
“Valkenhoorn” 
Nieuwsbrief van de parochie  
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
 
 

Zondag 3 maart 2019
 
OLV Hemelvaart Vastenactie 
  
Enkele enthousiaste OLVH-parochianen hebben weer een prachtig doel bedacht met 
het oog op de komende Vastenperiode. Onze parochie wil tijdens de komende 40-
dagentijd de Voedselbank Haarlem e.o. daadwerkelijk wederom met goederen gaan 
ondersteunen. Daartoe zullen vanaf  6 maart, Aswoensdag, achterin de kerk kratten / 
manden worden neergezet waarin u uw bijdrage kunt doen. Uiteraard moeten het 

bruikbare en geschikte houdbare producten zijn: alles kan en alles wordt gewaardeerd. Nadrukkelijk ook ‚non-food-
producten’ dus zeep, shampoo, wasmiddel, vuilniszakken of aluminiumfolie zijn mogelijk en gewenst. Eigenlijk 
alles wat in een supermarkt te koop is. Echter geen ! kleding of speelgoed. Tip: bij supermarkten en drogisterijen 
stunt men gereld met acties als ‚Twee halen, Een betalen’. Die tweede kost u niks en kan dan mooi in de mand! 

  
De OLVH-Voedselbankcommissie zal aan het einde van de vastenperiode ervoor zorgen dat 
alle goederen bij de Voedselbank terecht komen om vandaar eerlijk te worden verdeeld en 
uitgedeeld aan degenen die voor hun dagelijkse levensbehoeften een beroep moeten op deze 
instelling moeten doen. Dat zijn ook gezinnen in Heemstede en Bennebroek. 
  
De aktie duurt van 6 maart (Aswoensdag) t/m 21 april 2019 (1e Paasdag). 

  
Wij hopen dat u zich allemaal tot deze Vastenaktie aangetrokken en geroepen voelt en van harte en gul zult 
meedoen!! Indien u vragen heeft of suggesties, kunt u die kwijt bij de heren Frans van Haaster, Richard Kaeller, John 
van den Putten en Michel Bakker of bij het secretariaat. 
  

Heilige van de week 
Op Aswoensdag (6 maart) is het de dag van Coleta Boilet. Zij werd geboren in 1381 in Frans-
Vlaanderen. Haar ouders hadden in hun gebeden Sint Nicolaas om voorspraak gevraagd. Ze waren 
dolgelukkig met hun dochter en drukten hun dankbaarheid uit door het naar hem te vernoemen: 
Coleta. 

Ze verlangde een leven in dienst van God. Uiteindelijk trad ze in bij de clarissen in haar woonplaats. 
In een droom verscheen haar eens de heilige Franciscus van Assisi, samen met Sint Clara de 
grondlegger van haar kloosterorde. Hij droeg haar op om de goede geest terug te brengen in de 
vervallen orde der franciscanen en de vrouwelijke tak ervan, de clarissen. Ze werd algemeen overste en 

begon in vele Europese kloosters prompt met het herstel van de goede geest, vooral op het punt van de armoede en de 
mentaliteit. Het was de tijd van het pauselijk schisma: naast de officiële pausen te Rome resideerden er tegenpausen 
in de Zuid-Franse stad Avignon. Beide partijen betwistten elkaar het leiderschap van de katholieke kerk. Vandaar dat 
zij tussen haar drukke bezigheden door nog gelegenheid vond om Sint Vincentius Ferrer te steunen bij zijn arbeid 
om het pauselijk schisma te herstellen. 
In haar gebedsleven had zij een bijzondere devotie voor de lijdende Jezus. Coleta stierf tenslotte in het door haar 
gestichte klooster te Gent. Zij wordt afgebeeld in het bruine habijt van de clarissen, met boek en kruisbeeld; met lam 
en soms met leeuwerik (het heet dat zij steeds door zo'n diertje werd begeleid). 
  
