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Onze kerk weer in de prijzen 
De OLV Hemelvaartparochie krijgt een bijdrage uit het Meerlandenfonds 2020!  
Parochianen Richard Käller en Martijn Mense hadden onze kerk voor deze  
subsidiemogelijkheid aangemeld. Het fonds ontving maar liefst 213 aanvragen uit 12  

gemeenten. Het Meerlandenfonds is tien jaar geleden opgericht om initiatieven die bijdragen leveren aan een  
mooiere en duurzame samenleving te ondersteunen. De directeur van Meerlanden, Angeline Kriekels is tevens  
secretaris van het fonds. De uitreiking vindt normaal gesproken tijdens een speciale festiviteit plaats. Dat kan in 
 verband met Covid-19 niet, maar op www.meerlanden.nl/fonds is te zien dat de Heemsteedse wethouder Annelies  
van der Have zo’n cheque overhandigt aan een van onze mede-winnaars, de voetbalvereniging RCH. De subsidie die  
onze kerk ontvangt zal worden besteed aan noodzakelijke snoeiwerkzaamheden aan bomen in de parochietuin  
waarvoor professionele hulp nodig is. 
Alle lof voor Richard en Martijn voor dit prachtige en succesvol gebleken initiatief. 

 
H. Missen op livestream 
Velen zullen de Nachtmis in de kathedraal ‘digitaal’ bijwonen op de website van het bisdom: 
www.bisdomhaarlem-amsterdam. Daar staat gelijk op de thuispagina al de knop Kathedraal-TV. 
Op Kerstavond 24 december is de Pontificale H. Eucharistieviering met Mgr. J. Hendriks om 
20.00. 

 
Diezelfde dag wordt op NPO-2 de Plechtige Nachtmis vanuit de Basiliek H. Nicolaas te Amsterdam om 
23.30 uitgezonden. Pastoor Eric Fennis zal daar celebreren. Op Eerste Kerstdag, het Hoogfeest van 
Kerstmis, brengt NPO-2 u om 11.00 de Pontificale Hoogmis vanuit dezelfde basiliek, Mgr. J. Hendriks 
zal daar dan celebreren. Met medewerking van het Basilicale Consort o.l.v. G. Brightwell. 
 
 

Heel bijzonder is ook de Nachtmis in de Abdij Sint Benedictusberg: www.benedictusberg.nl Op 
die thuispagina klikken op ‘Vieringen’, dan op ‘Agenda’ en dan op 24 december. De Metten van 
Kerstmis vangen aan om 20.30. De Nachtmis om 23.00. Onze oud-pastoor Matthieu Wagemaker is 
daar monnik. De architectuur van het klooster is van Dom. Hans van der Laan, ook benedictijner 
monnik en een van de leidende figuren van de Bossche School. Hij ontwierp ook de kapel van de  

Tiltenberg. Zijn ontwerpen zijn van een ongekende eenvoud, schoonheid en kracht. 
 
En Tweede Kerstdag is de H. Mis gewoon weer om 10.00 in de eigen Hemelvaartkerk. 
Tussentijds is de kerk open voor aanbidding van het Kerstkind, voor gebed en het opsteken van een kaars, waarbij  
Kerstmuziek op de achtergrond zal klinken. We hopen ons kerkgebouw te kunnen openstellen op Kerstavond,  
tussen 17 en 19 uur en op 1e kerstdag van 12 tot 14 uur, en op 2e Kerstdag van 14 tot 16 uur. 
 

Zoeaven in Samen Kerk 
In het kerstnummer van Samen Kerk treft u een artikel over de geschiedenis van de pauselijke 
zoeaven: ‘Voorwaarts zoeaven! Leve Pius IX!’ Graag hier nog een bijzondere aanvulling. Bij het 
Verdrag van Lateranen (1929) werd de status van Vaticaanstad dan ten langen leste definitief 
geregeld. Definitief? Niet helemaal want er blijkt een betwist gebiedje te zijn. Het ligt aan de  

buitenkant van de noordelijke grote colonnade. Zie de rode lijn op het kaartje. En de audiëntiezaal van Nervi ligt  
feitelijk in Italië. Dergelijke territoriale foutjes komen bij verdragen vaak voor, denk bijvoorbeeld aan Moresnet en  
het Nederlandse Vierlandenpunt.  
 
