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Slot van de OLVH-Vasten-voedselbankactie 
Een schitterend eindresultaat: achttien ! boordevolle kratten!! Wij hebben een mooie 
brief gekregen van de voedselbank: “Beste mensen, Wij vinden het bij de 
voedselbank Haarlem altijd erg fijn als er kerken, scholen of  
verenigingen voor ons willen inzamelen. Het is altijd even spannend om te zien of 
een actie gaat aanslaan. In dit geval hoefden we daar - gezien het succes van vorig 
jaar - niet over te twijfelen. Wat een geweldig resultaat ook dit jaar! Diverse malen  

zijn we langs geweest om de vele kratten met supermarktproducten op te halen. Achttien in totaal!! Het was  
werkelijk boven verwachting. Het leukste was dat de stroom levensmiddelen niet na 1 of 2 weken stopte maar  
gedurende de hele vastenactie door bleef gaan. We zijn op de voedselbank heel erg blij met al deze producten. In  
Haarlem en Heemstede zijn circa 225 gezinnen wekelijks afhankelijk van de voedselbank. Alle ingezamelde spullen  
zijn daar erg welkom. Alle gulle gevers worden vriendelijk bedankt. Wij verheugen ons nu al op jullie  
voedselbankactie tijdens de vasten van 2020. 
 
Met vriendelijk groet, 
Anga Veldhuizen, bedrijfsleider. 

  

Brand in de Notre Dame in Parijs 
 
De verschrikkelijke brand is vermoedelijk veroorzaakt door kortsluiting. Het 
instorten van de toren leidde tot een ravage, maar te midden van het puin bleef het 
kruisbeeld overeind staan. Geschokte en verdrietige reacties van katholieken en niet-
katholieken volgden. Er kon gelukkig veel gered worden en ook de bijen die op het 
dak huisden, blijken de brand te hebben overleefd. President Macron vertelde in een  

televisietoespraak dat de herstelwerkzaamheden in vijf jaar klaar zouden moeten zijn; de Franse minister van  
Cultuur Franck Riester meldde dat er een miljard euro is verzameld. Er komt een ontwerpwedstrijd voor architecten  
die een voorstel hebben voor het herstel van de toren. Waarschijnlijk zal de toren, een ontwerp van de Franse  
architect Eugène Viollet-le-Duc in 1844, dus niet exact hetzelfde worden herbouwd. Voor de historische liefhebbers  
wellicht jammer, maar tegelijkertijd heeft het ook iets heel katholieks om het nieuwe te integreren met het oude. De  
hoop is dat de wederopbouw niet alleen een architectonisch succes wordt, maar dat er ook met ‘levende stenen’  
gebouwd mag worden. 
Opmerkelijk is namelijk een religieus reveil. Op de avond van de brand zag je vele jongeren biddend op straat.  
Youtube-filmpjes met jongeren die het Wees Gegroet zongen gingen de wereld rond. Via social media werd de  
volgende avond een gebedswake georganiseerd; daar waar de ‘gele hesjes’ zo goed in waren, gebeurde toen op een  
veel vreedzamere manier. Ook de aartsbisschop van Parijs Michel Aupetit doet een niet aflatend beroep op ieder om  
ook ‘levende stenen’ te zijn in de heropbouw van de Notre Dame. Het geld is er. De spirituele drive groeit. Geen  
restauratie maar heropbouw. Een subtiel verschil. 

