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Hemelvaartkerk ontvangt Historische Vereniging 
 
Dinsdag 18 oktober ontvingen de Hemelvaartkerk een groep van twintig personen. Het initiatief 
ging uit van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek. De voormalig voorzitter Ronald 
Huigen, René Janus  en Remmert Pels waren van de vereniging mee als begeleider. 
De HVHB organiseerde dit bezoek voor deelnemers die aangemeld worden via ROADS, 
Kennemerhart en WijHeemstede. Wij hebben  ze een soort Open Monumentendag-bezoek laten  

meemaken en er werd stilgestaan bij architectuur, doopvont, kapellen, het wapen van Theresia, de biechtstoel, de ramen, veel  
historische feitjes, de gerfkamer, priesterkoorvloer, altaren, sacristie, parochiezaal en tuin. Ze kregen boekjes en een setje  
ansichtkaarten mee. Men reageerde zeer enthousiast en ook later kwam er nog een bijzonder woord van dank namens de  
HVHB. 
 

Buitenlands bezoek 
 
Woensdag 19 oktober was Rob Verhaegh weer onze voorganger. Mét 
Father Jude. Father Jude bad het Onze Vader in het Sri Lankaans. Prachtig! 
Daarna Rob in het Nederlands. Zondag 30 oktober hadden wij wederom 
een ‘Mis met twee heren’. Pater Tristan ontving zijn collega-pater Horacio 
Cabaña. Pater Horacio is pastoor van de Sint Jozef-parochie in het 
IJslandse Hafnarfjördur. Na afloop bleef hij nog lang handen schudden en 
napraten. Uiteraard kreeg pater Horacio een fles jubileumwijn. 
 

 
 

Herstel en uitbreiding van het orgel 
 

Dinsdag 8 juni begonnen de langverwachte werkzaamheden aan ons prachtige en imposante orgel. 
Enerzijds moest de schade ten gevolge van de zware februari-storm worden hersteld. Er was toen 
namelijk door lekkage hemelwater bij het orgel gekomen. Anderzijds gaat nu de lang bestaande wens tot 
wijziging van de klankmogelijkheden werkelijkheid worden. Hierdoor worden de bespeelmogelijkheden 
groter en komen de uitvoeringen van sommige composities beter tot hun recht. Het begeleiden van de 
koor- en samenzang wordt hierdoor eveneens verbeterd. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Ronald van Baekel van Adema’s Kerkorgelbouw. Dirigent 
en organisten zijn natuurlijk betrokken. Naar verwachting zullen de werkzaamheden vóór 20 november  

zijn afgerond. In de tussentijd kan gebruik gemaakt worden van het harmonium en de piano. (met dank aan Erik Jan Eradus,  
John van den Putten en Olof Vugs) 
 
 

De digitale adventsretraite 2022 van de jezuïeten 
 
Het woord is mens geworden is de titel van de digitale adventsretraite in 2022. De retraite gaat op 
27 november van start, de eerste adventszondag, en eindigt met Kerstmis. Het is de zeventiende 
digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn 
geschreven door de regionale overste van de jezuïeten in de Lage Landen: Marc Desmet sj. Je kunt 
je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.adventsretraite.org.  
Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten,  
meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 
adventsperiode en de menswording van God intenser te beleven. Op zaterdagochtend tijdens de  

adventstijd kunnen deelnemers van de retraite meedoen aan een geleide meditatie via ZOOM. 
Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite: 
-    “De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het ordende mijn innerlijk leven.” 
-    “Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én vol te houden.” 
-    “Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd.” 
-    “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en  
     bezinning.” 
 
 
 



Heilige van vandaag: Stanislas Kostka 
Stanislas was een jongen van Poolse adel, geboren op 28 oktober 1550 op slot Rostków. Vader wilde, dat hij 
en zijn oudere zoon Paul door de jezuïeten zouden worden gevormd. Daartoe zond hij ze naar het pas 
opgerichte jezuïetencollege te Wenen. Daar woonde Stanislas in hetzelfde huis als zijn broer, maar deze was 
een nogal heerszuchtig type, en bovendien moest hij eigenlijk niets van de jezuïeten hebben. Stanislas wel. 
Hij verlangde naar iets anders in zijn leven, maar besefte, dat hij met zulke idealen bij zijn broer niet hoefde 
aan te komen. Ook vader zou er vast niet mee ingenomen zijn. Dus brak hij met zijn milieu, kleedde zich als 
een zwerver en ging op weg. Hij begaf zich naar Augsburg, 450 kilometer verderop! Daar meldde hij zich 
aan bij de jezuïeten. In Augsburg kreeg hij te horen, dat hij door moest reizen naar Dillingen (nog eens 
veertig kilometer). Daar woonde Petrus Canisius, één van de belangrijkste jezuïeten van dat moment in de  

Duits sprekende landen. Deze stuurde de jongen met twee jezuïetenstudenten door naar Rome. Nu was hij ver genoeg weg van  
de invloedssfeer van thuis, en werd aangenomen als novice in de orde der jezuïeten. Niet lang daarna stierf hij (aan een ziekte?  
van uitputting?) op 15 augustus 1568, nog geen 18 jaar oud. Zijn lijfspreuk was 'Ad maiora natus sum': 'Ik ben voor iets hogers  
geboren'. Hij is patroon van Polen. Daarnaast van de studerende jeugd in het algemeen. Hij had een grote liefde voor de Heilige  
Maagd. Zijn voorspraak wordt ingeroepen bij geloofstwijfel.    
 
 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 13 november, 10.00 uur, Eucharistieviering, pater Esko Kissboat 
Intenties: op de voorspraak van de heilige Johannes de Doper voor de zielenrust van Christa Mense, 
Cecile Tombrock-Nieuwland, Joke Stuijt-Veldt, overledenen familie Stuijt, overledenen familie Veldt, Agnes Margaretha 
Leuven-Hilhorst en Pieter Johannes Leuven; Mia Janssens-Prince 
 
Zondagavond 13 november, 18.45 uur, plechtig Lof, pater Esko Kissboat, m.m.v. E.J. Eradus, orgel  
 
Doordeweekse vieringen: 

Dinsdag 15 november, 09.00 uur Eucharistieviering; pater Esko Kissboat 
 
Woensdag 16 november, 10.00 uur, viering Hart voor ouderen, pastor Rob Verhaegh 
Intenties:  
 
Woensdag 16 november, van 11.30 tot 12.30 uur uitstelling van het Allerheiligste en mogelijkheid tot stille aanbidding, pater 
Esko Kissboat. 
 
Zaterdag 19 november, 17.00 uur, Mass in English, Pater Tristan Perez 

 
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 € 312,20, waarvoor wij u hartelijk danken.  
 
Op 23 november wordt in de pastorie van de H. Bavo de eerste informatieavond gehouden voor ouders van kinderen die hun 
1e communie gaan doen. Op de leestafel achter in de kerk vindt u de flyer met instructies hoe u uw kind kunt aanmelden. Van 
harte aanbevolen. 
 
De Mariakalenders zijn er weer. Ze kosten € 12,50 per stuk, u kunt ze kopen tijdens kantooruren op het secretariaat. 
 
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.  
 
U kunt nog steeds de jubileumwijnen kopen achterin de kerk, bij het bekende wijnvat. Zeker in de aanloop naar de feestdagen 
van harte aanbevolen. U steunt er uw parochie mee. 
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