Stal of grot  
Kerstbeelden worden tegenwoordig geplaatst in en rond een stal of grot. Beide hebben ‘oude papieren’. De  
evangelist Lucas zegt enkel “dat er geen plaats was in de herberg” en dat het Kind werd neergelegd “in een kribbe”  
ofwel een voerbak. In het Westen is men daarom de geboorte van Jezus gaan verbeelden in een stal. 
Rond Bethlehem waren er overigens wel degelijk grotten en onder de Geboortekerk (4de eeuw) bevindt zich de  
‘Geboortegrot’. Soms zien wij op Westerse afbeeldingen een combinatie: een grot met een houten uitbouw. De grot  
heeft ook de symboliek van duisternis en dood, waarin het Licht (Christus) wordt geboren om ons te verlossen van  
zonde en dood.  



In de Middeleeuwen gaat in het Westen de stal gecombineerd worden met een ruïne: een verwijzing naar het  
voormalige paleis van koning David in Bethlehem, om uit te drukken dat Jezus de Zoon van David is, een  
afstammeling van Israëls grote koning.  
In Italië is het gebruik om een kerststal (il presepio) te maken zeer levendig. Op de grote kerstmarkt op de Piazza  
Navona te Rome kunnen stalletjes in alle soorten en maten worden gekocht. En op het Sint Pietersplein staat sinds  
1982 elk jaar een kerststal met levensgrote figuren. Een initiatief van de nu Heilige Paus Johannes Paulus II.   

 
Tussenstand Voedselbankactie 
Een ongekend record! Nu al 27 ingeleverde kratten. Dat is vier meer dan tijdens de Vastenactie. 
Het loopt nog tot en met de Tweede Kerstdag. Dertig kratten zou fenomenaal zijn! En dat in 
deze tijden van beperking! Op naar de finale! 
 
 

 
Zaterdag 26 december, Tweede  Kerstdag, om 10.00 Eucharistieviering 
Intenties: voor onze eigen parochie, Mieke Smit-paanakker en Ton Smit, Hennie van Bentem-van Dongen en Co van 
Bentem, Aggie Josso, Joke Neeskens-Heeremans, Jan Kraaijvanger, Marijke Kemp-Bos, Piet Blom, in liefdevolle 
herinnering Gopal Ramanathan, voor de zielenrust van Adrianus Kardinaal Simonis, Jan Schumacher en An 
Schumacher-Mesman, voor onze ouders en broer John en Meta Daemen, Jaap en Ally van der Kuil en Marcel van der 
Kuil, Corry Schoenmaker-Hage, Mia Janssens-Prince, voor de zielenrust van Jaap Slijkerman en nabestaanden 
 
Zondag 27 december om 10.00 uur Eucharistieviering 
Intenties: voor onze eigen parochie, Cees van Bentem, Joseph Schreurs, voor overleden ouders, schoonouders, opa en 
oma Ivo en Ange Mijatović, Cornelis Antonius Meijer, 
 
Zondag 27 december om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in het Lof.  
 
Dinsdag 29 december om 09.00 uur   
Intenties: voor onze eigen parochie,  
 
Woensdag 30 december om 10.00 uur, viering “Hart voor ouderen”  
Intenties: voor onze eigen parochie  
 
Donderdag 31 december om 19.00 uur Eucharistieviering 
Intenties: voor onze eigen parochie 
 
Vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) om 10.00 uur Eucharistieviering 
Intenties voor onze eigen parochie, Aggie Josso, Corry Schoenmaker-Hage, Marijke Kemp-Bos, Jan Kraaijvanger, 
Joke Neeskens-Heeremans, Mia Janssens-Prince 
 
Zaterdag 2 januari 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. 
 
Ivm de vakantie van Yvonne Mes is het secretariaat gesloten vanaf 24 december t/m 10 januari 2021. Eens per week, 
op vrijdag, zal de mail worden nagelopen en het antwoordapparaat afgeluisterd. In geval van nood kunt u de paters 
bereiken of een van de leden van het parochieteam. 
 
De opbrengst van de collecte van zondag 20 december bedroeg € 303,85,  hartelijk dank daarvoor. 
 
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u vinden in ons parochieblad. 
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