten/jongeren/stille-omgang-2023/
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