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Vanuit het bisdom Den Bosch doet Mgr. de Korte een oproep tot het zo veel mogelijk 
dagelijks openstellen van kerkgebouwen ‘opdat mensen een plek hebben voor gebed en 
meditatie’. 
  
De Korte beschrijft in zijn column dat er volgens hem veel cultuurkatholieken zijn die 
afstand hebben genomen van de Kerk, maar wel cultuurkatholiek zijn gebleven en  

bijvoorbeeld wel een kaarsje branden als een vriend of familielid ziek is. Of omdat ze toch in de buurt zijn  
vanwege een markt of op weg naar school of  werk. ‘Als katholiek deel je in een katholieke subcultuur van  
wieg tot graf. Ook katholieken die de zondagse liturgie niet meer meevieren, wonen als het ware in dit  
katholieke milieu. Zij vinden gemeenschapszin en solidariteit belangrijk en lopen af en toe een kerk of kapel  
binnen om een kaarsje te branden bij Maria. Zo hebben zij toch nog een lijntje naar de hemel,’ aldus de Korte. 
Hij vervolgt: ‘In kerken en kapellen die iedere dag open zijn, komen mensen soms kort, soms lang het huis van  
God binnen om er te bidden, te mediteren of zomaar stil te zijn, zonder enige vorm van liturgie. En heel vaak  
branden zij een kaarsje bij Maria of een andere heilige. In kerken die dagelijks open zijn, komen veel mensen  
die op zondagmorgen verstek laten gaan. Onze kerken blijken belangrijke plekken waarin gebeden,  
gemediteerd en soms gehuild kan worden.’  ‘Wij moeten niet meehuilen met de wolven in het bos na de zoveelste  
publicatie over minder leden en kerkbetrokkenheid,’ vind de Korte. ‘Maar hopelijk laten wij zien dat wij op een  
nieuwe manier relevant kunnen zijn in het leven van mensen, niet in de laatste plaats door kerkgebouwen open te  
stellen als huizen van God én als huizen van onderlinge gemeenschap.’ 

 
Legende van de Heilige van deze zondag:  
Pancratius van Rome, feest 12 mei, overleden in 303. 
  
Omdat hij wordt vereerd als patroon van de zuivere eed, zijn er ook daarover verhalen ontstaan. 
Gregorius van Tours vertelt ons dan ook het volgende verhaal: 
Eens ontstond er tussen twee inwoners van de stad Rome een heftige ruzie. Ze riepen de rechter 
erbij en voor hem was het al gauw duidelijk wie de ware schuldige was, maar hij kon  

het niet bewijzen. Daarom besloot hij het te laten aankomen op een zogeheten godsoordeel. God zelf zou door  
een bijzonder teken de schuldige aanwijzen. Die gang van zaken was in de vroege middeleeuwen niet  
ongebruikelijk. Hij nam daarom de beide kemphanen mee naar de Sint-Pieter, liet hen allebei hun hand op het  
altaar leggen en vroeg hen vervolgens te zweren dat ze onschuldig waren. Wie een valse eed zwoer pleegde op  
die manier tegelijk heiligschennis. Er gebeurde echter niets. De rechter zei: "Het kan zijn dat Petrus nu de kans  
wil geven aan een jongere heilige om zijn wondermacht te tonen. Laten we daarom ook nog gaan naar de kerk  
van Sint Pancratius en daar de eed herhalen.” Dat deden ze. De rechter: “Leg daarom uw handen op het altaar  
en zweer nogmaals dat u onschuldig bent." Dat deden ze. Maar nu bleek dat een van de twee zijn hand niet  
meer los kon krijgen van het altaar. Wat men ook probeerde, de hand kwam niet vrij. In die situatie is de  
ongelukkige bedrieger aan zijn eind gekomen.  
Vandaar - aldus Gregorius van Tours - dat onder de mensen van tegenwoordig nog altijd de gewoonte bestaat  
een eed te zweren op het gebeente van Sint Pancratius. 

  
Culinaire vooruitloper: Luilakbollen 
 
De bollen worden zo genoemd omdat ze de zaterdag voor Pinksteren –Luilak- 
worden gemaakt. 

Ingrediënten: Voor ca. 12 bollen: 250 g bloem, 1 zakje gist, 3,5 dl melk,  

5 eetlepels suiker, 60 g boter, 150 g rozijnen, snuf  zout, eventueel ¼ theelepel kaneel 
Bereiding: Verwarm de melk handwarm. Voeg de gist met een eetlepel suiker toe. Meng de bloem met zout en  

suiker in een kom (eventueel met kaneel). Als de gist schuimt, voeg dan het gistmengsel toe. Smelt de boter en  
giet door het bloemmengsel. Kneed een paar minuten van klef tot soepel deeg. Plaats het afgedekt op een  

warme plek en laat het 45 minuten staan. Spatel de rozijnen ervoor en laat opnieuw 45 minuten rijzen. Vet een  
springvorm van ongeveer 24 cm in met een lik boter en schep er een klein beetje bloem op. Schud totdat de  
bloem als een dun laagje op de boter ligt. Kieper de overtollige bloem eruit. Maak 10-12 bolletjes die je bijna  
tegen elkaar zet. Bak die in een voorverwarmde oven op 200 graden ca. 20-25 minuten. 



 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
zondag 12 mei om 10.00 uur / Mis:  Pontificalis;  Perosi 
Intenties: voor onze eigen parochie,  Daniёlle Dohmen, overleden ouders Kuhlmann-van der Werff Annemarie,  
Ton en Gerda, Joop Suidgeest, Margaretha van Tongeren, Mia Janssens-Prince, Tine Bruinsma, uit  
dankbaarheid voor het slagen van een opleiding 
 
Zondag 12 mei om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in het Lof.  
 
Dinsdag 14 mei om 09.00 uur   
Intenties:  voor onze eigen parochie, Margaretha van Tongeren 
 
Woensdag 15 mei om 10.00 uur, viering ‘Hart voor ouderen’ met na afloop kopje koffie / thee  
Intenties: voor onze eigen parochie, Anna Maria Wilhelmina Ross-van der Ven, Margaretha van Tongeren 
 
Zaterdag 18 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. 
 
 

 
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 5 mei 2019  € 339,35 
  
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 17 mei is er weer een bijeenkomst van Effeta 
 
- Aanstaande zondag 19 mei vindt om 10 uur de Eerste Heilige Communie viering plaats in Bennebroek. 

22 Kinderen uit Heemstede, Bennebroek en Vogelenzang zullen voor het eerst de Eucharistie met ons 
meevieren. U bent van harte uitgenodigd. 

 
- 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.   

 
  
 

Parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, Valkenburgerplein 20, 2103 AT  Heemstede 
tel: (023) 5286608, mail: info@olvh.nl / website: www.parochiesklaverblad.nl 

rekeningnr. NL25 INGB 0000 2975 54 


