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Eigen kerk in beeld: De wandschildering deel III (slot) 
 
Iets later dan de eerder besproken hoofdschildering, en waarschijnlijk beëindigd 
omstreeks 1947, dateren de schilderingen boven de zijaltaren. Boven het Jozefaltaar 
bevindt zich een voorstelling van de timmerwerkplaats met de Heilige Familie, ook 
hier de kenmerkende botanica. Boven het Maria-altaar een geboortescene met de 
Aanbidding door de Herders, de stijl van deze laatste schildering wijkt wat af.  In de 
zijwanden van het priesterkoor bevindt zich boven de toegangsdeuren tot gerfkamer 
(bij-sacristie) en portaal tot de sacristie een op pleister geschilderd fries. Bij 
eerstgenoemde wand zijn in het fries afgebeeld het IHS (In Hoc Signo, “In dit teken 
zal ik overwinnen”), drie overlappende cirkels en brandende olielampen; bij 
laatstgenoemde wand zijn het naast de cirkels het ChiRo-teken (Christusmonogram) 
en wierook- of geurstofbranders.   

 
 

Dekenaatsoverleg in Driehuis 
 
Vanuit het Klaverblad waren pastor Ans Dekker, kapelaan Rob Verhaegh en onze 
paters Tristan (niet op de foto) en Diego aanwezig. Verder onder meer onze oud-
pastoor kanunnik Guus Hendriks. 
Woorden van de bisschop: “Dinsdag 7 juli vond het tweede bezoek aan de pastorale 
krachten van een dekenaat plaats. Deze dag werden we - priesters, diaken, pastoraal 
werker en ik - hartelijk welkom geheten door deken dr. George Paimpillil van het 
dekenaat Haarlem. Twee priesters en een diaken ontbraken door omstandigheden.  
Ook vicaris-generaal mgr. Bart Putter was aanwezig; hij is tevens pastoor van 
Haarlem en de BOAZ-parochies. De bijeenkomst in Driehuis was prima verzorgd. Na  

een gesprek en uitwisseling (onder meer over  de Corona-periode van de afgelopen maanden en over de vier thema’s /  
beleidspunten die in de brief van 1 juni worden genoemd ) hebben we het middaggebed gebeden in de fraaie 
 H. Engelmunduskerk. Daarna was een heerlijke maaltijd voorzien, met veel liefde voor ons bereid. Het is fijn om iedereen  
op deze manier weer te kunnen spreken. Het voordeel van de nieuwe opzet van de dekenaten kwam hierbij goed naar  
voren; de groep is te overzien en de afstanden zijn niet te groot; we hopen dat dit het gevoel van verbondenheid en de  
onderlinge steun en betrokkenheid ten goede mag komen, met de deken als ‘pastor pastorum’.” 
 

 
Verdiende aandacht in coronatijd ! 
 
En wel voor de beschermheilige van de verpleegkundigen en verzorgenden: Martinus de Porres. 
Martinus was de onechte zoon van de Peruaanse edelman Juan de Porres en Anna Velazquez, een Afro-
Peruaanse vrouw. Hij was dus een ‘mulat’. Hij groeide op in armoede. Toen hij elf jaar oud was, namen 
de Dominicanen hem als bediende op in hun klooster. In latere jaren kreeg hij de taken van een 
aalmoezenier en de zorg over de zieken. Martinus had namelijk veel verstand van de verzorging van 
wonden en de bereiding van medicijnen. Veel mensen kwamen ook naar hem toe voor goede raad. De 
dominicanen overwonnen hun aarzeling om een niet-blanke toe te laten tot hun orde en lieten Martinus  

in 1594 uiteindelijk als broeder intreden. Martinus van Porres zette zich bijzonder in voor de armen. Hij  
stichtte met steun van zijn zus een weeshuis en een kinderziekenhuis. Hij leidde verder een sober leven. In de kunst wordt  
hij vaak afgebeeld met een bezem: geen werk was hem te min, ieder werk kon tot heiliging leiden. Martinus was bevriend  
met Rosa van Lima, die de eerste vrouwelijke heilige van Zuid-Amerika zou worden. Martinus had de gave van genezing,  
en genas velen van allerlei ziekten. Toen de pest woedde in Lima, stond hij de pestlijders bij in hun noden, en verzorgde hij  
hen. Martinus kreeg ook visioenen en hij werd door zijn medebroeders ooit al zwevend boven de grond gezien. 
Martinus’ zaligverklaring door Gregorius XVI vond plaats in 1837. Paus Johannes XXIII verklaarde hem in 1962 heilig. Zijn  
feestdag is vastgesteld op 3 november. 
 
 
 



Biografische speelfilm over Johannes-Paulus II 
 
De dubbel-DVD met de biografische speelfilm ‘Karol’ heeft al vele mensen geïnspireerd. Het 
is het levensverhaal van paus Johannes Paulus II. De DVD heeft Nederlandse ondertiteling. 
Maar liefst zes uur boeiend filmplezier. Onder meer te koop bij Kerk in Nood. 
 
Prijs: € 19,50. 
 

 
 
 
 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 12 juli om 10.00 Eucharistieviering  
Intenties: voor onze eigen parochie, Jan Kraaijvanger, Max Peeraer, op voorspraak van Onze Lieve Vrouw van 
altijddurende bijstand, voor de zielenrust van Maria Mense-de Boer en op voorspraak van de Heilige Jacobus, 
voor de zielenrust van Jaap Mense, Mia Janssens-Prince, Margaretha van Tongeren 
 
Zondag 12 juli om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in het Lof.  
 
Dinsdag 14 juli om 09.00 uur   
Intenties:  voor onze eigen parochie, Margaretha van Tongeren 
 
Woensdag 15 juli om 10.00 uur, viering “Hart voor ouderen”  
Intenties: voor onze eigen parochie, Jan Kraaijvanger, Margaretha van Tongeren 
 
Zaterdag 18 juli 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 opbrengst van de collecte van zondag 5 juli bedroeg € 400,95.  Hartelijk dank daarvoor. 
 
Mededelingen: 
 
Inbraak in de kerk. 
In de nacht van donderdag 9 juli op vrijdag 10 juli heeft een inbraak in de kerk plaatsgevonden. Dit werd 
‘morgensvroeg geconstateerd door Yvonne Mes. Waarschijnlijk zijn ze via het dak van de sacristie 
binnengekomen. Een deel van het gebrandschilderde glas in ernstig beschadigd. De sacristiedeur is geforceerd 
en offerblokken zijn geleegd. Er is aangifte gedaan bij de politie. We houden u op de hoogte. 
  
U moet zich voor elke viering steeds apart aanmelden: dit kan per e-mail (info@olvh.nl) of telefonisch 
(telefoonnr. 023-5286608) bij het secretariaat tijdens kantooruren. Mocht u zich nog niet opgegeven hebben dan 
graag lijst invullen die achter in de kerk ligt.  
 
Met elkaar zingen is helaas nog niet toegestaan, wachtende een nog lopend onderzoek door het RIVM m.b.t. 
verspreiding door aerosolen. Koren mogen onder voorwaarden langzamerhand beginnen met repeteren, mits 
aan alle veiligheidsvoorwaarden kan worden voldaan. 
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