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Bericht van de Gebouwencommissie 
Een monumentale kerk als de onze vraagt altijd veel zorg en aandacht. Vorige maand 
was er bij een hevige regenbui helaas weer sprake van lekkage bij een van de kilgoten. 
Een kilgoot is een dakgoot die in een zogeheten kilkeper loopt. Dit type goot - tussen 
twee naar binnen gerichte dakvlakken - loost het water uit neerslag schuin naar 
beneden af in een lager gelegen goot. Altijd een kwetsbaar punt. De commissie beraamt 
zich op de beste herstelmaatregel en vervolgstappen, ook met betrekking tot de  

wandschilderingen. Ook de lagere vensters / kozijnen van het kerkgebouw en die van de sacristiegang, evenals de  
boeidelen rondom de kerkdaken zijn toe aan een nieuw verflaagje. Om hiervoor toestemming te verkrijgen is de  
officiële aanvraag  betreffende de schilderwerkzaamheden inmiddels ingediend bij het bestuur van het Klaverblad.  
De kostenraming en aanvraag betreffende de kilgoot en aangrenzende dakvlakken aan de noordwestzijde zijn in  
een voorbereidende fase. De andere nabijgelegen kilgoot aan diezelfde zijde heeft inmiddels ook de aandacht van  
de Geb. Cie. Leidraad daarbij is het 2-jaarlijkse verslag van de Monumentenwacht. 

 
Heilige van vandaag 12 februari: Alexis (Aleksej) van Kiev  
Aleksej was een Russisch edelman, afkomstig uit de Oekraïne, die in zijn jeugd belust was op de 
vogeljacht. Hij droomde er zelfs over. In één van zijn dromen hoorde hij hoe een stem hem zei: 
"Aleksej, als ik je nu eens leerde hoe je niet vogels, maar mensen moet vangen...?" Zo begaf hij 
zich in de eenzaamheid om als monnik te leren leven. Hij deed veel voor de verbreiding van het 
christendom en vooral voor het kloosterleven. Hij was betrokken bij de stichting van talrijke  

kloosters, dichtbij en ver weg. Een keer werd hij bij de tartarenvorst Amurat Khan geroepen om diens vrouw van  
een reeds drie jaar durende blindheid te genezen. Hij deed dat met gebed en wijwater. 

 
Valentijnsdag   
Paus Gelasius I riep in 496 14 februari uit tot de dag van de heilige Valentijn. Legenden over 
Valentijn komen voor in de Legenda Aurea, maar het Valentijnsfeest van de romantische liefde, 
zoals dat tegenwoordig gevierd wordt, dankt zijn ontstaan aan Geoffrey Chaucer, die in zijn 
gedicht Parliament of Fowls (1380-1382) deze versregels schreef: For this was on seynt 
Volantynys day / Whan euery bryd comyth there to chese his make. 'Want dit was op Sint-
Valentijnsdag / Als elke vogel daar zijn maatje komt kiezen.' Volgens de versie van de Legenda 
aurea[ werd Sint-Valentijn om zijn geloof vervolgd en persoonlijk ondervraagd door de  

Romeinse keizer Claudius II. Claudius was onder de indruk van Valentijn en probeerde hem onder  
doodsbedreigingen over te halen tot het heidense geloof van de Romeinen. Valentijn weigerde en probeerde zelfs  
Claudius te bekeren tot het christendom, waarna hij veroordeeld werd tot de dood. Vlak voor zijn executie zou hij  
een wonder verricht hebben, door de blinde dochter van zijn cipier te helen. 

 
Vastenactie 2023: steun gevraagd voor ontheemde mensen in Zuid-Soedan 
De jaarlijkse (Bisschoppelijke) Vastenactiecampagne staat in 2023 in het teken van mensen die 
hun huis moesten verlaten. Zij ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of grote natuurrampen. 
Centraal staan de mensen in Zuid-Soedan, waar door de burgeroorlog miljoenen mensen op de 
vlucht sloegen. Niet voor niets vroeg paus Franciscus tijdens zijn reis naar dit land begin 
februari speciale aandacht voor de situatie van vluchtelingen. Zuid-Soedan behoort tot de top 
vijf van landen met de meeste vluchtelingen. Zo’n zestig procent van de bevolking heeft niet 
genoeg te eten en werk vinden is bijna onmogelijk. In 2023 ondersteunt Vastenactie onder 
andere in Zuid-Soedan een project voor ontheemde mensen, vaak moeders met kinderen, die  

proberen elders in hun land een nieuw bestaan op te bouwen. Vastenactie helpt met zaaigoed en eenvoudig  
gereedschap, waarmee zij hun eigen voedsel kunnen verbouwen. 
 
