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Rondwandeling Haarlem met Actuele Moderne Devoot:  ‘Moderne Devotie met diepe en stevige wortels in Haarlem e.o.’ 

Op woensdag 26 oktober verzorgt Mink de Vries, coördinator van de Actuele 
Moderne Devotie Beweging Nederland, een rondleiding door het centrum van 
Haarlem. De rondleiding start voor de hoofdingang van de Grote Bavo, op de Grote 
Markt, om 14.00 uur. 
Mink de Vries komt op initiatief van de Elisabeth Leseur Groep Heemstede naar 
Heemstede en Haarlem. ‘s Ochtends verzorgt hij eerst een inleiding over Thomas a 
Kempis en de Moderne Devotie in onze OLV Hemelvaartkerk voor de Elisabeth 
Leseur Groep, daarna vertrekt hij naar Haarlem.  
Haarlem kent een lange geschiedenis van Moderne Devote Zusterkloosters, Hofjes, 
en Gasthuizen. Zo waren er maar liefst negen Zusterhuizen van de Derde Orde van 
de Moderne Devotie. Daarnaast zijn er twee Vrouwenkloosters gesticht en twee 

Mannenkloosters, waarvan de één direct verbonden was met de Moderne Devotie en de ander indirect verbonden was middels 
biechtvader en rector. 
De Moderne Devotie staat dit jaar bijzonder in de belangstelling vanwege de Heilig Verklaring van Titus Brandsma, het Paus 
Adrianusjaar en de 550ste sterfdatum van Thomas a Kempis. Zowel St. Titus Brandsma als Paus Adrianus zijn sterk beïnvloed 
en geïnspireerd door de Moderne Devotie van Stichter Geert Groote. Deze Hervormingsbeweging bracht welvaart en welzijn 
weer meer in balans binnen de samenleving. Deze beweging zag als roeping, om het geloof weer bij het volk te brengen en om 
het geloof te laten zien in woord en daad, zoals de allereerste christenen dat ook lieten zien. 
De Moderne Devotie helpt op dit moment geloofsgemeenschappen, om wat meer bij de samenleving aan te sluiten zonder er 
helemaal in te verdwijnen. Verder helpt ze gemeentes met het begrip Brede Welvaart en het Integraal Gemeenschaps-denken, 
een denken waarbij niet in hokjes, sectoren of portefeuilles, wordt gedacht, maar in gemeenschaps- overstijgende en 
verbindende doelen en projecten. Moderne Devotie brengt mensen, geloof en samenleving, dichter bij elkaar zonder oordeel en 
zonder aanziens des persoons. 
De rondleiding duurt ongeveer 90 minuten. Voor ieder is er dan nog de mogelijkheid, om vrijblijvend een mediatief moment 
mee te maken met teksten van Thomas a Kempis en Geert Groote o.l.v. Actueel Modern Devoot Mink de Vries in de Grote Bavo 
op de Grote Markt, de plaats waar ook de rondleiding eindigt. Het mediatief moment wordt vlak voor het geluid van de 
klokken, net voor vieren, afgesloten. 
Praktische info: graag aanmelden per e-mail devriesvrolijk@tiscali.nl i.v.m. grootte van de groep. Men kan altijd wel aansluiten 
op de dag zelf. Er zijn geen kosten aan verbonden, evt. een vrijwillige bijdrage aan het eind van de wandeling. 
Boek: Thomas a Kempis ‘De navolging van Christus in jonge taal’, in een hertaling door Mink de Vries. 
 
Bericht van de tuinploeg 
De tuinploeg van de OLVH zoekt versterking. Je krijgt er wat voor terug. Zo ligt achterin 
de kerk een deel van de oogst van dit jaar: pompoenen uit de kerktuin en appels van de 
Olmenhorst. Peren en paprika's moeten nog geoogst worden. Wie wilde tuinideeën 
heeft, maar geen tuin, of voor wie van schoffelen, snoeien, harken, planten, rooien, 
graven en gieteren houdt, is er voldoende te doen. De contactpersoon van de tuinploeg is 
Martijn Mense. Digitaal zijn wij bereikbaar via info@olvh.nl. Na afloop van de mis kunt 
u gerust een appel meenemen! Het is al een deel van de oogst van de OLVH-boom in de 
Olmenhorst. 
 
