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Expositie Zusters Augustinessen van Heemstede 
Vanaf woensdag 10 november is er een nieuwe expositie in de OLVHemelvaart-museumvitrine. 
Dit keer worden de Augustinessen van Heemstede belicht. Rome mocht dan een voorkeur 
hebben voor slotzusters boven actieve zusters, Nederlandse bisschoppen zagen het anders, zo ook 
Mgr. C.J.M. Bottemanne, bisschop van Haarlem (1883-1903). In 1888 mocht de pastoor van de 
Delftse Sint Hippolytusparochie, Herman L. Spoorman, een congregatie stichten: de 
Augustinessen van Delft. De zusters zouden na de verhuizing naar Heemstede hun naam 
wijzigen. Aan de hand van foto’s vertelt de uitgebreide begeleidende tekst u iets over de stichter,  

het begin van de congregatie, de uitbouw en verspreiding, de verhuizing naar Heemstede, de missie en de nieuwste  
ontwikkelingen. 
 

Cursus Latijnse Liturgie 
Heeft u altijd al eens meer willen weten van het Latijn, dat in de R.K. Kerk – ook in de onze - zo'n 
prominente plek inneemt? Op dinsdag 4 januari 2022 start om 19.30 uur een cursus Kerklatijn voor 
beginners in Utrecht. In tien bijeenkomsten neemt docent C. Mennen cursisten mee in het vertalen 
en begrijpen van Latijnse teksten uit de liturgie. Alle informatie vindt u op de website 
latijnseliturgie.nl, waar u zich ook kunt inschrijven. 
 
 

 
Vaticaanstad in Lego 
De 26-jarige Rocco Buttliere bouwde in drie maanden heel Vaticaanstad na in Lego. Vanuit zijn 
huis in de Amerikaanse stad Chicago bouwde hij een 3D replica van de ministaat op een schaal 
van 1:650. Hij had er 67.000 steentjes voor nodig. De replica is zo waarheidsgetrouw dat er zelfs 
een klein rood steentje te vinden is dat het raam markeert waar paus Franciscus elke zondag 
verschijnt voor zijn wekelijkse angelusgebed. Rocco: “Wat me inspireerde was het feit dat er 
bijna vierduizend jaar aan geschiedenis schuilgaat achter de architectuur, de musea en  

kunstwerken zelf.” Lees meer op: www.kn.nl 
 
Heilige van vandaag: Albericus van Utrecht  
Volgens de een zou hij afkomstig zijn uit de Engelse plaats York; anderen houden vol, dat hij van Frankische 
adel was en als hoveling verbleef aan het hof van Karel de Grote. Hoe dan ook, op een goed moment trad hij 
in bij de benedictijnen en stond hij aan het hoofd van het St-Martinusklooster in Keulen. In 777 werd hij in 
Keulen tot bisschop van Utrecht gewijd. Albericus stuurde de latere Sint Ludger naar Deventer om daar zowel 
het werk als de kerk van Lebuïnus weer op te bouwen, en vervolgens naar de Groninger gouwen, waar 
Bonifatius zo'n dertig jaar eerder was vermoord. Volgens de legende zou Karel de Grote eens zijn bisdom 
hebben behoed voor de ondergang. Als tegenprestatie beloofde Albericus voor hem een slot te bouwen. In een 
paar weken was het werk geklaard. Hij voorspelde Karel, dat het slot even veel jaren zou standhouden, als de 
bouw ervan dagen had geduurd. Dat zou de verklaring zijn van de bouw en verwoesting van het Valkhof te  

Nijmegen. Albericus stierf in 784. Hij zou begraven zijn in de St-Salvatorkerk te Utrecht. Thans wordt algemeen  
aangenomen, dat zijn stoffelijk overschot in de kloosterkerk van Susteren terecht is gekomen. 
 

