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Heilige van vandaag, 10 november: aartsvader Noach 
Zijn naam is verbonden met het bijbelse verhaal van de zondvloed, de grote overstroming; we 
vinden het in de hoofdstukken 06-09 van het eerste bijbelboek Genesis. Ook in omringende 
culturen zijn soortgelijke verhalen overgeleverd; beroemd is het Babylonische Gilgamesj-epos uit 
ca. 2100 v.Chr. Geleerden gaan ervan uit dat er ooit zo'n grote zondvloed moet zijn geweest, en dat 
de bijbelse vertellers daarvan de betekenis proberen te doorgronden in het licht van Gods plan met 
de mensen. In de katholieke traditie is Noach vereerd als patroon van scheepsbouwers en 
wijnbouwers. 
 

 
 

Heemstede Herdenkt: 13 november 18.00-21.00 
Hoewel nadrukkelijk niet op 2 november (Allerzielen) is ‘Heemstede Herdenkt’ op de 
Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan aan dit feest natuurlijk wel schatplichtig. Het 
belooft weer een heel sfeervolle avond te worden. Ook het katholieke deel van de 
begraafplaats is dan uiteraard van lichtjes voorzien. Dit stilstaan bij de overledenen heeft 
stellig nu ook in Noord-Nederland wortel geschoten. Ook protestanten gaan de waarde van 
Allerzielen inzien. Een gemeente waar het al heel lang gevierd wordt is Volendam: het hele 
dorp loopt er voor uit. Daar is nu sinds zes jaar Paul Stomph pastoor. Menigeen kent hem nog 
als kapelaan van Bennebroek. Twee priesters staan hem bij, waaronder ‘onze’ Eric van  

Teijlingen. Men noemt Volendam ook wel eens het meest katholieke dorp van Nederland. Volendammers  
spreken kortweg van ‘het graf’. Je gaat ‘even de dijk op’ in Volendam of je gaat even naar ‘het graf’. Een  
bloemetje neerzetten bij vader en moeder of bij een ander overleden familielid.  
Allerzielen is een kerkelijke traditie uit de tiende eeuw, die pas in de late Middeleeuwen  
wijdverbreid raakte. Bij de dood scheiden de wegen van lichaam en ziel, is het uitgangspunt. In de  
rooms-katholieke leer is er onderscheid tussen hemel, hel en vagevuur als zielsbestemming. Tijdens  
Allerzielen wordt gebeden voor wie nog niet zeker is van een geopende hemelpoort en zich nog in  
het vagevuur bevindt. 
 

 
Dit eet Paus Franciscus (zelf een goede kok) nou graag 
Buon Pranzo!’ (Fijn middagmaal!) Het is de vaste afsluiting van de zondagmis van Paus 
Franciscus op het Sint Pietersplein in Rome. De Paus gebruikt eten regelmatig als metafoor in 
zijn preken en ook de Bijbel zit vol met verwijzingen naar eten en drinken, zoals het brood dat 
symbool staat voor het lichaam van Jezus. Maar het heeft ook een belangrijke rol in de 
persoonlijke geschiedenis van Paus Franciscus. Hij is zelf een prima kok. Zijn grootmoeder, de 
Italiaanse nonna Rosa, was gezegend met een groot talent voor koken. Begin vorige eeuw 
emigreerde zij, net als veel Italianen, naar Argentinië samen met haar echtgenoot. Haar hele  

leven bleef zij in de keuken haar afkomst trouw. Bij de zondagse lunch bereidde zij voor de hele famiglia  
specialiteiten uit haar geboortestreek: de Noord-Italiaanse regio Piëmonte. ,,Zodra hij uit school kwam, ging  
hij aan de slag, waarbij zijn moeder vanuit haar bed haar oudste zoon aanstuurde. Ze liet hem alle ingrediënten  
op tafel leggen en loodste hem stap voor stap door de gerechten. 'Pak dit. Snijd dat. Draai het vuur omlaag.' Hij  
bleek talent te hebben en ging steeds meer zelf experimenteren.'' Zijn zus Maria Elena beaamt dat. Ze roemt  
zijn risotto en noemt zijn gevulde inktvis ‘om te juichen zo lekker’. De Paus heeft een hekel aan  
voedselverspilling en ziet het weggooien van eten als 'diefstal van de armen', en dus wordt er nu  
binnen de muren van het Vaticaan ook met de restjes gekookt. Bron: Roberto Alborghetti. Eten met Franciscus.  
Recepten van de paus voor een goed leven (2018). 
 
