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Gaudete: Verheugt u! 
  
 Het is het eerste woord van het gregoriaanse intredegezang voor de mis op de derde 
zondag van de Advent. Deze zondag wordt daarom ook wel 'Zondag Gaudete' 
genoemd. De tekst van Gaudete is gebaseerd op de Filippenzenbrief (4:4) waar Paulus 
de gemeenschap oproept zich te verheugen: "Verheugt u altijd in de Heer. Nog eens: 
verheugt u!" De celebranten mogen roze paramenten dragen. De symbolische 
betekenis: het sobere paars van de verwachting van de komst van Christus wordt al 
vermengd met het licht van Kerstmis. 

De advent wordt overigens voor het eerst vermeld in een boek van Gregorius van Tours (ca. 538-594), 
die schrijft dat St. Perpetuus, een van zijn voorgangers, rond 480 een vastentijd van drie weken 
voorafgaand aan kerstmis had ingesteld.  
De eerste adventskrans werd bedacht door de Lutherse theoloog Johann Wichern. Hij ving veel 
kinderen op die uit armoedige gezinnen afkomstig waren. De kinderen vroegen vaak wanneer het 
eindelijk Kerst was. In 1839 besloot hij uit een houten wiel een krans te maken met 4 grote en 24 
kleine kaarsen. Sinds 1860 wordt de adventskrans met dennengroen versierd. 

  
Gulden Mis: OLVH, woensdag 19 december: 10.00!!! 
 
Met de Gulden Mis wordt de Votiefmis aangeduid die wordt opgedragen op de 
Quatertemper-woensdag na de derde zondag van de Advent. De mis begint met 
het Rorate (Dauwt hemelen der rechtvaardigen). Tijdens de mis wordt in het 
bijzonder stilgestaan bij de blijde verwachting van Maria. Aan het bijwonen 

van deze mis wordt een bijzondere waarde toegekend, waarop het woord Gulden betrekking heeft. 
In het verleden oefende de Gulden Mis een bijzondere aantrekkingskracht uit op mensen die in 
nood verkeerden, of op mensen wier naasten op zee waren. De mis werd dan ook wel Schippersmis 
genoemd. 
Het gebruik van de Gulden Mis bestaat sinds de vijftiende eeuw vooral in Nederland en België. 
Pastoor Hendriks heeft de Gulden Mis weer geïntroduceerd in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. 
Het effect van de zeer vele ! kaarsen en waxinelichtjes in de donkere kerk is sprookjesachtig, 
adembenemend mooi!! 

  
Heilige van de week: Maria in Blijde Verwachting. Feest 18 december. 
  
Dit feest werd ingesteld tijdens de bisschoppenconferentie van Toledo op 18 
december 654; deze stond onder leiding van bisschop Eugenius II. De Spaanse 
prelaten overwogen hoe het feest van Maria Boodschap op 25 maart vaak viel in de 
vastentijd of met Pasen, en dat men het dan niet op passende wijze kon vieren. 

Daarom achtte men het zinvol een week vóór Kerstmis nog eens aandacht te schenken aan het 
mysterie van de Menswording en aan het jawoord van Maria op Gods uitnodiging om Moeder te 
worden van zijn Zoon. 
Later noemde men het ook wel ‘Onze-Lieve Vrouwe van de O’, omdat dezer dagen de beroemde ‘O-
antifonen worden gezongen, bijbelse refreinen die tijdens de vesperdienst in de namiddag rond 
Maria's lofzang, het 'Magnificat', worden gereciteerd; ze beginnen alle met de aanroeping 'O'. 
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Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
   
zondag 16 december om 10.00 uur / Mis Christus, Christus, het eeuwige woord 
Intenties: voor onze eigen parochie,  Sjaan Vester-Brands, Lucia Kelava-Batista,  voor mijn overleden 
echtgenote Karina Vroom-Rosenmöller, Mia Janssens-Prince, voor overleden familie van Bentem-van Dongen,  
op de voorspraak van het Heilig Hart van Jezus, voor de zielenrust van Chris Driessen, Gopal Ramanathan, 
Beebs Povel en kinderen en hun gezinnen,  
 
Zondag 16 december om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in het Lof.  
 
Dinsdag 18 december om 09.00 uur   
Intenties:  voor onze eigen parochie 
 
Woensdag 19 december om 10.00 uur Gulden Mis met na afloop kopje koffie / thee 
Intenties: voor onze eigen parochie, Gé Nooij, Jaap en Con Schoenmaker-van Velthoven, Wim Trossèl,  
Sjaan Vester-Brands 
 
Zaterdag 22 december om 17.00 uur Engelstalige mis  
Intenties: voor onze eigen parochie 
 
 

Wij vragen uw gebed en kaarsen voor alle mede-parochianen die door ziekte of anderszins steun 
kunnen gebruiken.  
Wij bidden met name voor: Aad Lamb, , Cees van Bentem, Mart Brouwer, mw. Schoenmaker-van 
Velthoven, Els Bannink, dhr. van der Hulst en Sharda Hira 

 
 
De komende week zijn er de volgende activiteiten in onze parochie: 
 
Iedere donderdagavond repeteert het dames- en herenkoor in de kerk vanaf 19.30 uur, behalve tijdens 
koorvakantie. Nieuwe koorleden zijn van harte welkom, voorzingen is niet nodig. Ook vandaag na de Mis 
willen wij u graag uitleggen waarom zingen bij ons koor zo leuk is. 
 
Zondagavond om 19.30 uur repetitie koor Rejoice in de kerk. Wil je eens nader kennismaken met het koor, 
wees van harte welkom.  
 
Opbrengst collecte 2 december 2018  € 290,55 
 
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u vinden in ons parochieblad. 
 
Mededelingen: 
 
- Aanstaande dinsdag 18 december vindt er een concert plaats in de St. Jozefkerk  te Bennebroek. Het 

Neva Ensemble St. Petrusburg  brengt Slavisch Byzantijnse Muziek, Russische volksliederen en licht 
klassiek ten gehore. Aanvang is om 20.00 uur.    

 
- Zondag 23 december is er geen eucharistieviering in de OLVH om 10.00 uur. Er is een viering in de 

Heilig Bavo. 
 Zondag 23 december om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in het Lof.  
 
- Onlangs heeft u van de pastoor en het parochieteam een kerstkaart mogen ontvangen. Samen met het 

Klaverblad. Voorop een prachtige kerstgroep van Els en Bob Bannink. Achterop een tekst. Graag maak 
ik u nog even attent op de oproep een Kersttientje over te maken. De parochie heeft dit hard nodig om 
het dak van de Calvariekapel te herstellen. Voor uw tientje alvast veel dank.  
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