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Heilige van vandaag, zondag 16 februari: Onesimus 
Zijn naam valt in Paulus' brief aan Filemon. Onesimus was een slaaf van Filemon, een rijke 
burger uit de stad Kolosse in Frygië (West-Anatolië). Hij maakte zich te schande bij zijn 
meester, waarschijnlijk doordat hij gestolen had, en nam zijn toevlucht tot Paulus. 
Ongetwijfeld kende hij Paulus van diens verblijf bij Filemon. Deze was op de prediking 
van Paulus een volgeling van Jezus geworden en had zijn huis opengesteld voor de 
samenkomsten van de christenen in Kolosse. Onder invloed van Paulus komt Onesimus tot 
Christus en laat zich dopen. Paulus gebruikt daar een beeld voor: hij zegt hem in Christus 
verwekt te hebben. Later zou Onesimus de apostel Timotheus zijn opgevolgd als bisschop 
van de stad Efese. Hij is patroon van bedienden, knechten en personeel. 

 
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart: Vastenactie 
Onze parochie wil tijdens de komende 40-dagentijd de Voedselbank Haarlem e.o. 
wederom met goederen gaan ondersteunen. Daartoe zullen vanaf  26 februari, 
achterin de kerk kratten worden neergezet waarin u uw bijdrage kunt doen. 
Uiteraard moeten het bruikbare en houdbare producten zijn. Nadrukkelijk ook 
‚non-food-producten’ dus zeep, wasmiddel, vuilniszakken of aluminiumfolie.  

Eigenlijk alles wat in een supermarkt te koop is. Echter geen ! kleding of speelgoed. Denk ook aan de ‚Twee  
halen, Een betalen-acties’. De OLVH-Voedselbankcommissie zal ervoor zorgen dat alle goederen bij de  
Voedselbank terecht komen om vandaar eerlijk te worden uitgedeeld aan degenen die voor hun dagelijkse  
levensbehoeften een beroep moeten op deze instelling moeten doen. Dat zijn ook gezinnen in Heemstede en  
Bennebroek. De aktie duurt van 26 februari (Aswoensdag) t/m 13 april (2ePaasdag). Wij hopen dat u zich  
allemaal tot deze Vastenaktie aangetrokken voelt en van harte en gul zult meedoen. De Voedselbank stond al  
twee jaar van ons versteld!! Indien u vragen heeft of suggesties, kunt u terecht bij Frans van Haaster, Richard  
Käller, John van den Putten, Michel Bakker of bij Yvonne Mes van het secretariaat. 
 

Leestip: Carolina Lenarduzzi, ‘Katholiek in de Republiek’.  
 Carolina Lenarduzzi (1960) bestudeerde de geschiedenis van de katholieke subcultuur in de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1588-1795). Hoe pakte het verbod op H. Mis en 
sacrament uit voor het leven van alledag? Liet de katholieke ‘minderheid’ zich inderdaad 
gedwee uit het openbare leven verbannen? Hoe ging dat in de steden? Op het Brabantse 
platteland? Lieten de katholieken het zich verbieden hun geloof te praktiseren, waarmee ze 
hun zielenheil op het spel zetten? Of lukte het hun toch stiekem hun geloof te beleven of zelfs 
uit te dragen en onversaagd protestante zielen te bekeren? Lenarduzzi’s belangrijkste conclusie 
is dat de katholieke minderheid zich niet onder liet schoffelen en bijzonder vindingrijk en  

zelfbewust werd, juist tegen de verdrukking in. ‘Katholiek in de Republiek’ is een formidabel voorbeeld van  
hoe je een mooi en verrassend historisch proefschrift ombouwt tot een verrukkelijk boek dat leest als een  
schelmenroman die u niet gauw weg zult leggen. (475 blz., € 29,50) 
 

Film in pastorie: Op 27 februari wordt te Den Helder de film ‘Watu Wote: all of us’ vertoont 
in de pastorie van de Petrus en Pauluskerk  (Kerkgracht 55).  Aanvang: 19.30 uur. 
 De film ‘Watu Wote: All of us’, vertelt over het moedige antwoord van Moslims in Kenia op 
de vervolging van Christenen door Al-Shabaab. De 22 minuten durende film is gebaseerd op 
het waargebeurde verhaal over passagiers tijdens een busreis naar Mandera, een klein stadje 
aan de grens met Somalië. In december 2015 werd hun bus aangevallen door leden van de 
terroristische organisatie Al-Shabaab. Die hadden als doel de christelijke passagiers te 
scheiden van de Moslims om hen te vermoorden. Een jaar eerder kostte een vergelijkbare 
aanval 28 Christenen het leven. Ditmaal weigerden de Moslim passagiers echter te voldoen 
aan de eisen van de aanvallers om de Christenen onder hen te identificeren. 



Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
zondag 16 februari om 10.00 / Vermulst; Christus het Eeuwige Woord 
Intenties: voor onze eigen parochie, Cees van Bentem, Gijs Schipper, Adrianus Koot en Anja van der  
Peet-Koot, Mieke Smit-Paanakker en Ton Smit, Onno en Jorie Ronde-de Wit, opa en oma Ronde-de  
Raaij, opa en moeke de Wit-Hageman, overige overleden familieleden Ronde-de Wit en Landsheer,  
Mia Janssens-Prince, overleden ouders Höfer-Hohmann, Frits en Freddy Krabbendam, Margaretha  
van Tongeren, uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 75e verjaardag 
 
Zondag 16 februari om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in het Lof.  
 
Dinsdag 18 februari om 09.00 uur   
Intenties:  voor onze eigen parochie, Margaretha van Tongeren 
 
Woensdag 19 februari om 10.00 uur, viering ‘Hart voor ouderen’ met na afloop kopje koffie / thee  
Intenties: voor onze eigen parochie, Cees van Bentem, Margaretha van Tongeren 
 
Zaterdag 22 februari om 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 9 februari 2020 € 330,45 
 
  
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u vinden in ons nieuwe  
parochieblad. 
 
 
Mededelingen: 
 
OLVH in WO-II 
De museumvitrinecommissie bereidt een kleine expositie voor met verhalen en voorwerpen over de  
geschiedenis van onze kerk in de Tweede Wereldoorlog. Onder meer aandacht aan klokken,  
schuilplaatsen en de carbid-nachtmis van Kerst 1944. Parochianen die verhalen of ideeën hebben kunnen  
zich melden bij het secretariaat. 
  
Bezorger Klaverblad gevraagd: 
We zijn op zoek naar een bezorger voor het Klaverblad. Het gaat om wijk nr. 023. Het gaat om de straten:  
Anna van Burenlaan, Beelslaan, Churchilllaan, Frederik Hendriklaan, Linnaeuslaan en  Willem de  
Zwijgerlaan. In totaal 24 stuks. U kunt u opgeven bij Yvonne Mes van het secretariaat 
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