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De Diego 
 

Na de pontificale afscheidsviering zal onze pater Diego ook daadwerkelijk – in ieder geval 
tijdelijk – afscheid nemen van Nederland. Via Argentinië gaat hij naar Rome om daar twee 
jaar dogmatische theologie te studeren. Hij gaat overigens buiten Rome wonen. Nederland 
heeft al een Linda en een Maarten; nu is het een mooi moment voor een Diego-editie van de 
OLVH-Nieuwsbrief. 
 
Pater Esko in de Hemelvaartkerk 
Afgelopen zondag deed pater Diego samen met pater Esko Kissboat de indrukwekkende H. 
Mis. Het koor zong Schuberts Deutsche Messe. Wij mochten met velen genieten van pater  

Esko’s aanwezigheid. Bij de communie-uitreiking werd zijn rij drukbezocht en na afloop moest hij alle handen schudden. Van  
ganser harte welkom en Gods zegen! 
 

Een Argentijnse heilige 
Hector Valdivielso Sáez is de eerste Argentijnse heilige van eigen bodem. Geboren in Buenos Aires in 1910 (31 
oktober). Hij trad in bij de Broeders de la Salle (Broeders van Christelijke Scholen) in 1926. Zijn doel was om 
missionaris te worden; de opleiding kreeg hij in België. Drie jaar later werd hij onderwijzer aan een school in 
Spanje. Zijn inzet voor de jeugd was voorbeeldig. In zijn vrije tijd begeleidde hij leerlingen die extra steun 
nodig haden. Op 24-jarige leeftijd namen de communisten hem gevangen, samen met nog zes andere broeders 
De la Salle en een pater Passionist. Zij kregen een schijnproces in het Casa del Pueblo. Hector en zijn 
medebroeders werden op 9 oktober gefusilleerd nabij de begraafplaats van Turón. Op die dag begon ook het  

Internationale Eucharistische Congres, dat de hergeboorte en doorstart van het katholicisme in Argentinië markeerde. In 1999  
werd hij heiligverklaard. Zijn relieken worden bewaard in de kerk van San Nicolas de Bari, in Buenos Aires. 
 

De patroonskerk van Argentinië 
De basiliek Onze-Lieve-Vrouw van Luján (Basilica de Nuestra Señora de Luján) in Luján wordt jaarlijks door 
miljoenen pelgrims bezocht. De kerk is toegewijd aan Maria, patroonheilige van Argentinië. De 106 meter 
hoge torens van de domineren zowel de stad als de omringende pampa’s. De belangrijkste 
bezienswaardigheid in de kerk is de Maagd van Luján, een klein beeld van Maria de Heilige Maagd dat 
achter het hoofdaltaar in de zogenaamde Camarin de la Virgin staat. Voor het altaar bevindt zich een replica 
van het beeld. In 1685 werd een kapel gebouwd voor een miraculeus beeldje van de Heilige Maagd. Het 
aantal pelgrims nam zienderogen toe en geleidelijk aan groeide rond de kapel een dorp, Luján. In 1730 werd 
het dorp een stad en werd de kapel een parochiekerk. De huidige kerk werd gebouwd door de Franse  

architect Uldéric Courtois. De bouw ervan begon op 6 mei 1890 en de nog niet geheel voltooide kerk kon worden gewijd in  
1910. Paus Pius XI verleende de kerk in 1930 de status van basiliek.  
In 1975 begon een groep jonge katholieken met een pelgrimstocht vanuit Buenos Aires naar de basiliek. Sindsdien groeide de  
tocht uit tot een jaarlijks terugkerende traditie. Op 11 juni 1982 bezocht paus Johannes Paulus II de basiliek en droeg er een Mis  
op die bijgewoond werd door 700.000 gelovigen. Op 25 mei 2010 woonde de Argentijnse president Cristina Fernánde de  
Kirchner in de kerk een plechtige Te Deum-mis bij ter gelegenheid van de viering van het 200-jarige jubileum van de  
onafhankelijkheid van Argentinië. Aan de pelgrimage van 2 oktober 2011 namen meer dan één miljoen gelovigen deel. De  
kerkklokken werden gemaakt van omgesmolten wapens uit de Eerste Wereldoorlog. 
 

Argentijnse thee, de favoriet van pater Diego en Lionel Messi 
Maté thee heeft in zeer korte tijd enorm aan populariteit gewonnen. Daar hebben diverse 
wereldberoemde voetballers zoals Lionel Messi, Neymar, Luis Suárez en Sergio Aguero een 
belangrijke bijdrage aan geleverd. Maté thee is een Argentijnse  specialiteit die bovendien erg 
gezond is. Ook de paus is al eens gespot, terwijl hij genoot van deze warme drank. De thee is 
gezond, maar ook het sociale aspect is erg belangrijk bij het bereiden en drinken. Dat past ook bij 
de manier van leven in Latijns-Amerika. Maté thee (ook wel Yerba Maté geheten) vindt zijn  

oorsprong in Argentinië, maar ook in omliggende landen zoals Brazilië en Uruguay wordt het heel veel gedronken. De  
Matéplant groeit alleen in Argentinië en in de grensstreek met Brazilië en Paraguay. De thee wordt geproduceerd op een  
traditionele manier door het drogen van de bladeren en takjes van de Matéplant. Afhankelijk van de verhouding tussen de  
bladeren en takjes heeft de thee een licht bittere of zoete smaak. De Zuid-Amerikaanse bevolking drinkt de thee met een beker  
die is gemaakt van een kalebas en een metalen rietje. Dit rietje wordt ook wel een bombilla genoemd. De thee staat bekend als  
een drank die het immuunsysteem bevordert, ontgifting bevordert, het zenuwstelsel versterkt en ook veroudering tegengaat. 
 