 



Een recept van de Paus:  
Spaghetti met gehaktballetjes Kneed eerst 200 gram rundergehakt met 20 gram in melk geweekt brood zonder  
korstjes, 1 eetlepel Parmezaanse kaas, 1 biologisch ei, een snufje venkelzaad en peper en zout. Maak kleine balletjes  
van gehakt, ongeveer ter grootte van een kers, rol ze vervolgens door het paneermeel en laat ze een half uur  
rusten, zodat de smaak goed kan intrekken. Giet vervolgens een beetje olijfolie in de pan en bak de gehaktballetjes  
gedurende 2-3 minuten op hoog vuur. Draai het vuur laag en giet er 500 gram tomatensaus bij. Laat het ongeveer 10  
minuten koken. Kook ondertussen de spaghetti (minstens 350 gram voor 4 personen) in ruim water met een beetje  
zout. Laat de spaghetti goed uitlekken, giet de saus met de gehaktballetjes eroverheen en roer alles goed door. Maak  
het gerecht af met een royale hand geraspte Parmezaanse kaas en serveer warm. 
 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 10 november om 10.00 uur / Missa Brevis  
Intenties:  voor onze eigen parochie, op voorspraak van Johannes de Doper voor de zielenrust van Christa Mense- 
Driessen, Ank Rodenburg, An Schumacher-Mesman, Sjaan Vester-Brands, Margaretha van Tongeren, Mia Janssens- 
Prince, Maria Thorborg-van Kesteren, uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 75e verjaardag  
 
Zondag 10 november om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in het Lof. 
 
Dinsdag 12 november om 09.00 uur  
Intenties: voor onze eigen parochie,  Margaretha van Tongeren 
 
Woensdag 13 november om 10.00 uur, viering ‘Hart voor ouderen’ met na afloop kopje koffie / thee  
Intenties: voor onze eigen parochie, voor John Schaub uit dankbaarheid voor zijn leven dat hij mag rusten in de  
vrede van onze hemelse Vader, Martien van der Hulst, Margaretha van Tongeren 
 
Zaterdag 16 november 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.  
 
Opbrengst collecte 6 oktober 2019  € 635,30 
  
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u vinden in ons nieuwe parochieblad. 
 
Mededelingen: 
 
Informatieavond Eerste Heilige Communie 
Het Eerste Communieproject gaat weer beginnen voor kinderen uit groep 4! Op woensdag 27 november is er om 20  
uur een informatieavond voor ouders in de ontmoetingsruimte naast de kerk in Vogelenzang. Het is prettig als u zich  
van tevoren per email opgeeft via ehcwerkgroep@gmail.com.  
Mogelijk kent u ook andere ouders en kinderen die hiervoor in aanmerking komen, zou u ons kunnen helpen door  
ook hen attent te maken op deze avond? 
 
Uitnodiging Vormsel 
Ook gaan binnenkort de voorbereidingen van start voor het Vormsel. Alle kinderen van groep 8 worden uitgenodigd  
om hieraan mee te doen. Ook kinderen die al in de eerste klas zitten en door omstandigheden vorig jaar niet  
meededen zijn van harte welkom om zich aan te sluiten.  
Voor meer informatie of het aanmelden van uw kind kunt u terecht bij Pastor Dekker of u kunt uw kind aanmelden  
bij het secretariaat van uw kerk. 
 
Versterking werkgroep Vormsel 
Voor de begeleiding van de Vormelingen zijn we hard op zoek naar enthousiaste parochianen die de tieners willen  
begeleiden op weg naar hun Vormsel. Op dit moment is er geen vaste werkgroep meer en zijn we hard op zoek naar  
hulp. Wie kan zich inzetten voor de tieners in onze parochie?  
Ook hiervoor kunt u terecht bij Pastor Dekker, secretariaat of na de viering even aanspreken. 
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