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Kerstmis is nabij: de Gulden Mis in onze kerk 
Op woensdag 16 december (10.00) verlichten honderden (!) kaarsen en 
kaarsjes de kerk. Het is de jaarlijkse Gulden Mis, een van de mooiste 
kerkelijke momenten van het jaar. Met deze Mis wordt in de Tridentijnse 
liturgie de Votiefmis aangeduid die wordt opgedragen op de Quatertemper-
woensdag na de derde zondag van de Advent (gaudete)). De Mis begint met 
het Rorate (Dauwt hemelen der rechtvaardigen). Tijdens de mis wordt in 
het bijzonder stilgestaan bij de blijde verwachting van Maria, eigenlijk het 
feest van Maria’s toekomstige moederschap. Aan het bijwonen van deze 
mis wordt een bijzondere waarde toegekend, waarop het woord Gulden  

betrekking heeft. In het verleden oefende de Gulden Mis een bijzondere aantrekkingskracht uit op mensen die in nood  
verkeerden – en met de coronadreiging verkeren wij allen in nood -–  of op mensen wier naasten op zee waren. De mis werd  
dan ook wel Schippersmis genoemd. Het gebruik van de Gulden Mis bestaat sinds de vijftiende eeuw vooral in Nederland  
en België. Oorspronkelijk vond de Mis plaats in de vroege morgen, vóór de dageraad. 
 

 
Tussenstand Voedselbankactie 
Het is bekend: Steeds meer mensen komen in geldnood door corona. Veel mensen 
ervaren stress door de geldzorgen en er zijn zelfs ouders die hun kinderen niet genoeg te 
eten kunnen geven. We maken pittige tijden door, als samenleving en als 
kerkgemeenschap. Vanaf zondag 29 november zijn we gestart met onze 
voedselbankactie. Maar iets eerder hadden we de manden al klaar staan. Op 27 
november hadden we al vier volle kratten! Vrijdag 4 december kwam de Voedselbank 
weer zes volle kratten en twee tassen ophalen. Afgelopen week weer zes volle kratten. 
Ons record staat op 23,5 kratten. We hebben nog tot Tweede Kerstdag om dat record te 
verslaan. Maar dat is slechts bijzaak. Het gaat nu echt om mensen die het broodnodig  

hebben bij te staan. Houd die Adventsgedachte naast al het andere ook vast! Volhouden! Blijf geven! 
De OLVH-voedselbankcommissie (Yvonne Mes, Richard Käller, Frans van Haaster, John van den Putten en Michel Bakker). 

 
Melchisedek-raam herplaatst 
Afgelopen vrijdag is de kerk weer geheel hersteld van de gevolgen van de laaghartige inbraak van 
juli. Het raam op het priesterkoor met de afbeelding van de priesterkoning Melchisedek is door het 
Haarlems Glas in Lood Huis gerestaureerd. Het gezicht van de priesterkoning lag in zeven stukken 
op de kerkvloer. Glazenier Sven van het atelier heeft bij het herstel gebruik genaakt van 
mondgeblazen antiekglas. Dit wordt op traditionele wijze geblazen, opengesneden en uitgerold. 
Elke plaat glas is anders, in het glas zijn ook inclusies van luchtbelletjes en ‘draadjes’. Dat glas is op 
het origineel gelegd en dan zijn met een penseel en kroontjespen met grisailleverf eerst de zwarte 
lijnen ‘overgetrokken’. De halftinten werden met dezelfde verf getamponeerd. De verf werd in 
poedervorm bij het atelier aangeleverd en ter plekke met een medium gemengd. Na het schilderen 
werd nog weggepoetst wat overbodig is. Vervolgens werd het glas in de over bij 640 graden C  

ingebrand. Brandschilderen is zodoende vergelijkbaar met emailleren. Wij brengen u nog even in herinnering dat het  
glasatelier deze restauratie- en herstelwerkzaamheden uit sympathie voor onze parochie gratis heeft uitgevoerd. Een heel  
mooie gedachte. 
 