 



Argentijns aan tafel: Rundvlees chimichurri 
  
Chimichurri is een van oorsprong Argentijnse smaakmaker. Vaste onderdelen zijn knoflook, 
platte peterselie, oregano, azijn en olijfolie. Chimichurri wordt vaak geserveerd bij vlees.  
Ingrediënten: 2 tenen knoflook, 15 g verse platte peterselie, 1 el gedroogde oregano, 1 tl 
chilivlokken, 1 tl gerookte-paprikapoeder pikant, 6 el zonnebloemolie, 3 el rode wijnazijn,  
3 el water, ½ tl zeezout, 4 entrecotes. 
Bereiding: Steek de barbecue aan of laat Pater Diego of pater Tristan dit doen. Die kunnen dat het  

best. Maak de chimichurri: snijd de knoflook en peterselie fijn. Meng samen met de oregano, chilivlokken, paprikapoeder, 
⅚ van de olie, de azijn, het water, wat peper en het zout. Laat staan tot gebruik. 
Dep het vlees droog met keukenpapier. Bestrijk met de rest van de olie en bestrooi rondom met peper en zout. Gril op de  
barbecue in ca. 4 min. medium rare. Keer halverwege. Neem van de barbecue en laat 5 min. losjes afgedekt met  
aluminiumfolie rusten. Snijd het vlees tegen de draad in, in plakjes, verdeel er een beetje chimichurri over en serveer de rest  
apart erbij. 
 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 17 juli 2022, zondag 10.00 uur, Eucharistieviering, Pastoor Eric Fennis, in concelebratie met de pastores van de 
parochies Klaverblad, in een gezamenlijke viering ivm het afscheid van pater Diego Pildain, met na afloop een feestelijk 
kopje koffie of thee voor iedereen 
Intenties: Leo Kindt, Agnes Margaretha Leuven-Hilhorst en Pieter Johannes Leuven, Mia Janssens-Prince, Jan van Doorn 
 
Zondagavond 17 juli 18.45 uur, plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, m.m.v. E.J. Eradus, orgel  
 
Doordeweekse vieringen: 
Dinsdag 19 juli, 09.00 uur Eucharistieviering 
intenties:  
 
Woensdag 20 juli, 10.00 uur, viering hart voor ouderen, pastor Rob Verhaegh 
Intenties:  
 
Woensdag 20 juli, 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 omstandigheden niet naar de kerk kan komen en die wat extra aandacht  

behoeft, fijn als u ons dat laat weten via het secretariaat. We kunnen dan contact opnemen met de betreffende parochiaan of  
een kaartje sturen ter bemoediging. 
 
De opbrengst van de collecte van afgelopen zondag 10 juli, bedraagt € 319,30, waarvoor we u heel hartelijk dankzeggen! 
 
Het blijft mogelijk uw jubileumwijnen te bestellen via het secretariaat. Ook kunt u d.m.v. een mailtje een afspraak maken  
voor het ophalen/betalen van de wijn. 
 
Het secretariaat is nog steeds beperkt geopend. Wij vragen u vriendelijk suggesties of opmerkingen zo veel mogelijk per 
e-mail met ons te delen. Ook het aanvragen van misintenties kan per e-mail, of door een briefje met uw intenties in de bus  
van de pastorie te doen. Op vrijdagochtend wordt deze geleegd en worden de opgegeven intenties verwerkt. 
 
Ondanks het vertrek van pater Diego zullen vooralsnog alle vieringen in onze kerk op de gebruikelijke tijdstippen 
doorgang kunnen vinden, met dank aan de pastores die hiervoor in hun agenda ruimte maken. Mochten een viering niet 
doorgaan of er treden wijzigingen op in het vieringenschema, zal dit via de website en de wekelijkse nieuwsbrieven 
worden gecommuniceerd.  
 
De dames die wekelijks de bloemen verzorgen in de kerk nemen even afstand van hun werkzaamheden. Tot aan Maria 
Hemelvaart zal het bloemwerk daarom een sober karakter dragen. Zo mogelijk wordt gezorgd voor een bescheiden hulde 
bij onze patrones. Als we op 21 augustus ons patroonsfeest vieren en de 95e verjaardag van onze parochie, zal de werkgroep 
weer zorgen voor een verse bloementooi op het priesterkoor en op de altaren. 
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