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2e zondag van de Vasten 
 
Zondag 5 maart 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. 
 
Op de Tweede zondag van de 
Veertigdagentijd is het thema van de viering: 
“Mensen onderweg”. 
In de Evangelielezing horen we hoe drie 
leerlingen van Jezus door Hem meegenomen 
worden naar boven op een berg .De berg is 
in de Joodse traditie de plaats waar God zich 
openbaart en waar God zijn richtinggevend 
Woord geeft, bestemd voor mensen 
onderweg. Wanneer de leerlingen Jezus zien 
in een stralend licht, wordt het hun ineens 
duidelijk  wat het doel is van de levensweg 
van Jezus : echt mens voor een mens te zijn. 
Zoals Jezus de leerlingen weer mee naar 
beneden neemt om op weg  te gaan en te 
getuigen van Jezus in woord en daad, wordt 
dat ook nu van ons gevraagd. Laten wij 
samen op weggaan in het voetspoor van 
Jezus en er op vertrouwend dat God met ons 
is op al onze wegen. 
Links op de Veertigdagendoek  staat een 
groepje mensen  afgebeeld als “mensen 
onderweg”. 
 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
 
Om zegen over onze parochie;  
Voor Walter Botman en Gonneke Botman – 
Robèrt; 
Voor Carl Gustav Tirion; 
Voor Julius van der Veldt; 
Voor Henk Wassenaar en Ans Wassenaar–Smit; 
Voor Pastoor Johannes Agterof;  
Voor Pastoor Derk de Vries; 
Voor Catharina van der Vosse en Maria 
Siebelink – Van der Vosse; 
Voor Cees Daane en familie; 

Donderdag 09.00 uur: 
Voor Anna Boersma-Albers; 
Voor Henriëtte Jongeneelen – Cappendijk; 
Voor Jacques en Karin Wenders; 
 
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:  
Josephus Gerardus Bernardus Striekwold; 
Elisabeth Alida van der Velden – Sminia. 
 
Mededelingen: 
 
Secretariaat 
Wegens het vertrek van onze medewerkster  
Lia Bergfeld 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. Op dinsdag wordt de telefoon af-
geluisterd en worden de mails bekeken.          
Indien nodig wordt teruggebeld / gemaild.      
We vragen hiervoor uw begrip.  
Meer hierover leest u in de nieuwe uitgave van 
Klaverblad nr. 6, dat een dezer dagen bij u be-
zorgd is/wordt. 
 
Kinderwoorddienst en crèche. 
Op zondag 5 maart is er voor de kinderen de 
mogelijkheid om naar de Kinderwoorddienst 
te gaan. Dit houdt in dat na het welkomst-



woord de kinderen naar de pastorie gaan 
waar in eigen (simpelere) woorden het bijbel 
verhaal wordt verteld. 
Na de voorbeden, dus vóór de Eucharistie, 
komen de kinderen terug in de kerk. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
Creche. 
Voor de kleinere kinderen is er gelegenheid 
om naar de crèche te gaan. Dit is naast de 
ruimte waar de kinderwoorddienst gehouden 
wordt. 
Wilt u kinderen die naar de crèche gaan 
tijdig van te voren aanmelden?  
Dit kan op telefoonnummer 023 – 528 05 04.  
Bij afwezigheid graag inspreken. 
 
Decreet kerkgebouw Sint Jozef. 
Op de leestafels ligt een brief van de Bisschop 
waarin bekend wordt gemaakt dat het kerkge-
bouw van de Sint Jozefparochie in Bennebroek 
per 22 februari is onttrokken aan de eredienst. 
U kunt een exemplaar meenemen. 
 
Digitale 40-dagenretraite 2023 van de 
Jezuïten. 
Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar 
is de titel van de Digitale 40-dagenretraite 
2023. 
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.  
 
Dag van Ontmoeting. 
Zondag 12 maart vindt de Dag van Ontmoeting 
plaats. Een aantal parochianen, die moeilijk  
naar de kerk kunnen komen, zullen worden         
opgehaald om deze viering bij te wonen. 
Tijdens deze viering zullen enkele parochianen 
de ziekenzalving ontvangen. Dat dit sacrament 
hen kracht en vertrouwen mag geven, dat God 
hen sterkt in moeilijke tijden.   
Wij vertrouwen erop dat de Dag van Ontmoeting 
weer een bijzondere dag zal worden in onze 
parochie en nodigen u uit om hierbij aanwezig te 
zijn! 
 
Vastenmaaltijd. 
Op woensdag 22 maart wordt er in het 
Bavogebouw een vastenmaaltijd gehouden. 
Met elkaar kunnen we een sobere maaltijd tot 

ons nemen en is er uitleg over het Vastenproject 
2023: “Mensen onderweg”. 
Middels de intekenlijst die op de leestafels ligt, 
kunt u zich opgeven. 
 
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.  
Meer info: Facebook 
www.facebook.com/StilleOmgang, Twitter 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 31 maart 2023 

 
De vieringen op zondag 12 maart            
om  10.00 uur:  
 
Vogelenzang 
 
O.L.V. Tenhemelopneming 
Woord- en Communieviering 
Pastor Ans Dekker 
Cantilene 
 
Heemstede 
 
O.L.V. Hemelvaart 
Eucharistieviering 
Pater Esko Kissboat 
OLVH-koor: Latijn 
 
H. Bavo 
‘Dag van Ontmoeting’  
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh 
Bavokoor 
    

 
R.K. Parochie H. Bavo Herenweg 88, 

2101 MP Heemstede 
Tel. 023-5280504 

parochie@hbavo-Heemstede.nl 
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