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Santons  uit de Provence 
 
Santons of "kleine heiligen" zijn kleine, handgeschilderde 
beeldjes uit de Provence. Tot de klassieke santons behoren 
de kerststalfiguren van Jezus, Jozef en Maria, de Drie 
Koningen, de engel, de os en de ezel. Deze klassieke reeks 
werd later aangevuld met typisch Provençaalse dorpsfiguren 
zoals de herder, de hoeveknecht, de monnik, de blinde, de  

pastoor, de burgemeester.  Ze dienen als extra versiering bij de Provençaalse kerststal. De  
personen die santons produceren zijn “santonniers". Volgens de overlevering zou de geschiedenis  
van de santons teruggaan tot in 1223 toen Franciscus van Assisi in een grot nabij het Italiaanse  
Greccio met mensen en dieren uit het dorp een tableau vivant liet opvoeren rond het kerstverhaal.  
Hieruit ontstonden in de kerken de eerste kerststallen met geschilderde en vergulde beelden. De  
kerststalletjes en de nachtmis werden tijdens de Franse Revolutie verboden en toen in 1794 ook de  
kerken werden gesloten begonnen de mensen het kerstverhaal  thuis te vieren buiten het waakzame  
oog van de antiklerikale autoriteiten. Ze maakten in het geheim zelf hun kerstfiguurtjes met de  
materialen die voorhanden waren: stof, brooddeeg, papier- maché. Deze eerste santons (de huidige  
term "santon" werd pas in 1826 gebruikt) waren zo populair dat ze oogluikend werden toegelaten  
door de revolutionairen en de Kerk. Tegenwoordig is de productie van de traditionele santons  
overwegend in handen van familiebedrijven, waarbij de ambachtelijke kennis wordt doorgegeven  
van het ene geslacht op het andere. 
 
 

 
Vandaag 44 jaar geleden: Ghazzibé Keyrouz 
 
Ghazzibé wordt geboren in een dorp in het noorden van de Beqaavlakte, waar Maronieten-
christenen en moslim-sjiïeten met elkaar in vrede leven. Juist in een land waar allerlei 
groeperingen met geweld strijden om de macht. Hij besluit priester te worden en wordt op 
studie gestuurd naar Jamhour. Daags voor Kerstmis vertrekt hij naar zijn geboortedorp. 
Onderweg valt hij in een hinderlaag en wordt omgebracht. Hij wordt begraven op het 
moment dat elders in de wereld kerstavond wordt gevierd. Op zijn kamer in Jamhour 
vindt men een verbijsterend briefje van zijn hand, kennelijk geschreven vlak voordat hij 
naar huis vertrok: ‘Toen ik dit testament begon te schrijven, zou men gezegd hebben dat 
een ander dit in mijn plaats geschreven moet hebben. [-] De hele wereld is in gevaar [-]. Ik 
zie mijzelf op weg naar mijn dorp om het leven gebracht. Mocht dit inderdaad gebeuren, 
dan zou ik graag een boodschap willen achterlaten aan mijn familie, mijn dorps- en mijn  

landgenoten. [-] Treur niet, of als je al moet huilen, uit dan in ieder geval geen jammerklachten. Dit  
afscheid duurt immers maar even. We zien elkaar weer in de hemel. [-] Maak van mijn uitvaart geen  
rouwdienst, maar een priesterwijdingsfeest. Ik vraag iedereen om vergeving, want ik ben tegenover  
iedereen een zondig mens. Houd moed. Ik, zondaar op de weg naar Christus onze Verlosser.’ 
 
 
 
 



Bisschopswijn (ook wel "bisschop") is een alcoholische drank, die in Nederland in 
de periode vlak voor en tijdens Sinterklaas wordt gedronken. Om bisschopswijn te 
maken, wordt rode of witte wijn verwarmd met kaneel, kruidnagel, steranijs en 
sinaasappelschillen, en eventueel gezoet met suiker of honing. Daarna wordt de 
drank warm gedronken. De drank mag bij de bereiding niet koken, omdat dan de 
alcohol verdampt. De drank is eigenlijk dezelfde als de meer bekende glühwein die 
traditioneel rond de kerst gedronken wordt. Met dien verstande dat bisschopswijn  

wordt gemaakt met sinaasappel en glühwein ook met andere citrusvruchten. De voorloper van de  
bisschopswijn is hipocras, een wijn die na het eten opgediend werd met gekonfijte vruchten en  
taarten. Tevens werd hij gedronken met oud en nieuw, waarbij de hipocras begeleid werd door  
opgerolde wafeltjes, de zogenaamde 'rolletjes', die de windselen van het nog te ontginnen jaar  
symboliseerden. 
 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
1e Kerstdag woensdag 25 december om 10.00 uur / Missa in C; A. Bruckner 
Intenties:  voor onze eigen parochie, An Schumacher-Mesman, Jan van Doorn, Frans Nolet en zegen  
over zijn gezin, Co van Bentem, overleden familie Ran-van Loon, Gerrit Adema en Keimpe Adema,  
George Drontmann, Daniёlle Dohmen, Tine Bruinsma, Mieke Smit-Paanakker en Ton Smit,  
Margaretha van Tongeren, Mia Janssens-Prince, Fifi Roest en overleden ouders 
 
2e Kerstdag donderdag 26 december géén viering in de OLVH. Wel een viering voor het hele  
Klaverblad in de Heilige Bavo om 10.00 uur 
 
Zaterdag 28 december 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 15 december 2019  € 420,15 
Opbrengst collecte 22 december 2019  € 200,85  
 
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u vinden in ons nieuwe  
parochieblad. 
 
Mededelingen: 
 
Het kantoor is tot en met vrijdag 3 januari 2020 gesloten. 
 
Op woensdag 8 januari 2020 is er een regulier Parochie Overleg met de voorzitters van de  
werkgroepen.   
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