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De kerstaankondiging in het Romeinse Martelarenboek 
Van ouds wordt er in kloostergemeenschappen 's avonds voorgelezen uit het ‘Martyrologium 
Romanum', het Romeinse Martelarenboek. Het feest van Jezus' geboorte op 25 december wordt 
aangekondigd als volgt: 'In het jaar vijfduizend-negenhonderd-negentig sinds de schepping van de 
wereld, toen God in den beginne hemel en aarde schiep het jaar tweeduizend-negenhonderd-zeven-en-
vijftig sinds de zondvloed; tweeduizend-en-vijftien jaren na de geboorte van Abraham; het jaar 
vijftienhonderd-en-tien sinds Mozes en de Uittocht van het volk Israël uit Egypte; het duizend-en-twee-
en-dertigste jaar sinds David's zalving tot koning; in de vijf-en-zestigste week van Daniël's voorspelling; 
de honderd-vier-en-negentigste Olympiade; het zevenhonderd-twee-en-vijftigste jaar sinds de stichting 
van de stad Rome; het twee-en-veertigste jaar van de keizerlijke regering van Octavianus Augustus,  
terwijl de gehele wereld in vrede was; in het zesde tijdvak der wereld: wordt Jezus Christus - die van  

eeuwigheid God was en de Zoon van de eeuwige Vader, om de wereld door zijn allergoedertierenste komst te heiligen, nadat  
Hij van de heilige Geest ontvangen was en er negen maanden verlopen waren sinds zijn ontvangenis - Nu moest de lezer zijn  
stem verheffen…TE BETHLEHEM VAN JUDA UIT DE MAAGD MARIA ALS MENS GEBOREN.  
 

De eerste kerststal werd door Franciscus opgezet 
Franciscus verlangde ernaar Christus zo getrouw mogelijk na te volgen. Zo vroeg hij 
in 1224 toestemming aan de Paus om een levende kerststal in te richten. Op die 
manier zouden hij en zijn volgelingen zich nog duidelijker Jezus' armoede voor de 
geest kunnen halen. Zijn levensbeschrijver vertelt het als volgt: “Voortdurend 
bracht hij zich mediterend woorden voor de geest en dacht hij diep over Jezus' leven 
na. Vooral de nederige omstandigheid waarin Hij geboren was, hield zijn aandacht 
gevangen. Daarom moet ik wel vertellen wat hij deed op de geboortedag van onze 
Heer Jezus Christus. Ongeveer twee weken voor Kerstmis liet Franciscus een man 
van goede naam, Johannes, bij zich komen en zei: ‘Als je wilt dat we dit jaar in  

Greccio Kerstmis vieren, tref dan vlug voorbereidingen en doe precies wat ik je zeg. Ik wil de herinnering oproepen aan het  
Kind, dat in Bethlehem geboren is, en zo goed mogelijk met eigen ogen de pijnlijke en behoeftige omstandigheden zien; ik wil  
zien hoe het daar in een kribbe op stro lag tussen een os en een ezel.’ De vreugdevolle dag kwam nader. Uit vele plaatsen waren  
de broeders uitgenodigd, de mensen uit de streek zorgden voor fakkels en kaarsen om daarmee licht te brengen in die nacht,  
waarin een fonkelende ster met zijn licht alle dagen en jaren had verlicht. De nacht was helder als de dag, een verrukking voor  
mensen en dieren. En ze kwamen, mannen en vrouwen, opgetogen van een ongekende vreugde bij het zien van de geheel  
nieuwe manier, waarop het geheim werd gevierd. Het bos weergalmde van de stemmen en de rotsen kaatsten het geluid terug.   
Gods heilige stond voor de kribbe, telkens zuchtend uit diep medelijden. Boven de kribbe werd de plechtige heilige mis gevierd  
en de priester werd bevangen van een ongekende ontroering.” 

 
Vier nu - website over christelijke hoogfeesten 

De Rooms-Katholieke Kerk introduceert een nieuwe website: Vier nu. Op deze site worden christelijke 
hoogfeesten zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren toegelicht en bezoekers worden van harte 
uitgenodigd de feesten mee te vieren in de eigen parochie. Met de landelijke campagne Vier.nu 
Kerstmis willen de gezamenlijke Nederlandse bisdommen dit jaar zoveel mogelijk mensen stimuleren 
om naar de kerstvieringen te komen. 
Vier.nu biedt inspiratie voor en over het samen vieren van de belangrijke hoogfeesten in de Rooms-
Katholieke Kerk. Vier.nu is behalve een landelijke campagne ook een campagne voor en door de  
parochies. De site begint in 2022 met de focus op Kerstmis. In de loop van 2023 worden andere  

hoogfeesten als Pasen en Pinksteren uitgelicht. Maar ook de informatie over Kerstmis blijft toegankelijk om zo bezoekers  
blijvend de mogelijkheid te bieden om meer te lezen en te leren over de verschillende hoogfeesten. In de loop van de tijd krijgen  
nog meer belangrijke christelijke feesten een plek. Ook praktische informatie voor parochies wordt dan verder aangevuld. 

