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Vooraankondiging plechtig Marialof op zondag 27 oktober, 18.45 
 
Oktober is de Mariamaand. Een eeuwenoud gebruik blijft in de OLV 
Hemelvaartkerk in gebruik: het Marialof. De laatste tijd is er een hernieuwde 
belangstelling naar Maria te onderkennen, zowel in de Katholieke Kerk als in de 
kring van de reformatie. Maria wijst in alles altijd naar Christus en daarin is zij 
voor ons een voorbeeld van geloof hoop en liefde. Tijdens dit bijzondere Marialof 
wordt het Allerheiligst Sacrament uitgesteld. De kerk is sfeervol verlicht, er heerst  

een meditatieve sfeer. Er is stilte maar er is ook prachtige muziek. Gregoriaanse gezangen van onze 
vaste cantor Erik-Jan Eradus en ….. een fenomenale muzikale verrassing. 
Hierover later meer!  
 
Tijd voor Maria. Tijd voor inkeer. Tijd voor uzelf. Om Haar te eren en om 
even te verblijven in de aanwezigheid van de Heer. Om in de stilte vreugde 
en verdriet te delen met Hem. Om even de stilte van het eigen hart te horen. 
 
 
 

 
Heilige van vandaag, 13 oktober: Theofilus van Antiochië 
 

Geboren te Syrië; gestorven circa 185. Zijn ouders voedden hun zoon op in de 
Romeinse afgodendienst, maar zorgden voor een gedegen wetenschappelijke 
opleiding. Ontevreden met de inhoud van de oude filosofen nam hij kennis van de 
Bijbelse profeten en de evangelies. Zo kwam hij tot het christelijk geloof. Naar het 
schijnt is hij de eerste kerkvader die in het Griekse taalgebied het woord ‘trias’ 
(‘Drie-Eenheid’ of ‘Drievuldigheid’) gebruikt om het mysterie van de ene God in 
drie ‘personen’ aan te duiden. Waar zijn tijdgenoot Justinus de evangeliën  

‘gedenkwaardigheden van de apostelen’ noemt, neemt Theofilus aan dat zij voertuigen zijn van Gods  
Geest; tezamen met de brieven van Paulus bevatten ze volgens hem ‘Gods heilig woord’. Hij is de  
eerste die duidelijk uitspreekt dat de Nieuwtestamentische geschriften geïnspireerd zijn door Gods  

Geest.  

 
Koepelkathedraal krijgt hoge prijs 
 
Afgelopen vrijdag ontving de Haarlemse kathedraal – óók een monumentale kerk van onze architect  
Joseph Cuypers – de prestigieuze European Heritage Award/Europa Nostra Award. In een volgende  
nieuwsbrief een kort verslag. 
  

  
 



De maand van de rozenkrans. 
Oktober is in de RK-Kerk ook de maand van de Rozenkrans. Dit gebruik stamt uit 
de 19e eeuw en werd vooral gepropageerd door paus Leo XIII. Het is een 
uitbreiding van het liturgische feest van Maria Koningin van de Rozenkrans op 7 
oktober. Deze viering werd ingesteld door de heilige paus Pius V in 1571. Hij had 
de christelijke overwinning van de Slag bij Lepanto  (7 oktober 1571)  

toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans. Het rozenkransgebed werd gepropageerd door de orde 
 der Dominicanen, waartoe Pius V zelf ook toe behoorde. Volgens een legende was de Rozenkrans een  
geschenk van de Heilige Maagd Maria aan Sint Dominicus (1170-1221), stichter van de dominicanen.  
Maria zou de rozenkrans hebben gegeven als wapen in zijn strijd tegen de Albigenzen. 
Naast de 7e oktober kwam er na 1917 nog een andere belangrijke oktoberdag voor Maria-vereerders  
bij: de 13e, de herdenkingsdag van het zogenoemde Zonnewonder van Fatima, dat plaatsvond op 13  
oktober 1917. 
 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 13 oktober om 10.00 uur / Messa Breve e facile; Luigi Bottazzo 
Intenties:  voor onze eigen parochie, Martien van der Hulst, Zuster Irma van Velthoven, Ank Rodenburg,  
An Schumacher-Mesman, Nel van Warmerdam-Wassenaar, Jan van Doorn, Tine Bruinsma, Mieke Smit-Paanakker en  
Ton Smit, Sjaan Vester-Brands, Evert van Ravensberg, Margaretha van Tongeren, Mia Janssens-Prince  
 
Zondag 13 oktober om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in het Lof. 
 
Dinsdag 15 oktober om 09.00 uur  
Intenties: voor onze eigen parochie,  Margaretha van Tongeren 
 
Woensdag 16 oktober om 10.00 uur, viering ‘Hart voor ouderen’ met na afloop kopje koffie / thee  
Intenties: voor onze eigen parochie, Martien van der Hulst, An Schumacher-Mesman, Nel van Warmerdam- 
Wassenaar, Zuster Irma van Velthoven, Margaretha van Tongeren 
 
Zaterdag 19 oktober 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 6 oktober 2019  € 357,60 
Opbrengst deurcollecte 6 oktober  Wereldmissiedag van de Kinderen € 138,10 
  
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u vinden in ons nieuwe parochieblad. 
 
Mededelingen: 
Mariavieringen in de Bavo en de Jozef. 
Oktober is een maand, die toegewijd is aan Maria, en daarom zijn er op 16 oktober in de Jozefkerk, en op 23 oktober  
in de Bavokerk mooie, sfeervolle gebedsvieringen voorbereid. Als thema kozen wij deze keer voor; “Rein van  
handen en zuiver van hart’, eigenschappen die wij aan Maria toeschrijven, maar ook voor ons zijn ze - naar haar  
voorbeeld-  bereikbaar! Wij beginnen om 19.00, en in beide kerken zingen we bekende Marialiederen begeleid door  
het dameskoor. U bent van harte uitgenodigd met ons mee te bidden.     Pastor Ans Dekker 
 
Aanstaande vrijdag 18 oktober is er een bijeenkomst van Effeta. 
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