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Oud-kapelaan Klawer overleden 
Op 31 januari 2023 overleed onze oud-kapelaan Thom Klawer (1940). Hij was kapelaan onder de 
pastoors Drost en Dijkstra. Thom Klawer werd op 12 juni 1965 priester gewijd. Na zijn tijd in 
Heemstede werd hij aangesteld in Laren. Hij overleed te Amstelveen en is begraven in 
Buitenveldert.  
“Zijn naam is voor veel mensen verbonden geweest met de zogeheten jeugdmissen van de 
jongerengroep Chavarim. Deze groep kwam voort uit de parochieraad die in 1967 of 1968 werd 
gevormd en waarin Frans Thissen secretaris werd. De ontwikkelingen in de OLVH parochie passen  

geheel in die tijdsperiode van grote maatschappelijke onrust (studentenrevoltes 1968) en de reactie van de RK kerk  
op allerlei maatschappelijke ontwikkelingen in de vorm van de Encycliek Humanae Vitae. Een van de  
werkgroepen die door de parochieraad werd gevormd was de werkgroep ‘jeugdmis’. Samen met deze werkgroep  
en rector Kramer van Hageveld werd de eerste jeugdmis in de HBC-hal georganiseerd. Thom Klawer was volgens  
mij ook de naamgever is van de jongerengroep. Chavarim maakte een stormachtige ontwikkeling door eind jaren  
60 en beginjaren 70. In 1977 werd Thom door Chavarimleden toegezongen bij zijn 12,5 jarig priesterfeest.  
Thom is in de jaren waarin Chavarim zich ontwikkelde altijd een pastor geweest die volop ruimte gaf aan de  
jongeren binnen Chavarim. Tegelijkertijd was hij inspirerend voor de inhoudelijke koers die de groep koos en bleef  
hij pastoraal zorgend binnen de groep waar dat nodig was. (…) Een van de hoogtepunten die ik me herinner was  
een reis van de jongerengroep naar het Belgische Geel.” Tekst Frans Thissen. Verder dank aan Arno Schumacher  
en Jaap van Schagen. 
Citaat uit het In Memoriam van pater Ambro Bakker s.m.a. bij de uitvaart van Thom op 5 februari: Thom, je  
glimlach, je woorden, je eenvoud. Je belangstelling voor anderen. Een voorbeeld voor ons allemaal. Jouw liefde  
mogen wij doorgeven. Een zucht, het laatste. Een glimlach naar wat voorbij is. Bij God tot rust gekomen. Als liefde  
een weg kon bouwen en herinneringen een brug, Dan klommen wij naar de hemel en brachten je weer gauw terug. 

 
Heilige van vandaag: Theofanes de Belijder 
Hij zou geboren zijn rond het jaar 760 uit rijke ouders. Maar al vroeg werd hij wees. Zijn opvoeding 
kreeg hij aan het hof van de Byzantijnse keizer Constantinus Copronymus. De keizer arrangeerde 
ook een huwelijk voor hem. Maar hij droomde van het monniksideaal. Hij wist zijn bruid er zo 
vurig over te vertellen dat ze besloten als broer en zus te leven. Uiteindelijk gaven ze al hun 
aanzienlijke bezittingen weg aan goede doelen, lieten hun slaven vrij en kozen voor het 
monniksideaal. Zij trok zich terug in een klooster in de Zee van Marmora. Hij vestigde zich als  

kluizenaar op de Sigrianisberg bij het dorpje Polychronion in het huidige Tutkije. Hij was toen ongeveer twintig  
jaar. Uit zijn vestiging op de Sigrianisberg groeide een monniksgemeenschap. Bijna dertig jaar lang was hij er abt  
en geestelijk leidsman (hegoumen). Intussen woedde in de oosterse kerk de beeldenstrijd. Op het Concilie van  
Nicea van 787 was het iconoclasme (verzet tegen de verering van ikonen, fresco’s beelden etc.) veroordeeld.  
Volgens sommigen was ook Theofanes daar bij geweest. Keizer Leo de Armeniër was een fervent voorstander van  
het iconoclasme. Hij zette alles op alles om zijn ideeën door te drijven. Zo werd Theofanes opgepakt, naar  
Byzantium gehaald en in de gevangenis geworpen. Twee jaar lang bracht hij daar door in erbarmelijke  
omstandigheden. Toen werd hij veroordeeld tot verbanning naar het eilandje Samotrace in de Egeïsche Zee. De  
afgelopen ontberingen hadden hem zo verzwakt dat hij daar amper drie weken na aankomst stierf. 

