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Pausboodschap Wereldziekendag 
 
Wereldziekendag wordt dit jaar op maandag 11 februari door de Rooms-
Katholieke Kerk plechtig gevierd in Calcutta, India, de stad waar Moeder Teresa 
zich inzette voor de armsten en de zwaksten van de samenleving. De paus 
verwijst naar haar als een voorbeeld van naastenliefde, iemand die de liefde van 
God voor de armen en de zieken zichtbaar maakte. In zijn boodschap spreekt 
paus Franciscus zijn dankbaarheid uit voor de rol die vele vrijwilligers 

belangeloos vervullen in onder meer de gezondheidszorg. Hij noemt hun inzet van fundamenteel belang en 
een teken van de aanwezigheid van de Kerk op die plekken waar mensen om zorg en hulp vragen. 
De paus benadrukt dat de gave van vrijwillig iets doen voor een ander pas een echte gave is als iemand ook 
zichzelf geeft. Juist katholieke zorginstellingen mogen niet vervallen tot puur bedrijfsmatig denken waar het 
behalen van winst centraal staat. Naar de logica van het evangelie zou de zorg voor personen bepalend moeten 
zijn en niet de winst, zegt de paus. Hij spoort iedereen ‘aan om op verschillende niveaus de cultuur van de 
belangeloosheid en de gave te bevorderen, die onontbeerlijk is om de cultuur van winst en wegwerpen te 
overwinnen.’ 
 
De Nederlandse vertaling van de pausboodschap is te downloaden op de site van het bisdom. 
 
 Heilige van vandaag: Hugo van Fosses o.praem, † 1164, feestdag:10 februari. 
 

Hugo werd geboren in het plaatsje Fosses niet ver van Namen in de Belgische Ardennen. Na 
zijn priesterwijding voegde hij zich in 1119 bij Norbertus. Deze was juist in het klooster van 
Prémontré een vernieuwingsbeweging begonnen, welke uiteindelijk zou leiden tot de naar 
het plaatsje genoemde orde der premonstratenzers. Hugo werd één van Norbertus' naaste 
medewerkers. Hij volgde hem op als abt van het klooster en algemeen overste van de orde. In 
1896 werden zijn relieken overgebracht naar de kathedraal van Laon. Zijn verering werd 
kerkelijk goedgekeurd in 1927. 
 

 
 

Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken 
 
Weet je, 
er moeten mensen zijn, 
die bellen blazen 
en weten van geen tijd 
die zich kinderlijk verbazen 
over iets wat barst 
van mooiigheid. 
Er moeten mensen zijn, 
die op hun stoelen gaan staan, 
om sterren op te hangen 
in de mist. 
Die lente maken 
van gevallen bladeren 
en van gevallen sneeuw, 
licht 

 
(Toon Hermans, citaat uit langer gedicht) 
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Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
   
zondag 10  februari om 10.00 uur / Heilig Hartmis / A. Broersen 
Intenties: voor onze eigen parochie,  Annie Ross-van der Ven, Aad Wilmont, Aad Koot en dochter Anja van der 
Peet-Koot, Evert van Ravensberg,  Joop Suidgeest, Jan Griekspoor,  Frans Nolet en zegen voor zijn gezin, 
Margaretha van Tongeren, Mia Janssens-Prince, ter nagedachtenis aan mijn overleden echtgenote Karina 
Vroom-Rosenmöller, Guur en Beebs Povel en kinderen en hun gezinnen,  
 
Zondag 10 februari  om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in het Lof.  
 
Dinsdag 12 februari  om 09.00 uur   
Intenties:  voor onze eigen parochie, Margaretha van Tongeren 
 
Woensdag 13 februari  om 10.00 uur , viering “Hart voor ouderen” met na afloop kopje koffie / thee 
Intenties: voor onze eigen parochie, Wim Trossèl, Annie Ross-van der Ven, Margaretha van Tongeren 
 
Zaterdag 16 februari 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.  
 
 

 
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 3 februari 2019  € 446,00 
 
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u vinden in ons parochieblad. 
 
Mededelingen: 
 
Bijbelcursus Genesis tot Jezus 
In acht maandelijkse avonden ontdekken we de rode draad door de Bijbel. De Bijbelcursus Genesis tot Jezus  
van het St. Paulus Instituut laat de wereld van de Bijbel op een nieuwe manier tot leven komen door te  
ontdekken hoe God de komst van Jezus op zoveel manieren heeft voorbereid. Deze cursus geeft een  
verdiepende inleiding die de verhalen tot leven brengt en het eigen geloof verdiept. Achter in de kerk 
liggen folders met meer informatie. Aanmelden kan bij Patrick Gunther (patrick@gunthertjes.eu)  
De cursus begint as dinsdag 12 februari om 19.30 uur in de parochiezaal van de OLVH. 
 
Vrijdag 15 februari is er weer een bijeenkomst van Effeta.  
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