
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 29 januari, 10.00 uur, Eucharistieviering, pastor Rob Verhaegh  
Intenties: Noor van den Berg-Belle en Ton van den Berg, Agnes Margaretha 
Leuven-Hilhorst en Pieter Johannes Leuven,  
Mia Janssens-Prince  
 
Zondagavond 29 januari, 18.45 uur, plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, m.m.v. 
E.J. Eradus, orgel  
 
Doordeweekse vieringen: 

Dinsdag 31 januari, 09.00 uur Eucharistieviering, pater Esko Kissboat  
 
Woensdag 1 februari, 10.00 uur, viering ouderen seniorenpastoraat, met 
Blasiuszegen, pastor Rob Verhaegh.  
 
Woensdag 1 februari, 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 het afgelopen zondag bedraagt € 258,50 

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.  
 
We zijn naarstig op zoek naar iemand die ons kan helpen met het bezorgen van 
ons parochieblad, in de buurt rondom het Wipperplein; het gaat om 38 

adressen in de ‘architectenbuurt’. De bezorgster die deze buurt altijd op zich 
nam, is geveld door een gebroken heup en zal voorlopig moeten revalideren. 
Hopelijk is er iemand uit genoemde buurt die haar taak wil overnemen. 
 
Helaas is gebleken dat enkele afnemers van de heiligenkalenders deze niet 
hebben betaald, althans niet duidelijk bij hun overmaking vermeldden dat het 
om de betaling van de Heiligenkalender gaat. Doordat het bedrag tekort schiet 
kunnen wij minder afdragen aan de spaarpot voor de a.s. wereld 
jongerendagen. 
 
Maria-Lichtmis en Blasiuszegen 

Maria-Lichtmis en het feest van de Heilige Blasius zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Niet alleen omdat ze op twee achtereenvolgende dagen 
gevierd worden (2 en 3 februari), maar vooral omdat gewijde kaarsen op 
beide dagen een belangrijke rol spelen. Met Maria-Lichtmis vieren we de 
‘Opdracht van de Heer’ in de tempel. Op de 40e dag na zijn geboorte brengen 
Jozef en Maria de kleine Jezus voor de eerste keer naar de tempel in 
Jeruzalem. Vroeger was dit het einde van de Kersttijd. In de 10e eeuw 
ontstond de traditie om op deze feestdag de kaarsen te wijden die in de 
liturgie gebruikt worden en die gelovigen eventueel mee naar huis kunnen 
nemen voor bijzondere gelegenheden. Later werd aan het wijden van de 
kaarsen ook een kaarsenprocessie door kerk toegevoegd. Vandaar ook de 
naam ‘Lichtmis’.  

Een dag later eert de Kerk de heilige bisschop Blasius (3e/4e eeuw). Omdat 
hij een jongen redde van een verstikkingsdood, wordt hij speciaal 
aangeroepen tegen keelziektes. Tot op de dag van vandaag is het in veel 
parochies om op of rond 3 februari de Blasiuszegen te geven. Dit gebeurt 
doorgaans met twee kaarsen, die met Maria-Lichtmis gezegend zijn. 

Blasiuszegen in de OLV-Hemelvaart op woensdag 1 februari 
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