 
Succes Jubileumwijn 

De jubileumwijnactie heeft een prachtig slotakkoord gekregen. Alle wijn is verkocht! Met een netto-
winst van € 2.825! Om in het huidig tijdsgewricht een kleine drieduizend euro bijeen te brengen is een 
grote bemoediging. Onze wijn is als cadeau gegaan naar de Paus, de nuntius, de bisschop, naar 
pastoors en pastores. Er waren kopers van buitenaf, maar de wijn ging vooral naar de eigen 
parochianen. Soms werden er maar een paar flessen verkocht, een andere keer ging het met dozen  

tegelijk de kerkdeur uit. Een grote pluim voor allen die aan de wijnactie hebben deelgenomen, vanaf de proeverij met pater  
Tristan tot het genoemde slotakkoord. Dank ook aan Paul Brantjes die de leveringen en etikettering perfect heeft verzorgd. 
 



Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zaterdag 24 december, 19.00 uur, Kinderviering, pater Tristan Perez 
Intenties: Ruud Teeuwen, Cecile Tombrock-Nieuwland, Jan Schumacher en An Schumacher-Mesman, Annemarie Simons-van 
der Spek en haar zuster Marianne 
 
Zaterdag 24 december, 22.00 uur, Eucharistieviering, pater Esko Kissboat 
Intenties: Ruud Teeuwen, Cecile Tombrock-Nieuwland, Jan Schumacher en An Schumacher-Mesman, Annemarie Simons-van 
der Spek en haar zuster Marianne 
 
Zondag 25 december, 10.00 uur, Eucharistieviering, pater Esko Kissboat 
Intenties: Vera Kraaijvanger- Schuitemaker, Mieke Smit-Paanakker en Ton Smit, Ruud Teeuwen, Co van Bentem en Hennie van 
Bentem-van Dongen, op de voorspraak van het Allerheiligst Hart van Jezus, voor de zielenrust van Chris Driessen,  Leo Kindt, 
Jan van Doorn, Aat en Léoni Broersen-Vissers, Agnes Inden-Meulenkamp, Agnes Margaretha Leuven-Hilhorst en Pieter 
Johannes Leuven, Mia Janssens-Prince, Herman Blanke en overleden familieleden 
 
Zondagavond 25 december, 18.45 uur, plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, m.m.v. E.J. Eradus, orgel  
 
Tweede Kerstdag 26 december, om 10.00 uur, Eucharistieviering 
Intenties: Vera Kraaijvanger- Schuitemaker, Mieke Smit-Paanakker en Ton Smit, Ruud Teeuwen, Co van Bentem en Hennie van 
Bentem-van Dongen, op de voorspraak van het Allerheiligst Hart van Jezus, voor de zielenrust van Chris Driessen,  Leo Kindt, 
Jan van Doorn, Aat en Léoni Broersen-Vissers, Agnes Inden-Meulenkamp, Agnes Margaretha Leuven-Hilhorst en Pieter 
Johannes Leuven, Mia Janssens-Prince, Herman Bl;anke en overleden familieleden, overleden grootouders Van der Spek-Eras 
 
Doordeweekse vieringen: 
Dinsdag 27 december, 09.00 uur Eucharistieviering; pater Esko Kissboat 
 
Woensdag 28 december, 10.00 uur, viering Hart voor ouderen, pastor Rob Verhaegh 
Intenties:  
 
Woensdag 28 december, van 11.30 tot 12.30 uur uitstelling van het Allerheiligste en mogelijkheid tot stille aanbidding, pater 
Esko Kissboat. 
 
Zaterdag 31 december, 18.30 uur, Dankbaarheidsviering, pater Esko Kissboat 

 
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 € 143,55, waarvoor wij u hartelijk danken.  
 
Vanaf deze plaats danken de pastores en het parochieteam allen die hebben geholpen met de voorbereidingen voor de 
Kerstvieringen: om te beginnen de vrijwilligers die de adventskrans hebben gemaakt en opgehangen, de kerststal opbouwden, 
de dames die het bloemwerk hebben verzorgd, alsook extra energie en tijd staken in het feestelijk versieren van de kerk, alle 
mensen die hebben geholpen met schoonmaken, koper poetsen, en tenslotte ons OLVH-koor, dat op verschillende momenten 
onze vieringen muzikaal ondersteunt; Olof Vugs en Frans van Ittersum, wier rol hierbij onmisbaar is, verdienen hiervoor een 
bijzonder compliment. Aan iedereen HEEL HARTELIJK DANK!! 
 
De Dankviering o.l.v. pater Esko op oudejaarsavond, zaterdag 31 december, is om 18.30 uur met orgelbegeleiding door Olof 
Vugs met afsluitend een glaasje Glühwein en een oliebol/appelflap in de parochiezaal of achterin de kerk. In deze viering wil 
het parochieteam vooral onze vrijwilligers in het zonnetje zetten.  
 
Heiligen Kalender 2023 
Achterin de kerk zijn er maandkalenders te koop met mooie afbeeldingen van Heiligen. De platen zijn fragmenten van 
beroemde schilderijen en voor iedere dag staat de naam van de Heilige van die dag. De kalenders kosten € 15,- per stuk. Van de 
€ 15,-- komt er € 6,- per kalender als steun voor de jongeren (ook van onze parochies) voor de Wereld Jongeren Dagen in 
Lissabon. Zeer aan te bevelen. De kalenders zijn op doordeweekse dagen ook bij het secretariaat te koop. 
 
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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