Terugblik Open Monumentendag 

Zondag 11 september was het dubbel feest in onze kerk. Mgr. Johannes Hendriks 
celebreerde de H. Mis. Daarna een pontificale koffie en de overhandiging van een 
kistje jubileumwijn. Aansluitend de Open Monumentendag met een recordaantal 
bezoekers! “Ik rijd al jaren aan deze kerk voorbij en nu zie ik het eens van binnen. 
Prachtig! Wat een juweel!” Er werd een film vertoond over de architect Cuypers. Er 
was Gregoriaanse muziek en vrijwilligers hielden voortdurend rondleidingen. 
Natuurlijk maakten de architectuur, altaren en wandschilderingen veel indruk maar 
wat misschien nog wel het meest trok was de uitstelling van de monstrans en de 
inrichting voor het plechtig lof dat die avond zou plaatsvinden. Ook de verborgen 

schatten als het Heilig Putje in de sacristie, de open biechtstoelen en de parochiezaal met haard waren voor de bezoekers 
fascinerend. De vrijdag voorafgaand aan het weekeinde ontving de kerk al een delegatie vooraanstaande cultuur –en 
architectuurhistorici. Onder meer Gert van Kleef, die promoveert op de architect van de Hemelvaartkerk (Jos Cuypers), de 
voormalig rijksadviseur monumentenzorg Wim Eggenkamp, oud-rijksarchivaris Harrie-Jan Metselaars en Bernadette van 
Hellenberg Hubar bewonderden de kerk.  
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Feest van de Beschermengelen op zondag 2 oktober 
Gevierd wordt dat ieder van ons door God een persoonlijke engel wordt 
toevertrouwd, die ons beschermt en vergezelt door het leven. Dat geloofsinzicht 
baseert zich op een aantal bijbelpassages: 1. in het deutero-kanonieke bijbelboek 
Tobit wordt verteld hoe de aartsengel Rafaël aan de jonge Tobit wordt toevertrouwd 
om hem bij een moeilijke opdracht te vergezellen en te beschermen.  2. In het 
evangelie van Mattheus zegt Jezus: ‘Waak ervoor een van deze geringen te 
verachten. Want Ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk 
het gelaat van mijn hemelse Vader’. 3. In het boek Handelingen van de Apostelen 
wordt verteld hoe Petrus op wonderbare wijze uit de gevangenis ontsnapte en 
aanklopte bij het huis waar de gemeente bijeen was om voor zijn vrijlating te bidden. 

Het dienstmeisje Roosje deed open maar men geloofde haar niet dat het Petrus was. ‘Dan is het zijn beschermengel’, zeiden ze 
tenslotte. Het was paus Paulus V die het feest in 1608 officieel toestond; in 1670 werd het door paus Clemens X voor de hele 
kerk ingevoerd. 
 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 

Zondag 2 oktober, 10.00 uur, Eucharistieviering, pater Tristan Perez 
Intenties: Voor Co en Hennie van Bentem-van Dongen; voor de zielenrust van mijn overleden schoonzoon en om troost voor 
zijn nabestaanden; Aat en Léoni Broersen-Vissers; Agnes Margaretha Leuven-Hilhorst en Pieter Johannes Leuven; Mia Janssens-
Prince  
 
Zondagavond 2 oktober, 18.45 uur, plechtig Lof, pater Tristan Perez, m.m.v. E.J. Eradus, orgel  
 
Doordeweekse vieringen: 

Dinsdag 4 oktober, 09.00 uur Eucharistieviering; pater Tristan Perez 
 
Woensdag 5 oktober, 10.00 uur, viering Hart voor ouderen, seniorenpastoraat, Pater Tristan Perez 
Intenties: voor de ouderen binnen onze parochiegemeenschap en de leden van de KBO 
 
Woensdag 5 oktober, van 11.30 tot 12.30 uur uitstelling van het Allerheiligste en mogelijkheid tot stille aanbidding, pater 
Tristan. 

 
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 bedraagt €230,40 waarvoor wij u hartelijk danken. Uiteraard blijft het 
mogelijk om uw gaven giraal over te maken naar de bankrekening van de parochie, die u kunt vinden in het kader onderaan de 
Nieuwsbrief.  
 
Volgende week zondag 9 oktober om 10 uur wordt in onze zusterparochie aan de Herenweg een Klaverbladviering 
georganiseerd, ter verwelkoming van onze nieuwe herder, pater Esko Kissboat. U bent allen van harte welkom in de H. Bavo, 
voor een plechtige hoogmis, waarbij alle Klaverblad pastores zullen concelebreren. In onze eigen kerk zal om die reden geen H. 
Mis worden gevierd en het gebruikelijke koffiedrinken na afloop gaat daarom deze keer niet door. 
 
Op dinsdagavond 11 oktober wordt de cursus Catholicism in onze parochiezaal hervat. Deelnemers vanuit de ander parochies 
zijn van harte uitgenodigd om in de OLV-Hemelvaart bij de cursus aan te sluiten. Pastor Dekker zal een korte samenvatting 
geven van het vorige seizoen en we hopen natuurlijk dat ook onze nieuwe herder pater Esko Kissboat zal willen aanhaken om 
na afloop van de film met de deelnemers in gesprek te gaan. De cursus begint om 20 uur precies, u bent welkom vanaf 19.45 uur 
voor een kopje koffie of thee. 
 
Het secretariaat is m.i.v. 3 oktober weer op de normale dagen geopend, op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 09.00 
uur tot 12.00 uur. 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. 
 
Het blijft mogelijk om jubileumwijn te bestellen via het secretariaat; ook kunt u daar afspreken wanneer u de wijn wilt betalen 
en afhalen. 
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