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Datum: 12 Aug. 2018.                                                                                              Nr: 371. 

Vieringen 
Woensdag 15 Aug om 19.00 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. 

Zaterdag 7 juli om 19.00 uur viering van woord en communie, m.m.v. de Cantorij. 

Agenda. 
Woensdag 22 Aug om 19.30 uur werkgroep oogstdankdag van de Clara in de achterkamer.  

Mededelingen. 

                                        Let goed op, belangrijk. 

Wegens een welverdiende vakantie is het secretariaat op dinsdag 15 en 

woensdag 16 Aug. gesloten. 
 

Woensdag 15 Aug, Maria Hemelvaart.  
Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en 

gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel 

werd opgenomen. Het feest is ontstaan in het Oosten en in de 7e eeuw door Rome 

overgenomen. Maria Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste 

Mariafeest.  Daarom zijn er 2 extra eucharistieviering,  s’morgens om 9.30 uur in 

Rijpwetering en om s’avonds 19.00 uur in Aarlanderveen.  

 

 Het feest dat wij op 15 augustus vieren heette aanvankelijk 'Dormitio Mariae' (= de 

ontslaping van Maria). Onder invloed van volkslegenden werd het feest vanaf de achtste eeuw 

de 'Tenhemelopneming van Maria' genoemd. De intrede van Maria in de hemel geldt zowel 

haar lichaam als ziel. Zij is hier volgens het katholieke geloof de koningin van alle engelen en 

heiligen. De gezegenste onder alle vrouwen en heiligen. 

De in de volksmond ook wel eens gebruikte term 'Maria Hemelvaart' is volgens het katholieke 

geloof niet juist, omdat Maria - in tegenstelling tot Christus - niet zelf ten hemel opstéég, 

maar door God in de hemel werd opgenómen. Op 1 november 1950 werd de 

Tenhemelopneming van Maria met ziel en lichaam door paus Pius XII tot dogma verklaard. 

 

Met het feest van Maria Tenhemelopneming begint een periode van 30 dagen waarin tal van 

belangrijke Mariafeesten op de kalender staan, waaronder Maria Koningin (22 augustus, 

octaafdag van Maria Tenhemelopneming), Maria Geboorte (8 september) en Naam van de 

Heilige Maagd Maria (12 september). 

 

Laten we dan ook meedoen aan een van de 2 vieringen, Maria is immers de voorspreekster bij 

de Heer, dat bidden we zo vaak. Vragen wij niet in het wees gegroet:  bid voor ons, zondaars, 

nu en in het uur van onze dood. Bidden wij nu haar op dit mooie feest. 
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