 
Titus Brandsma stap dichter bij heiligverklaring 
De Nederlandse karmeliet Titus Brandsma (1881-1942) is opnieuw een stap dichter bij 
heiligverklaring. De website van de Nederlandse karmelprovincie meldt dat de leden van de 
Vaticaanse Congregatie voor de Heiligverklaringen een positief besluit namen in Brandsma’s 
zaak. Eerder dit jaar werd al een flinke stap gezet toen een wonder op voorspraak van Brandsma 
erkend werd. Het dossier van de Friese pater belandt nu op het bureau van paus Franciscus. Als  

hij er zijn goedkeuring aan geeft, volgt er een vergadering van kardinalen (een zogeheten consistorie) en zal er een datum  
worden vastgesteld. Paus Johannes Paulus II verklaarde hem in 1985 als martelaar al zalig. Brandsma’s liturgische  
gedachtenis valt op 27 juli. Titus Brandsma was onder meer hoogleraar aan de destijds nieuwe Katholieke Universiteit  
Nijmegen en adviseur van de katholieke kranten in Nederland. Hij verdedigde tijdens de Tweede Wereldoorlog de vrijheid  
van het katholieke onderwijs en de katholieke pers. Vanwege zijn verzet tegen het weren van Joodse kinderen van  
katholieke scholen en tegen verplichte NSB-propaganda in katholieke kranten, werd hij in 1942 gearresteerd. Hij belandde  
in concentratiekamp Dachau, waar hij datzelfde jaar nog stierf nadat hem in de ziekenbarak een fatale injectie werd  
toegediend.   

http://www.kn.nl/


 
Deze maand is Frans van Haaster onze parochiaan van de maand. Frans is onmisbaar als onze onvolprezen collectant, die er  
wekelijks voor zorgt dat de collecteopbrengsten worden geteld en veilig opgeborgen. Daarnaast is hij een intens  
gewaardeerde hulp van het team bij het op zondagmorgen verwelkomen van parochianen in de kerk. Wij zijn hem voor zijn  
inspanningen op velerlei terrein zeer dankbaar, ook al omdat hij zijn creativiteit in brede zin toepast bij het maken van  
kaarsen (van oude stompjes), die hij dan weer verkoopt ten bate van de parochie. Zo ook het bakken van allerlei lekkers,  
koekjes, het maken van bonbons, als we een feestje te vieren hebben, horen tot zijn hooglijk gewaardeerde activiteiten. 
Daarom: zeer verdiend een grote pluim op zijn hoed. 
 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 14 november, om 10.00 uur, Eucharistieviering, Pater Diego Pildain 
Intenties: voor onze eigen parochie, Op de voorspraak van de Heilige Johannes de Doper voor de zielenrust van Christa 
Mense-Driessen, Mia Janssens-Prince 
 
Zondag 14 november, om 18.45 uur, Aanbidding Allerheiligst Sacrament in het Lof.  
 
Dinsdag 16 november, om 9.00 uur, eucharistieviering 
Intenties: voor onze eigen parochie 
 
Woensdag 17 november, om 10.00 uur, viering “hart voor ouderen”  
Intenties: voor onze eigen parochie, 
Woensdag 17 november , van 11.30 tot 12.30 uur uitstelling van het Allerheiligste en mogelijkheid tot stille aanbidding. 
 
 
 

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 7 november bedroeg € 342,00.  
 
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u vinden in ons parochieblad. 
 
Mededelingen: 
 
De parochie is dringend op zoek naar mensen die er een eer in scheppen om zo nu en dan een uurtje te helpen met het 
poetsen van de grote koperen kerkkandelaren. Zoals u kunt zien, achterin de kerk, zien sommige kandelabers er behoorlijk 
grauw en dof uit. Vroeger gebeurde dit poetswerk door de Gouden Ploeg. We willen proberen nu een ‘Koperen Ploeg’ te 
vormen, die het, op regelmatige basis, bijvoorbeeld één middag per maand gedurende ongeveer twee uur, een uitdaging 
vindt om ons prachtige kerkkoper weer te laten schitteren. We maken het poetsen in de pastoriekeuken tot iets gezelligs! 
Wie hiervoor voelt, melde zich aan via ons secretariaat. Uiteraard wordt er voor de inwendige mens gezorgd. 
 
Overmorgen, dinsdag 16 november, start pater Diego met de maandelijkse cursus Catholicism, in de parochiezaal. Er is nog 
plaats, u kunt zich nog aanmelden via het secretariaat. Aanvang 20 uur. 
 
De Mariakalenders zijn er weer. U kunt deze tijdens kantooruren kopen bij het secretariaat. Ze kosten € 11,25. 
 
De collecte blijft voorlopig gehandhaafd aan het einde van de viering; u kunt uw gave in de schaal deponeren die achterin 
de kerk wordt aangeboden door onze collectant(en).  
 
Voor de veiligheid blijft het mogelijk uw wekelijkse kerkbijdrage in de collecte giraal over te maken! Het IBAN nummer 
van onze parochie kunt u vinden onderaan de Nieuwsbrief. 
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