 

Rooms-katholieke gebruiken: Pesjonkelen 
 
Een traditie uit de tijd van het Rijke Roomsche Leven was het pesjonkelen. Dit is een verbastering 
van het Latijnse portiuncula, waarmee een kleine Mariakapel aan de rand van het Italiaanse Assisi 
werd aangeduid. Franciscus van Assisi, grondlegger van de kapucijnen, herstelde de kapel in 1208 
en ieder bezoek aan die kapel leverde een volle Portiunciula-aflaat op. Later kon de aflaat worden 
verkregen door een willekeurige minderbroerderskerk te bezoeken, zij het op speciale dagen als 2 
augustus en Allerzielen (2 november). Ook in Tilburg kende men die traditie op deze dagen. Met  

name de kapucijnenkerk was een geliefde plek om te pesjonkelen, zij het in een nogal oneigenlijke vorm. De  
Tilburgse gelovigen gingen de kerk in, baden wat, verlieten de kerk, gingen weer de kerk in, baden wat… Telkens  
als men dat herhaalde werd een volle aflaat verdiend met de intentie om die op overledenen in het vagevuur toe te  
passen en hen daar sneller te verlossen. De kapucijnen probeerden dit ‘aflaatjagen’ te temperen. Zo werden de  
gelovigen verplicht ook te biechten en ter communie te gaan. Desondanks was het zo druk dat het ritueel al op 1  
augustus begon en dat de kapucijnen tot middernacht de biecht hoorden. Op 2 augustus werd van vier uur ’s  
ochtends tot zeven uur ’s avonds constant de communie uitgereikt. Ook het pesjonkelen ging onophoudelijk door.  
Deze traditie eindigde aan het begin van de jaren zestig. 



Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
zondag 5 mei om 10.00 uur / Nederlandse Mis 
Intenties: voor onze eigen parochie,  Daniёlle Dohmen, Han van Zalen, Margaretha van Tongeren, Joep 

Meijsing, 
Mia Janssens-Prince, Toon Medenblik, Gerrit Adema en Keimpe Adema, Frans van der Peet, Cobi Colin-

Coeleman, 
overleden ouders Sambeek-Peeperkorn, uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 75e verjaardag . 
 
Zondag 5 mei om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in het Lof.  
 
Dinsdag 7 mei om 09.00 uur   
Intenties:  voor onze eigen parochie, Margaretha van Tongeren 
 
Woensdag 8 mei om 10.00 uur, viering ‘Hart voor ouderen’ met na afloop kopje koffie / thee  
Intenties: voor onze eigen parochie, Daniёlle Dohmen, Margaretha van Tongeren 
 
Zaterdag 11 mei 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. 
Met name voor: Els en Bob Bannink, Wim en Wil Bosma, Gea Weijers en de familie Kok 
 

 
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 28 april  2019  € 129,05 
  
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u vinden in ons nieuwe parochieblad. 
 
Mededelingen: 
 
- We zijn dringend op zoek naar een parochiaan die de wijken naar diverse bezorgers van het Klaverblad 

wil rondbrengen. Voor informatie kunt u bij het secretariaat terecht. 
 
- Na jarenlang het Klaverblad te hebben rondgebracht heeft Dhr. Kok aangegeven zijn wijk niet meer te 

kunnen lopen. Wij danken hem heel hartelijk voor zijn inzet al die jaren! 
 We zijn nu op zoek naar een parochiaan die zijn wijk wil overnemen. Het gaat om 40 stuks in totaal. En 

het betreft een gedeelte van de Heemsteedse Dreef,  Waterhof en Waterpark. Voor meer informatie kunt 
u terecht bij het secretariaat. 

 
- Vrijdag 10 mei is er weer een bijeenkomst van Teen4Clover 
  
- Op 11 mei is er een open dag op de Tiltenberg. Informatie over deze dag vindt u via 

www.bonifatiusinstituut.nl 
 
- Op 19 mei is er een Open Kloosterdag en een Maria Meimaand Concert in de tuin van het klooster van 

de zusters Karmelietessen. De open dag begint vanaf 11.00 uur. Het concert mmv Jongerenkoor “Faith” 
begint om 14.00 uur. De toegang is gratis, inclusief koffie / thee en een versnapering. 
Het adres is:  Klooster Casa Carmeli / Bekslaan 9 / 2114 CB / Vogelenzang.   
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