Heilige van vandaag: Sint Odilia, de heilige van de Elzas 
Zij werd rond 660 geboren als dochter van hertog Etticho I,  woonachtig in de Elzas. Volgens de legende was 
haar vader in het geheel niet blij met zijn dochter. Hij had liever een zoon gehad en bovendien was zij blind. 
Hij verstootte haar! Odilia's moeder zond haar naar het klooster Baume des Dames bij Besançon. Hier 
ontving ze uit handen van bisschop Erhard van Regensburg het doopsel. Op hetzelfde moment kon ze weer 
zien, aldus haar levensbeschrijving. Samen met haar vader stichtte zij rond 690 klooster Hohenburg ('Sainte-
Odile') in de Elzas, en omstreeks 707 ook nog Niedermünster aan de voet van de berg. Het werd juist hier 
gebouwd om pelgrims de moeizame tocht naar boven te besparen. Zij werd begraven in Odilienberg. De 

 legendarische versie van haar levensverhaal was in de middeleeuwen bijzonder populair. Haar graf werd een drukbezocht  
pelgrimsoord. Reeds in de negende eeuw trokken er pelgrims naartoe om van oogkwalen verlost te worden. Zij is sinds 1946  
patrones van de Elzas. 
 



Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 13 december om 10.00 Eucharistieviering 
Intenties: voor onze eigen parochie, overleden ouder, schoonmoeder en oma Lucia Kelava-Batista,  
Leen en Ida Bader-Kemp, Mia Janssens-Prince,  
 
Zondag 13 december om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in het Lof.  
 
Dinsdag 15 december om 09.00 uur   
Intenties: voor onze eigen parochie,  
 
Woensdag 16 december om 10.00 uur, viering “Hart voor ouderen” 
Intenties: voor onze eigen parochie , in liefdevolle herinnering Jaap en Con Schoenmaker-van Velthoven 
 
Zaterdag 19 december 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 
 
 

 
Indien u iemand kent die door ziekte niet naar de kerk kan komen en die wat aandacht behoeft, fijn als u ons dat laat 
weten via het secretariaat. We kunnen dan aandacht geven aan betreffende parochiaan of een kaartje sturen ter 
bemoediging. 
 
De opbrengst van de collecte van zondag 6 december bedroeg € 253,00. Hartelijk dank daarvoor. 
 
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u vinden in ons parochieblad. 
 
Mededelingen: 
 
Met ingang van morgen maandag 14 december kunt u reserveren voor één van de vieringen in de Kerstperiode. U 
kunt wanneer u een viering hebt gekozen maar deze is al vol kiezen voor een van de andere vieringen op een ander 
tijdstip. We willen zoveel mogelijk parochianen kunnen ontvangen. Het bijwonen van meer dan een viering is 
daardoor helaas niet mogelijk. We vragen u zoveel mogelijk te reserveren per e-mail. We hopen u allen op deze wijze 
zo goed mogelijk van dienst te zijn. Voor het overige verwijzen wij u naar de website van het Bisdom. 
 
De parochie vraagt u vriendelijk om als tegemoetkoming in de kosten voor de missaaltjes (kosten €26 per jaar per 
boekje, t.w. 52 x €0,50) om een wekelijkse bijdrage van €0,50. Uiteraard vindt de parochie het prima wanneer u uw 
bijdrage giraal overmaakt; dat kan naar het IBAN-nummer van de parochie, graag ovv bijdrage missaaltjes. Betaling 
kan in een of meerdere termijnen, wat u prettig en makkelijk vindt. Hetzelfde geldt voor de kosten van ons 
gezamenlijke parochieblad; ook hiervoor is uw bijdrage een zeer welkome aanvulling in de kosten; elk nummer kost 
zo’n €5 per stuk; dus per jaar is dat €50. Hiervoor kunt u uw bijdrage overmaken naar de gezamenlijke 
Klaverbladrekening, dan o.v.v. bijdrage kosten Klaverblad. Het parochiebestuur en ook de redactie van het blad zijn 
u zeer erkentelijk voor uw geldelijke steun en uw merkbare betrokkenheid.  
Mocht u geen prijs meer stellen op ontvangst van het parochieblad, helpt het ons als u dat laat weten d.m.v. een 
mailtje of een telefoontje naar het secretariaat. U wordt dan van de postlijst afgehaald. 
 

Nog altijd hebben ook parochies te maken met de maatschappelijk zo ingrijpende maatregelen rondom 

corona. Deze leggen ons o.m. op dat er per viering niet meer dan 30 kerkgangers mogen worden 

toegelaten in ons gebouw. We vragen u dringend zich aan de regels te willen houden. Wij zullen aan de 

deur blijven controleren of degenen die naar de kerk komen zich ook tevoren hebben aangemeld. 

Indien dat niet het geval blijkt zullen wij genoodzaakt zijn hen te vragen naar huis te gaan. 
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