 
 Vastenrecept: prei met vis 
In de Middeleeuwen waren tijdens de Grote Vasten alle vlees- en zuivelproducten 
verboden. Vis was wel toegestaan. Dit gerecht komt uit een kookboek uit het eind van de 
vijftiende eeuw, Wel ende edelike spijse. Ingrediënten: 500 gr wit van prei 2 uien 
gesnipperd, 225 gr zalmfilet met vel of een moot van 250 gr, gebakken en in stukjes 
verdeeld, 2 keer 1 eetl olijfolie, 1 flinke spekbokking (schoongemaakt) of 1 gestoomde  

makreel, 1 dl witte wijn, peper en zout naar smaak, ⅛ tl saffraanpoeder,2 boterhammen casinowit zonder korst,  
vermalen tot kruimels. Bereiding: Fruit de ui op laag vuur in een eetlepel olie. Doe dan de prei erbij en laat slinken.  
Giet de wijn erbij, breng aan de kook en sudder vijf minuten. Bind het kookvocht met kruim van de twee witte  
boterhammen, laat de groenten afkoelen. Doe dan de prei met het vocht in een blender en draai kort. Giet de puree  



in een pan, breng op tamelijk laag vuur tegen de kook aan. Doe saffraan bij de prei, met peper en zout naar smaak.  
Roer zalm en bokking door de puree, en blijf verhitten tot er wat van de wijn is verdampt. Laat de  prei-met-vis  
afkoelen tot kamertemperatuur. Eet het met een lepel, of met stukjes brood. Je kunt ook gekookte groene erwten of  
linzen erbij eten, of rijst. (Bron: website Coquinaria) 

 
Vasten is van alle tijden en alle religies 
Vasten is er altijd geweest en is van iedereen. Na wat digitaal speurwerk kom je er al 
snel achter dat ongeveer elke spirituele richting een vorm van vasten of onthouding 
kent. Vasten blijkt een oeroude, universele traditie te zijn binnen een hele rits aan 
religies. Tot aan de dag van vandaag is de vastenperiode een tijd waarin je dichter tot 
God kunt komen. Jezus deed het immers ook. 

Bekende voorlopers van de vastenperiode uit vroegere tijden: 
Hippocrates (ca. 400 v. Chr.), Plato (ca. 400 v. Chr.), Pythagoras (ca. 500 v. Chr.).  
Deze wijsgeren vastten regelmatig om zo hun geestelijke scherpte te behouden, zo wordt gezegd. 
 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 12 maart, 10.00 uur, Eucharistieviering, pater Esko Kissboat 
Intenties: Cecile Tombrock-Nieuwland, Mia Janssens-Prince, 
 
Zondagavond 12 maart, 18.45 uur, plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, m.m.v. E.J. Eradus, orgel  
 
Doordeweekse vieringen: 
Dinsdag 14 maart, 09.00 uur Eucharistieviering; pater Esko Kissboat 
 
Woensdag 15 maart, 10.00 uur, viering Hart voor ouderen, pastor Rob Verhaegh 
Intenties:  
 
Woensdag 15 maart, 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 € 422,00 waarvoor wij u hartelijk danken.  
 
Mededelingen: 
 
Aankomende zaterdag 18 maart vindt de Stille Omgang plaats. Voor verdere informatie en aanmelden verwijzen 
we u naar de website van de Stille Omgang: www.stille-omgang-haarlem.nl. Informatie ligt ook achterin de kerk 
op de leestafel. 
 
U kunt weer inschrijven voor de huispaaskaars. Dit kan tot 26 maart zodat we kaarsen op tijd kunnen bestellen. 
Het formulier ligt achter in de kerk bij de leestafel. Betaling contant bij afhalen. 
 
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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