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De doop van de Heer 
 

   
    

Het Doopsel van Jezus of de Doop van de Heer (zie Mattheus 3, 13-17) is het feest dat in de  
Katholieke Kerk en de Anglicaanse Kerk de afsluiting van de kersttijd aangeeft. Het feest gedenkt de  
doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper. De evangelisten beschrijven hoe God bij deze 
doop openbaarde dat Jezus Zijn geliefde Zoon was. 
De doop van Jezus wordt gevierd op de zondag na Driekoningen (de tweede zondag na 1 januari),  
behalve in de Verenigde Staten, waar het feest gevierd wordt op de eerste zondag na de eerste  
zaterdag in januari. In de katholieke Kalender van vóór het Tweede Vaticaans Concilie werd de doop  
van Jezus gevierd op 13 januari, 8 dagen na Driekoningen. 
In de Katholieke Kerk is de eerste dag na de Doop van de Heer de eerste dag van de Tijd door het  
Jaar. In de Anglicaanse Kerk valt de eerste normale dag van het jaar direct na Maria-Lichtmis. In de  
Oosters-orthodoxe Kerk wordt het doopsel van Jezus gevierd onder de term Epifanie of beter  
Theofanie. 
 

 Heilige van vandaag: Johann-Kaspar Kratz. 
  
Hij werd op 15 september 1698 geboren in het plaatsje Golzheim bij Düren in de 
Duitse Eifel. In 1727 trad hij in dienst bij de Hollandse Verenigde Oost-Indische 
Compagnie. In die hoedanigheid werkte hij in Batavia als koloniaal 
toezichthouder. Hij was een uitzonderlijk man: waar anderen zich vooral lieten 
leiden door overwegingen van winst en geldbejag en het met de moraal niet zo 
nauw namen, bleek hij uiterst gewetensvol en betrouwbaar. Bovendien had hij als 
katholiek in dat calvinistische milieu herhaaldelijk te lijden onder pesterijen.  In  

1730 trad hij in bij de jezuïeten te Macao. Vier jaar later volgde de priesterwijding. Vervolgens werd  
hij het jaar daarop met vier Portugese medebroeders naar de missie in Tonkin gezonden. Maar daar  
moest de overheid niets van de nieuwe godsdienst hebben. Ze werden gemarteld en teruggestuurd  
naar waar ze vandaan kwamen. Ze ondernamen toch nog een tweede poging. Nu hadden ze  
aanvankelijk meer succes. Tot ze door rovers werden overvallen, leeggeschud, als christen werden  
herkend en aan de overheid uitgeleverd. Prompt werden ze ter dood veroordeeld. Het vonnis werd  
pas na acht maanden van ellendige gevangenschap ten uitvoer gelegd. Zo stierf hij de marteldood  
tezamen met Bartolomeu Alvarez, Manuel de Abreu en Vicencio de Cunha. De aanvraag tot hun  
zaligverklaring stamt al van vóór de opheffing van de jezuïetenorde in 1773. In 1926 werd ze opnieuw  
opgepakt. 
 



Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 12 januari om 10.00 uur / Messa Breve e facile; Luigi Bottazzo 
Intenties:  voor onze eigen parochie, An Schumacher-Mesman, Margaretha van Tongeren, Mia  
Janssens-Prince,  
 
Zondag 12 januari om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in het Lof. 
 
Dinsdag 14 januari om 09.00 uur  
Intenties: voor onze eigen parochie,  Margaretha van Tongeren 
 
Woensdag 15 januari om 10.00 uur, viering ‘Hart voor ouderen’ met na afloop kopje koffie / thee  
Intenties: voor onze eigen parochie, overleden ouders Trees Kol-van Noort en Gerard Kol,  
Margaretha van Tongeren 
 
Zaterdag 18 januari 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 Nieuwjaarsdag € 328,45 
Opbrengst collecte 5 januari 2020 € 257,20 
 
  
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u vinden in ons nieuwe  
parochieblad. 
 
 
Mededelingen: 
 
Op zaterdag 18 januari is er een informatiebijeenkomst over Lourdesreizen in 2020 van het Bisdom  
Haarlem-Amsterdam. Achter in de kerk liggen folders met informatie. 
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