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Parochiefeest en feest van Maria’s Geboorte: 8 september 
 
Tezamen met Jezus zelf en de H. Johannes de Doper behoort Maria tot de 
weinigen van wie de biologische geboorte wordt herdacht. Het feest werd het 
eerst gevierd in het oosten sinds de zesde eeuw, onder invloed van het concilie 
van Efese (431), waar Maria officieel tot 'Moeder van God' ('Theotokos') werd 
uitgeroepen. Paus Sergius I voerde het in voor de kerk van Rome, en in de 11e 
eeuw was het verspreid over de gehele kerk. Ook in onze Hemelvaartkerk wordt 
de Geboorte van Maria uitgebeeld: op een van de panelen van de preekstoel. 
Historisch gesproken is niet bekend op welke dag Jezus’ moeder Maria is   

geboren. Men heeft gekozen voor 8 september, omdat op deze dag ergens in de 5e of 6e eeuw te  
Jeruzalem een St-Annakerk werd ingewijd. Sint Anna wordt beschouwd als de moeder van Maria.  
Dat gaat terug op een heel oude overlevering, naar het apocriefe 'Evangelie over de geboorte van  
Maria' (ook wel ‘Proto-evangelie van Jacobus’), waarvan de oorsprong wordt geschat op halverwege  

de tweede eeuw.  
 
Vanouds geldt de emotionele ontmoeting van Joachim en Anna bij de 
Gouden Poort als het moment van Maria's conceptie. Dit tafereel is met name 
in de middeleeuwen talloze keren afgebeeld. De gelovigen waren ervan 
overtuigd, dat Maria, zoals de engel had gezegd, van het begin af aan 
gevrijwaard was gebleven voor elke zonde, dus ook voor de erfzonde. Deze 
bijzondere genade wordt door de gelovigen gevierd op Maria's Onbevlekte 
Ontvangenis, 8 december: precies negen maanden vóór haar geboorte! 
 
 

Weerspreuk: 'Mooi weer op Maria Geboort duurt acht weken voort.' 
 
Veilig in de OLV Hemelvaartkerk: onderduikers in de 
Tweede Wereldoorlog ! 
 
Een bijzondere ontdekking! Jaap van Schagen wees mij al op 
een onderduiker in WO-II in de kelders onder de sacristie. Ik 
zal dat nog nader onderzoeken. Maar Co Boot wist twee 
andere. Eén gaat via een luik en een steektrap en dan weer 
door een luik naar de gewelven. John van den Putten zal 
mogelijk eens een foto nemen. Voor mij is dat met 
hoogtevrees niet te doen. Maar Co wist ook van een kamer in 
de pastorie: „Achter in een kast daar waar nu het archief is”.  

Die heb ik afgelopen week gevonden. Kast open, planken weg, dozen weg en dan goed kijken en  
voelen. Er bleek een paneel te zitten in het schrootjeswerk! Dat kon eruit. U ziet het rechts staan.  
Binnen lagen ook nog wat voorwerpen. Die heb ik vooralsnog gewoon even zo gelaten. Moet u  
zeggen dat er wel wat door me heen ging toen ik dat luik weghaalde. Het brengt zo’n oorlog ineens  
dichtbij. Afijn, ik ga het nader onderzoeken en zal er iets over schrijven.  
Komt mooi uit in de aanloop naar 75 jaar bevrijding.  (Michel Bakker) 
 
 
 



 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 8 september om 10.00 uur / Missa Brevis; F.A. Becker 
Intenties:  voor onze eigen parochie, voor de zielenrust van Cees de Tombe en om troost en kracht van zijn  
gezin, op de voorspraak van de heilige Jacobus, voor de zielenrust van Jaap Mense., Corrie Fase, uit dankbaarheid bij  
gelegenheid van een 75e verjaardag, Ank Rodenburg, Anna Maria Wilhelmina Ross-van der Ven, Sjaan Vester- 
Brands, Maria Thorborg-van Kesteren, Margaretha van Tongeren, Mia Janssens-Prince  
 
Zondag 8 september om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in het Lof. 
 
Dinsdag 10 september is er géén mis om 09.00 uur  
 
Woensdag 11 september om 10.00 uur, viering ‘Hart voor ouderen’ met na afloop kopje koffie / thee  
Intenties: voor onze eigen parochie,  Margaretha van Tongeren 
 
Zaterdag 14 september 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.  
 
Iedere  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 1 september 2019  € 361,75 
  
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u vinden in ons nieuwe parochieblad. 
 
Mededelingen: 
 
Zing mee bij de viering bij het afscheid van pastoor Jan-Jaap van Peperstraten, en welkom aan de paters Diego  
Pildain en Tristan Perez en onze tijdelijke administrator Eric Fennis. Op 22 september aanstaande om 10.00 uur  
zullen wij een Klaverbladviering hebben in de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Vogelenzang om de  
wisseling van pastores in te luiden. De andere kerken zullen gesloten zijn.  
Het koor van de OLV Tenhemelopneming, Cantilene, neemt het voortouw om deze viering muzikaal te  
verzorgen. Daartoe zoekt de dirigent op dit moment een niet te ingewikkeld maar wel feestelijk repertoire uit.   
De leden van álle andere koren van het Klaverblad zijn natuurlijk van harte uitgenodigd om in deze viering  
mee te zingen, en zo weer één groot Klaverbladkoor te vormen! De repetities zijn op vrijdagavond 13 september  
en op vrijdagavond 20 september om 19.00 in de Ontmoetingsruimte naast de kerk in Vogelenzang. 
Van harte uitgenodigd!  
 
Op zaterdag 28 september organiseert de KSSG H-A (Kerkelijke Stichting Sint Gregorius Haarlem-Amsterdam)  
een Korendag binnen het Klaverblad. Er hebben zich 4 koren aangemeld, zij zullen zich laten horen, maar leren  
ook nieuw repertoire aan. De middag begint om 13.00 uur en zal  om ongeveer 15.30 uur afgelopen zijn. U bent  
van harte welkom om eens een kijkje achter de schermen te nemen. De middag zal plaatsvinden in de O.L.V.H.  
kerk te Heemstede.  
 
Achter in de kerk ligt het nieuwe nummer van SamenKerk met een aantal artikelen over een kerkgebouw. En  
verder: Een leerzame studiedag op 27 september a.s. over parochievernieuwing. Wie leerde ons lezen met  
boom-roos-vis? Volgende maand, oktober, is een buitengewone wereldmissiemaand, wat houdt dat in? En met  
de vaste rubrieken van de kerkengek, over vrijwilligerswerk en columns van onder andere onze bisschop over  
Brexit. En een artikel van Erik van Teijlingen over onze collectanten Frans van Haaster en Richard Kaeller. Neemt u  
een gratis exemplaar mee.   
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