 
 
 



Wereldziekendag 11 februari 
In zijn boodschap voor Wereldziekendag roept paus Franciscus in 2023 mensen op om van 
God te leren hoe daadwerkelijk een gemeenschap te zijn die samen optrekt en zo in staat is de 
hedendaagse ‘wegwerpcultuur’ te weerstaan. Sinds 1993 viert de Rooms-Katholieke Kerk op 
11 februari Wereldziekendag. Deze dag valt samen met de gedachtenis van Onze Lieve  

Vrouw van Lourdes. Maria verscheen namelijk op 11 februari 1858 in Lourdes voor de eerste maal aan Bernadette  
Soubirous. Lourdes heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een bedevaartplaats waar de zieke mens centraal staat. De  
paus roept ons op tot gebed voor en nabijheid bij hen die lijden. Hij wijst erop dat de pandemie onze dankbaarheid  
vergroot heeft voor degenen die in de gezondheidszorg werken. Deze dankbaarheid moet wel gepaard gaan met  
een actieve inspanning om ieders toegang tot de basisvoorzieningen en passende gezondheidszorg te garanderen,  
schrijft paus Franciscus. 
 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 12 februari, 10.00 uur, W & C dienst, pastor Ans Dekker 
Intenties: bidden wij voor de zielenrust van Mary Hulsebosch, ze overleed deze week op 69-jarige leeftijd. Mary 
was een lieve vrouw, ze zong heel graag en had een mooie warme stem. Ze liet zelden verstek gaan op het koor. 
We zagen haar voor het eerst toen ze destijds door pastoor Wagemaker gedoopt werd in de Paasnacht en toen ook 
haar Eerste Communie kreeg toegediend. Niet veel later meldde ze zich aan als lid van ons dames- en herenkoor 
en is niet meer weggegaan. Mary heeft ook gezongen in de Hemelvaart Cantorij. We hebben haar vrijdag zingend 
uitgeleide gedaan tijdens haar uitvaart. We wensen haar man, dochters en kleinkinderen veel kracht toe in deze 
moeilijke tijd. 
Overige intenties: Wil van Maanen-Franken, Agnes Margaretha Leuven-Hilhorst en Pieter Johannes Leuven; Mia 
Janssens-Prince, 
 
Zondagavond 12 februari, 18.45 uur, plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, m.m.v. E.J. Eradus, orgel  
 
Doordeweekse vieringen: 
Dinsdag 14 februari, 09.00 uur Eucharistieviering; pater Esko Kissboat 
 
Woensdag 15 februari, 10.00 uur, viering Hart voor ouderen, pastor Rob Verhaegh 
Intenties: Mary Hulsebosch, Wil van Maanen-Franken 
 
Woensdag 15 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 afgelopen zondag bedraagt € 302 waarvoor wij u hartelijk danken.  
 
Mededelingen: 
 
De laatste bijeenkomst van de cursus Catholicism deel 10 wordt gehouden op 14 februari om 20.00 uur in de 
parochiezaal. 
 
Binnenkort krijgt u van de parochie een brief thuisbezorgd waarin om aandacht wordt gevraagd voor de jaarlijkse 
Actie Kerkbalans. In deze tijd van sterk toegenomen inflatie bevelen wij deze brief alvast van harte bij u aan.  
 
Vanaf 14 februari t/m 14 maart zal onze pater Tristan op reis in zijn geboorteland. Wij wensen hem uiteraard alle 
goeds toe en wensen hem een vreugdevol weerzien met zijn dierbaren. 
 
Uiteraard blijft het mogelijk om uw gaven over te maken naar de bankrekening van de parochie, die u kunt vinden 
in het kader onderaan. 
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