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Emeritus Paus Benedictus XVI overleden 
Op zaterdag 31 december 2022 is in de ochtend emeritus paus Benedictus XVI 
overleden. “Paus Benedictus XVI was een trouwe en moedige behoeder van het 
‘depositum fidei’, de door God aan de Kerk toevertrouwde geloofsschat. Een 
echte man Gods en een paus naar Jezus’ hart is van ons heengegaan”, aldus 
kardinaal Eijk in een eerste reactie. Het pontificaat van paus Benedictus XVI  

duurde een relatief korte tijd: van 2005 tot 2013. Hij was al 78 jaar toen hij deze nieuwe verantwoordelijkheid  
aanvaardde. Daarvoor was hij zo’n 25 jaar in Rome werkzaam als prefect van de Congregatie van de Geloofsleer.  
Eerder was hij als theoloog wereldwijd bekend als adviseur tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965).  
Kardinaal Joseph Ratzinger, later paus Benedictus, heeft als toenmalig adviseur en kenner van Vaticanum II  
benadrukt dat dit Concilie geen breuk heeft veroorzaakt maar de continuïteit van het geloof in onze Kerk heeft  
bestendigd. “Van harte nodig ik allen uit om voor de zielenrust van paus Benedictus te bidden. Tevens spreek ik  
de hoop uit dat wij in en vanuit onze Kerk als leerlingen van Christus, naar het voorbeeld van paus Benedictus  
XVI, ook nu in ons dagelijks leven steeds opnieuw het geloof en de liefde die wij van Christus ontvangen hebben  
daadwerkelijk bij elkaar houden als bron en opdracht”, aldus Mgr. Van den Hende. 
 

Nog even over de drie Koningen 
De oudste voorstellingen van de geboorte van Jezus en de aanbidding van de 
Wijzen dateren uit de 3de-4de eeuw. Centraal ligt daar het Kind in doeken 
gewikkeld in de kribbe met de os en de ezel als zijn voornaamste gezelschap. Bij 
de aanbidding door de Wijzen houdt Maria - gezeten op een stoel - het Kind 
(uitgebeeld als een jonge leraar) voor zich op schoot. De Wijzen dragen hun 
geschenken aan. Zij lopen alle drie en kennen nog geen onderscheid in leeftijd, 
houding en huidskleur. Het zal per kerk en huis verschillen of de drie  
Wijzen/Koningen uit het Oosten al direct vanaf Kerstmis bij de kribbe worden  

geplaatst of dat zij pas met het Hoogfeest van de Openbaring des Heren ofwel ‘Driekoningen’ arriveren.  
Aanvankelijk werden de Wijzen voorgesteld als Perzen met een zogeheten frygische muts. Vanaf de 8ste eeuw  
worden zij Caspar, Balthazar en Melchior genoemd. In de loop der tijd verandert het uiterlijk van de Wijzen in dat  
van Koningen. Doordat de drie vanaf de Middeleeuwen gingen verschillen van houding, huidskleur en leeftijd zag  
men daarin ook een symbolisering van alle volkeren gesymboliseerd: Europa, Azië en Afrika. Na het Joodse volk  
(de herders) komen de andere volkeren af op het Licht dat Christus is. De geschenken zijn zichtbaar: goud,  
wierook en mirre.  
 

Heilige van vandaag 8 januari: Goedele van Brussel 
 Ze werd rond 650 geboren in het Vlaamse Ham, bij Aalst als dochter van Sint Amalberga en Sint 
Witger. Ook de andere twee kinderen uit dit gezin zouden later als heiligen worden vereerd: 
Reinhildis van Kontich en Emebertus van Cambrai. Goedele's peettante was Sint Geertruida van 
Nijvel. Haar opvoeding kreeg ze als kluizenares in het klooster van haar peettante. Nadat deze 
was overleden, keerde Goedele naar het ouderlijk huis terug en legde de gelofte van zuiverheid 
af. Als de haan kraaide, begaf ze zich op weg naar de kerk van Moorsel om haar gebeden te 
doen. Toen ze zo weer eens op weg was naar de kerk, woei haar lantaarn uit. Vuur maken was  