 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 

   
zondag 3 maart om 10.00 uur / Thomas Mis; Jan Raas 

Intenties: voor onze eigen parochie, Tine Bruinsma-Kuin, Margaretha van Tongeren, Mia Janssens-

Prince, Jos de Backker en kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen, Herman Blanke en 

overleden familie, Gé van Bentem, Gerrit Adema en Keimpe Adema, Toon Medenblik, overleden ouders 

Sambeek-Peeperkorn, Joep Meijsing, Wil Huijvenaar, Frans van der Peet, Cobi Colin-Coeleman 

 

Zondag 3 maart om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in het Lof.  

 

Dinsdag 5 maart om 09.00 uur   



Intenties:  voor onze eigen parochie, Margaretha van Tongeren 
 

Woensdag 6 maart om 10.00 uur, viering ‘Hart voor ouderen’ met na afloop kopje koffie / thee  

Intenties: voor onze eigen parochie, levende en overleden leden KBO, Tine Bruinsma-Kuin,  

Margaretha van Tongeren 

 

Zaterdag 9 maart 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 

 

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 24 februari 2019  € 138,10 

 

De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u vinden in ons nieuwe parochieblad. 

 

Mededelingen:  
 
Zoals u heeft kunnen lezen in de brief die u afgelopen week heeft ontvangen, zal er aanstaande 

dinsdagavond 5 maart om 20.00 uur een hoorzitting plaatsvinden waarvoor alle parochianen van harte 
zijn uitgenodigd. Ieder kan daar zijn of haar reactie geven op het voorgenomen besluit tot sluiting en 

vragen stellen aan de aanwezige bestuursleden. De deuren zijn open vanaf 19.45 uur 
 
Vanaf vrijdag a.s. zal er in de vaste periode ieder vrijdag avond van 19.00 tot 20.00 uur uitstelling van 

het Allerheiligste zijn om in stilte bij de Heer te zijn ter voorbereiding op Pasen. 

 

Teen4Clover gaat weer bij elkaar komen en wel vrijdag 8 maart.  

Het thema is : Baas over mijn leven?! 

We gaan het hebben over: in hoeverre we zelf kunnen beslissen over ons leven. Het zogenaamde 

zelfbeschikkingsrecht. In hoeverre is deze te verenigen met je gelovige opdracht als christen. 

Aanvangstijd: inloop vanaf 19.30 en inhoudelijk deel start om 20.00 uur 

 

In het Kathedraal Museum van Haarlem is een nieuwe expositie geopend. Centraal staat een unieke 

collectie ansichtkaarten van 1900 tot heden waarop de kathedraal te zien is. Ook op werk van 

striptekenaar Eric Collen en een ets van Anton Heijboer. Voor meer informatie zie www.rkbavo.nl. 
Achterin de kerk hangt een poster van het Museum. 

 

De Stille Omgang in Amsterdam wordt dit jaar gehouden in  de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 

maart. Achter in de kerk op de leestafel vindt u folders met alle informatie waar en bij wie u zich aan 

kunt melden en het programma.  

 

Vanaf vandaag ligt achter in de kerk het bestelformulier waarop u uw huispaaskaars kunt bestellen. De 

prijzen staan er allemaal bij. Vriendelijk verzoek of u bij bestelling van uw kaars contant wilt betalen 

bij de koster of op het secretariaat, dit om te voorkomen dat kaarsen worden besteld maar niet of heel 

laat worden betaald. In de week voor Pasen worden de kaarsen besteld. 

 

Op de leestafels ligt het nieuwe nummer van SamenKerk met een mooi verslag van de 

Wereldjongerendagen in Panama en veel aandacht voor de Veertigdagentijd. Artikelen over de 

monstrans van de Stille Omgang en waarom de paus voeten wast van vluchtelingen zijn ook het lezen 
waard. En u vindt er een kortingsbon voor een leuke tentoonstelling van Michelangelo in Amsterdam. 

Neem dus een gratis exemplaar mee. 
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