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Heilige van vandaag, 11 november: Sint Maarten   
(Martinus van Tours) 
 

Sint Maarten is in het Westerse Christendom 
één van de meest vereerde heiligen. Hij moet 
rond 316 geboren zijn en was afkomstig uit 
het huidige Hongarije. Omdat zijn vader 
militair was, viel hij onder de wettelijke 
bepaling dat hun kinderen eveneens een 
militaire loopbaan zouden volgen. Hij moet 

vijftien geweest zijn, toen hij bij het Romeinse leger werd ingelijfd. Drie jaar later laat hij zich dopen en weer een 
paar jaar later stapt hij uit het leger. Vanaf dat moment wordt zijn leven uitsluitend beheerst door de godsdienst. 
We leven in de dertiger jaren van de 4e eeuw. Het is striemend koud. Een groep Romeinse soldaten keert kleumend 
terug naar de legerplaats van de Noord-Franse stad Amiens. In de poort zit een vrijwel naakte man, blauw van de 
kou. Smeekt om een aalmoes. Een van de soldaten, Martinus, kan het niet aanzien, trekt zijn zwaard, haalt met één 
houw zijn soldatenmantel doormidden en geeft de helft aan de bedelaar. Zijn collega’s en omstanders lachen hem 
uit. Wie doet nou zoiets?  
’s Nachts, toen de mensen sliepen, had Martinus een droom. Hij zag Christus in de hemel, omringd door engelen, 
nogal gek aangekleed. Hij droeg de halve mantel van de bedelaar en zei tegen de engelen om zich heen: ‘Moet je 
kijken, Martinus is nog niet eens gedoopt, maar die weet al: wat je geeft aan de minsten, dat geef je aan eigenlijk 
Mij.’ 
Vele jaren later wordt Martinus bisschop van de stad Tours. Op een grote christelijke feestdag gaat hij met zijn 
aartsdiaken naar de kerk om de dag te beginnen met de Heilige Mis. Een bedelaar voegt zich bij hen, en smeekt om 
een aalmoes. Martinus geeft zijn aartsdiaken opdracht iets te geven. Maar die houdt zich doof, heeft wel iets anders 
aan zijn hoofd. De kerk moet klaargezet voor de plechtigheid. In de sacristie trekt Martinus zijn bovengewaad uit en 
geeft het aan de arme man: ‘Maak er een goede prijs voor op de markt.’ Even later steekt de aartsdiaken zijn hoofd 
om de hoek: ‘U kunt beginnen, bisschop.’ ‘Niet, zolang de arme bedelaar niet is aangekleed.’ Niet beseffend dat de 
bisschop over zichzelf spreekt, gaat de aartsdiaken met een kwaaie kop naar de markt, koopt voor een habbekrats een 
onmogelijk geval en gooit dat bij de sacristie naar binnen. Martinus trekt het aan: zijn ellenbogen komen er 
doorheen, en het valt nog niet tot op zijn knieën. In deze kleding draagt hij voor het oog van de gelovigen de 
plechtige, heilige mis op. 
 
 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
   
zondag 11 november om 10.00 uur / Eucharistica-Perosi 
Intenties: voor onze eigen parochie, Maria Thorborg-van Kesteren, Mia Janssens-Prince, Severina Heemskerk, voor 
John Schaub, kinderen en hun gezinnen, op de voorspraak van de heilige Johannes de Doper, voor de zielenrust van 
Christa Mense-Driessen, Beebs Povel en kinderen en hun gezinnen, Truus Maaskant-Langeveld 
 
Zondag 11 november om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in het Lof.  
 
Dinsdag 13 november om 09.00 uur   
Intenties:  voor onze eigen parochie 
 
Woensdag 14 november om 10.00 uur, viering ‘Hart voor ouderen’ met na afloop 
kopje koffie / thee 
Intenties: voor onze eigen parochie,  uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 75e verjaardag, Truus Maaskant-
Langeveld 
 
Zaterdag 17 november oktober om 17.00 uur Engelstalige mis  
Intenties: voor onze eigen parochie 
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Wij vragen uw gebed en kaarsen voor alle mede-parochianen die door ziekte of anderszins steun 
kunnen gebruiken.  
Wij bidden met name voor Aad Lamb en Els Bannink 
 

 
De komende week zijn er de volgende activiteiten in onze parochie: 
 
Iedere donderdagavond repeteert het dames- en herenkoor in de kerk vanaf 19.30 uur, behalve tijdens 
koorvakantie. Nieuwe koorleden zijn van harte welkom, voorzingen is niet nodig. Ook vandaag na de Mis 
willen wij u graag uitleggen waarom zingen bij ons koor zo leuk is. 
 
Zondagavond om 19.30 uur repetitie koor Rejoice in de kerk. Wil je eens nader kennismaken met het koor, 
wees van harte welkom.  
 
Opbrengst collecte 4 november 2018  € 311,55 
 
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u vinden in ons parochieblad. 
 
Mededelingen: 
 
Vandaag kan er bij ons in de OLVH na de mis dit jaar weer prachtige zelfgemaakte kerstkaarten van mw. Lucia 
Derogée worden gekocht. De opbrengst van de kaarten komt ten goede voor de OLVH-kerk. 
 
Vrijdag 16 november is er weer een bijeenkomst van de Effetagroep 
 
De Mariakalenders voor 2019 zijn binnengekomen. Ze kosten € 10,00 per stuk en zijn te koop via het 
secretariaat tijdens kantooruren. 
 
We zijn dringend op zoek naar een bezorger voor  het Klaverblad. Het gaat om een deel van de Heemsteedse 
Dreef, vanaf Havenstraat tot St. Jacob in de Hout. Meer informatie en /of opgeven kan via het secretariaat 
tijdens kantooruren.   
 
Zoals u allen hebt kunnen lezen in het Klaverblad is er op 9 december een gezamenlijke Klaverbladviering in 
de Sint Jozefkerk te Bennebroek . Dit ter gelegenheid van het 12 ½-jarig priesterjubileum van kapelaan  
Verhaegh. Voor een cadeau wordt er bij elke parochie een inzameling gehouden. De doos waarin u uw bijdrage 
kunt doen staat achter in de kerk op het tafeltje bij het doopvont. Kapelaan Verhaegh wil uw bijdrage graag ter 
beschikking stellen aan een goed doel waarbij hij zich erg nauw betrokken voelt. 
 
Beste parochianen, 
 
Op weg naar het Licht van Kerstmis, nodigt het PT u graag uit voor een extra speciale Mid-Advent koffie met 
aansluitend een gezellige middag in ons mooie kerkgebouw en de parochiezaal op zondag 16 december a.s. 
We hopen velen van u na afloop van de H. Mis te mogen ‘vasthouden’ voor een extra lekker ‘aangekleed’ kopje 
koffie of thee, waarna we hopen dat u wat langer wilt blijven plakken om samen te zijn, op weg naar Kerstmis.  
We doen dat onder het genot van een hapje en een drankje, met spelletjes, zang en muziek, of gewoon, om met 
elkaar bij te praten. 
We hopen u vanaf ongeveer 11 uur tot uiterlijk 15 uur te mogen verwelkomen, in groten getale. Uiteraard zijn er 
ook de nodige knutselactiviteiten voor de kinderen! 
Voor de organisatie is het wel prettig als we enigszins weten op hoeveel mensen we ongeveer mogen rekenen. 
Het zou ons bijzonder helpen als u via het secretariaat kunt laten weten of u aanhaakt. 
 
Hartelijke groet, 
Het Parochieteam 
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