een tijdrovende zaak. Zij bad tot God, en de lamp ging vanzelf weer branden. Waarschijnlijk moet het vooral  
symbolisch verstaan worden. De heilige was een klein lichtje van christelijk geloof in een tijd, dat vele mensen nog  
rondtastten in het duister van een boze wereld of het heidendom. Na haar dood wilde men haar overbrengen naar  
het beroemde klooster in Nijvel om haar bij te zetten naast haar heilige peettante Geertruida. Maar de overleden  
heilige gaf door een wonder te kennen, dat zij liever in Moorsel bleef. Midden in de winter begon er een boom te  
bloeien. Op die plaats heeft men haar begraven. Keizer Karel stichtte er een kloostertje voor nonnen. 
Toen de keizer eens op jacht een grote beer achternazat, vluchtte het beest in zijn doodsangst de kloosterkapel  
binnen, juist toen de zusters daar het koorgebed zongen. Het vlijde zich neer als een lam. Het dier heeft sindsdien  
nooit meer het klooster verlaten. 
 



Magnificat 90 
Overgenomen van Bisdom Haarlem-Amsterdam/organisatie Magnificat: “Negentig dagen 
groeien in liefde tot God door gebed, vasten en gemeenschap. Ga jij samen met andere 
vrouwen de uitdaging aan? Op maandag 9 januari 2023 start weer een groep voor een 90 
dagen durende tocht. Magnificat 90 is een 90-daags traject waarin we als vrouw de liefde voor 
Christus in ons dagelijks leven verdiepen, een weg waarin we vrijheid ontdekken door 
loslaten. Samen met andere vrouwen gaan we op weg. Geïnspireerd door de Heilige Thérèse 
van Lisieux mogen we groeien in overgave en vertrouwen. Door trouw aan het gebed, het 
geschenk van het vasten en de kracht van de gemeenschap ontdekken we hoezeer God voor 
ons zorgt en ons ziet als zijn geliefde dochter! Tijdens Magnificat 90 mogen we met behulp  

van drie oefeningen groeien in deze relatie met God. Ze zijn een hulpmiddel op onze 90-daagse tocht. De  
oefeningen zijn een hulpmiddel, aan gave van God, om onze waardigheid als Dochter van de Vader nog meer te  
beleven. We mogen ze zien als een middel om ons hele leven in Gods handen te leggen. Ervaar zelf hoeveel Hij  
ervoor in de plaats terug kan geven! Op maandag 9 januari 2023 start deze 90 dagen durende ‘reis’ naar Pasen.  
Maar er zijn ook andere startmomenten. Informatie en aanmelden op www.magnificat90.nl”. 
 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 8 januari, 10.00 uur, Eucharistieviering, pastor Rob Verhaegh 
Intenties:, Coby Seijsener, Aad Wilmont, Agnes Margaretha Leuven-Hilhorst en Pieter Johannes Leuven; Mia 
Janssens-Prince 
 
Zondagavond 8 januari, 18.45 uur, plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, m.m.v. E.J. Eradus, orgel  
 
Doordeweekse vieringen: 
Dinsdag 10 januari, 09.00 uur Eucharistieviering; pater Esko Kissboat 
 
Woensdag 11 januari, 10.00 uur, viering Hart voor ouderen, pastor Rob Verhaegh 
Intenties: Coby Seijsener 
 
Woensdag 11 januari, van 11.30 tot 12.30 uur uitstelling van het Allerheiligste en mogelijkheid tot stille aanbidding, 
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 € 326,50, waarvoor wij u hartelijk danken.  
 
Mededelingen: 
 
De cursus Catholicism deel 9 wordt in overleg met de deelnemers verschoven van dinsdag 10 januari naar de 
maandag ervoor nl. 9 januari. Verder blijft alles hetzelfde. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 

 
IBAN-nummer NL25 INGB 0000 2975 54 Parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, 

Valkenburgerplein 20, 2103 AT  Heemstede 
023-5286608 / info@olvh.nl / www.parochiesklaverblad.nl 

IBAN-nummer NL25 INGB 0000 2975 54  

 

http://www.magnificat90.nl/
mailto:info@olvh.nl
http://www.parochiesklaverblad.nl/

