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Al meer dan 670 jaar Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk in Heemstede 
  
In het Ontwerp Begrenzing van de op te richten Parochie “Sae Mariae Assumptae” te 
Heemstede is naast een zeer precieze aanduiding van de gebiedsgrenzen van de parochie ook 
sprake van de redenen omtrent de stichting. Van groot belang was de ligging nabij het oude 
historische centrum van Heemstede, het huidige Wilhelminaplein. Historicus Hans Krol: “Uit 
een oorkonde in het heerlijkheidsarchief, gedateerd maandag na Pasen 1347 (= 14 april 1348), 
van hertog Willem V, blijkt van de stichting van “die nywe Capelle” en het plan om een 
parochie te stichten.” De aan de Hemelvaart van Maria gewijde kerk is tot stand gekomen ter 
herinnering aan graaf Willem IV die in 1345 door de Friezen in de slag van Warns ten oosten  

van Stavoren om het leven kwam.” 
Deze kapel zou door bisschop Jan van Arkel op een verzoek van Willem van Beieren tot een parochiekerk  
worden verheven met verlening van alle daaraan verbonden voorrechten, “bij breve geteekend te Utrecht  
op Maandag na Palmen-Zondag, onder den titel Sancta Maria Assumptae.” De naam heeft de geschiedenis  
doorstaan, maar tot een zelfstandige parochie is het toentertijd niet gekomen; Heemstede bleef deel van  
de parochie te Haarlem. Zo bleef het toedienen van de laatste sacramenten voorbehouden aan de  
Haarlemse pastoor. De kapel werd in 1573, vermoedelijk door de watergeuzen, verwoest. De latere  
Nederlands-hervormde kerk werd in 1623-1625 door Hendrick Staets en Cornelis Danckertz in gotische  
trant gebouwd en staat op de grondvesten van deze katholieke kerk.  
Bisschop Augustinus Callier bevestigde de oude banden met het eerste kerkje: “De nieuwe kerk moet  
gebouwd worden in dat oude centrum van Heemstede, en daarmede moet tevens de aloude parochie van  
O.L.V. Hemelvaart worden hersteld.” Zo heeft het oude Heemstede op den duur zijn eigen parochiekerk  
gekregen.  
 
 

  
Christenen zijn de meest vervolgde groep ter wereld 
  
Een rapport in opdracht van het Britse ministerie van Buitenlandse zaken 
concludeert dat antichristelijke vervolging in sommige regio’s genocidale 
niveaus nadert. Het CDA heeft naar aanleiding van dit rapport vragen gesteld 
aan de minister van Buitenlandse Zaken. Een derde van de wereld lijdt onder 
religieuze vervolging, en Christenen als de meest vervolgde religieuze  

groepering, met name in het Midden-Oosten, dreigen te verdwijnen. Dit zijn de grimmige conclusies van  
een rapport in opdracht van de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Jeremy Hunt, over de omvang van  
de wereldwijde antichristelijke vervolging. De Anglicaanse bisschop van Truro, Philip Mounstephen, die  
de onafhankelijke beoordeling op verzoek van de regering uitvoerde, concludeerde dat "bewijsmateriaal  
niet alleen de geografische verspreiding van antichristelijke vervolging laat zien, maar ook de  
toenemende ernst ervan." En dat "de uitroeiing van Christenen en andere minderheden door geweld een  
specifieke en verklaarde doelstelling van extremistische groepen in Syrië, Irak, Egypte, Noordoost-Nigeria  
en de Filippijnen is."  
Het bewijs van een afnemende Christelijke aanwezigheid is onder meer het duidelijkst in het  
Midden-Oosten, waarover het rapport opmerkt dat het Christendom dreigt te worden uitgeroeid "waar  
haar wortels het verst terug gaan." 
 
 
 
 
 



Heilige van vandaag, 14 juli: Focas van Sinope,  
 
Hij was bisschop van de plaats Sinope (noordkust van Turkije) en werd in 117 het slachtoffer 
van de christenvervolgingen ten tijde van keizer Trajanus. In de gevangenis, plek van 
duisternis bij uitstek, verscheen er rond zijn persoon een hemels licht. Dat bracht zijn 
gevangenbewaarder Crispinus tot bekering. De volgende morgen werd Focas gesommeerd te  

offeren aan de god van de zee Neptunus. Op zijn weigering werd hij in een hete kalkoven gegooid. Hij  
kwam er na enkele uren ongedeerd uit te voorschijn. Nu sloot men hem voor enkele dagen op in een hoog  

opgestookt badhuis. Onder het zingen van psalmen gaf hij de geest. In later eeuwen werden zijn relieken  
overgebracht naar de apostelkerk in Vienne, Frankrijk. 
 
Schenking Stichting Sint Nicolaas Gasthuis 
Op 4 juli ontving onze parochie het prachtige bericht dat genoemde stichting ons € 3000 schenkt als  
belangrijke tegemoetkoming in de kosten voor het herstel van het dak van de Calvariekapel.  
Veel dank en hulde! 
 
 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 14 juli om 10.00 uur / Deutsche Messe van Frans Schubert 
Intenties:  voor onze eigen parochie, uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 75e verjaardag, Ank Rodenburg, 
Joop Stevens, voor de zielenrust van Gopal Ramanathan, op de voorspraak van de heilige Maria, Onze Lieve Vrouw van 
Altijddurende Bijstand, voor de zielenrust van Jaap Mense en Maria Mense-de Boer, Jan van Doorn, 
overleden ouders Kuhlmann-van der Werff Annemarie, Ton en Gerda, Mieke Smit-Paanakker en Ton Smit,  
Bob Bannink, Cobi Colin-Coeleman, Tine Bruinsma, Margaretha van Tongeren, Mia Janssens-Prince  
 
Zondag 14 juli om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in het Lof. 
 
Dinsdag 16 juli om 09.00 uur  
Intenties: voor onze eigen parochie, Margaretha van Tongeren 
 
Woensdag 17 juli om 10.00 uur, viering ‘Hart voor ouderen’ met na afloop kopje koffie / thee  
Intenties: voor onze eigen parochie, Bob Bannink, Margaretha van Tongeren 
 
Zaterdag 20 juli 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. 
 
- Vanaf nu heeft Rejoice vakantie, ze beginnen weer op zondag 25 augustus. 
 
 
Opbrengst collecte 7 juli  2019  € 433,65 
  
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u vinden in ons nieuwe parochieblad. 
 
Mededelingen: 
Vanaf heden zal tijdens de vakantieperiode het kantoor alleen geopend zijn op de woensdag en vrijdag van  
09.00 uur tot 12.00 uur. Vanaf 29 juli tot en met 23 augustus is het kantoor gesloten ivm vakantie  van Yvonne  
Mes. Misintenties kunnen via mail worden opgegeven op info@olvh.nl of door middel van een briefje in de  
brievenbus die elke vrijdagochtend geleegd zal worden. 
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