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Kerstmis is nabij: de Gulden Mis in de Hemelvaartkerk 
Op woensdag 14 december (10.00) verlichten honderden (!) kaarsen en kaarsjes de kerk. Het is de jaarlijkse 
Gulden Mis, een van de mooiste kerkelijke momenten van het jaar. Met deze Mis wordt in de Tridentijnse 
liturgie de Votiefmis aangeduid die wordt opgedragen op de Quatertemper-woensdag na de derde 
zondag van de Advent (gaudete)). De Mis begint met het Rorate (Dauwt hemelen der rechtvaardigen). 
Tijdens de mis wordt in het bijzonder stilgestaan bij de blijde verwachting van Maria, eigenlijk het feest 
van Maria’s toekomstige moederschap. Aan het bijwonen van deze mis wordt een bijzondere waarde 
toegekend, waarop het woord Gulden dan ook betrekking heeft. In het verleden oefende de Gulden Mis 
een bijzondere aantrekkingskracht uit op mensen die in nood verkeerden – we mogen nu ook denken aan 
de Oekraïners - of op mensen wier naasten op zee waren. De mis werd dan ook wel Schippersmis  

genoemd. Het gebruik van de Gulden Mis bestaat sinds de vijftiende eeuw, vooral in Nederland en België. Oorspronkelijk vond  
de Mis plaats in de vroege morgen, vóór de dageraad. 
 

 

Het Kerstdorp van Frans van Haaster 
Onze zeer actieve parochiaan Frans van Haaster - koster, collectant, meesterbakker – heeft 
een heus kerstdorp aangelegd. Wij voegen in de digitale versie van de nieuwsbrief een 
grotere foto toe zodat daar de mooie details beter te zien zijn. In het midden ligt een 
spoorbaan. Eromheen vele monumentjes, een meertje met visser, kermisattracties, een 
skibaan, een haventje met ophaalbrug…te veel om op te noemen. Frans over zijn dorp: “Ik 
ben ermee begonnen na mijn werkzame leven, nu tien jaar geleden. Omdat wij steeds meer 
voorwerpen in de kerstsfeer verzamelden, bleek de woonkamer daar niet langer meer de 
meest aangewezen plek voor. Daarom gingen we naar de serre, zoals wij het noemen. Op  

het tuinstel ben ik daar verdergegaan. Er kwam steeds meer bij. Het is natuurlijk heel precies werk en de voorwerpen zijn teer  
en breekbaar. Dit jaar wilden onze kleinzoons meehelpen. Dat zijn er inmiddels zeven en vanwege het breekbare karakter  
konden er dus maar twee tegelijk helpen. Daan en Julyan gingen vol enthousiasme aan het werk. Voor mij erg fijn om zo samen  
hieraan te kunnen werken. In de herfstvakantie zijn we er al mee begonnen. En geloof mij, ik kon ze niet bijhouden. Elke dag  
een paar uurtjes. Een iedereen vindt het prachtig. En dat geeft ons ook weer veel voldoening.”   
 

 

Finale van de jubileumwijnactie 
De jubileumwijncommissie heeft besloten de actie op 11 december te stoppen. Die dag kan 
er echter nog wel degelijk wijn gekocht worden. Een echte actiedag!!! Argentijnse wijn: 
twee voor 25,00 euro. De jubileumwijn: twee voor 15,00 euro. OP =OP!!! 
Op 18 december zit onze Richard Käller nog één keer bij zijn vat om eventuele restanten te 
verkopen. We mogen nu al terugzien op een zeer geslaagde jubileumactie. 
 

 
 

Heilige van vandaag 11 december: Jozef Aartsvader 
Jozef was de elfde van de twaalf zonen van aartsvader Jakob. Hij was het eerste kind dat Jakob 
kreeg bij zijn geliefde vrouw Rachel. Na Jozef kreeg Rachel nog een tweede zoon: Benjamin. 
Jakob hield van zijn laatste twee jongens meer dan van de eerste tien. Zij waren dan ook erg 
jaloers op de jongste twee. Toen Jozef eens een prachtige veelkleurige mantel kreeg van zijn 
vader, werden de oudere broers zo jaloers op hem, dat ze hem ergens op een geschikt moment 
in een put wierpen en later als slaaf verkochten aan een karavaan voorbijtrekkende  

Egyptenaren. Hij werd doorverkocht aan een vooraanstaand Egyptisch ambtenaar, Potifar geheten. Potifars vrouw werd  
verliefd op de jonge knappe Hebreeër. Jozef weigerde in te gaan op haar toenaderingspogingen. Daarop was die vrouw zo  
beledigd dat ze hem op valse beschuldigingen in de gevangenis liet werpen. Daar ontmoette hij de opperschenker en  
opperbakker van de farao. Hij wist hun dromen uit te leggen, en later toen de farao een droomuitlegger nodig had, herinnerde  
de opperschenker zich de Hebreeër in de gevangenis. Jozef werd naar het paleis gehaald en legde de Farao zijn dromen uit en  
voegde er tegelijkertijd een aantal beleidsadviezen aan toe. Als beloning werd hij aangesteld tot onderkoning. Toen alle  
omringende landen kreunden onder een zware hongersnood, bleek hij grote voorraden te hebben opgeslagen in zijn schuren.  
Daardoor aangetrokken kwamen ook zijn broers uit Kanaän om brood te kopen. Zij herkenden hun verkochte broertje niet,  
maar hij hen wel. Na veel verwikkelingen verzoenden ze zich met elkaar. 
 
 



 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 11 december, 10.00 uur, Vormselviering, MGR. Hendriks, pastor Ans Dekker, pater Esko Kissboat 
Intenties: Vera Kraaijvanger-Schuitemaker, Noor van den Berg-Belle, Jan van Doorn, Agnes Margaretha Leuven-
Hilhorst en Pieter Johannes Leuven; Mia Janssens-Prince 
 
Zondagavond 11 december, 18.45 uur, plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, m.m.v. E.J. Eradus, orgel  
 
Doordeweekse vieringen: 
Dinsdag 13 december, 09.00 uur Eucharistieviering; pater Esko Kissboat 
 
Woensdag 14 december, 10.00 uur, viering Hart voor ouderen, pastor Rob Verhaegh 
Intenties: Vera Kraaijvanger-Schuitema, Noor van den Berg-Belle, in liefdevolle herinnering Jaap en Con 
Schoenmaker-van Velthoven 
 
Woensdag 14 december, van 11.30 tot 12.30 uur uitstelling van het Allerheiligste en mogelijkheid tot stille 
aanbidding, pater Esko Kissboat. 
 
Zaterdag 17 december, 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 € 290,60, waarvoor wij u hartelijk danken.  
 
Mededelingen: 
 
De cursus Catholicism deel 8 wordt verschoven van dinsdag 13 december naar de maandag ervoor nl. 12 
december. Verder blijft alles hetzelfde. 
 
Op dinsdagavond 20 december is de Avond van Barmhartigheid (Boeteviering) met stille aanbidding en 
biechtgelegenheid. De viering begint om 19.00 uur waarna tot 20.00 uur gelegenheid is voor persoonlijk biechten. 
Indien men op een ander moment wil biechten kan er altijd een afspraak gemaakt worden. 
 
Het dames- en herenkoor zal na de H. Mis op 18 december a.s. Nederlandse kerstliederen zingen. De wens van het 
koor is om dit samen met alle kerkgangers te doen. U bent hierbij van harte uitgenodigd om mee te zingen. Op het 
programma staan de kerstliederen die staan in de bruine bundel.  
Deze samenzang zal ongeveer een kwartier duren, het koor hoopt u dan allen achterin de kerk te treffen. 
 
De Mariakalenders zijn er nog. 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.  
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