
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
 

Zondag 4 maart 
 

Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
   

Zondag 4 maart om 09.15 uur / Maria Mis v. Jan Vermulst 
Intenties: voor onze eigen parochie, Wim Trossèl, Trees Kol-van Noort, 
Gé van Bentem, Gerrit Adema en Keimpe Adema, Jos de Backker en 
zegen over de kinderen en hun gezinnen,  voor overleden ouders 
Sambeek-Peeperkorn, Leen en Ida Bader-Kemp, Martien Tervoort en 
zegen over zijn gezin, Beebs Povel en kinderen en hun gezinnen, 
Petronella Keyser-Hooijmans 
 
Zondag 4 maart om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in het 
Lof 
 
Dinsdag 6 maart om 09.00 uur 
Intenties: voor onze eigen parochie, Petronellea Keyser-Hooijmans 
 
Woensdag 7 maart om 10.00 uur , viering ‘Hart voor ouderen’ met na 
afloop kopje koffie / thee 
Intenties: voor onze eigen parochie, Wim Trossèl,  Trees Kol-van Noort, 
voor al onze ouderen binnen de parochie, Petronella Keyser-Hooijmans 
 
Vrijdag 9 maart om 19.00 uur, na de viering gelegenheid tot biechten 
Intenties: voor onze eigen parochie, Johanna van der Kroft-Rem, 
Petronella Keyser-Hooijmans 
 
Zaterdag 10 maart om 17.00 uur Engelstalige mis  
Intenties: voor onze eigen parochie, Petronella Keyser-Hooijmans 
 

 
Wij vragen uw gebed en kaarsen voor alle 
mede-parochianen die door ziekte of anderszins steun 
kunnen gebruiken. 

 
De komende week zijn er de volgende activiteiten in onze parochie 
 
- Donderdagavond repetitie koor in de school aan de 

Molenwerfslaan  
 
- Vrijdagavond 9 maart Teen4Clover bijeenkomst met als thema: 

Mozes en het Pesach feest. 
  
- 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 25 februari  € 303,26 
Opbrengst deurcollecte 25 februari € 141,90 
 
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u 
vinden in ons nieuwe parochieblad. 
 
In het nieuwe Klaverblad staat een Paaswakeviering in de OLV-
Hemelvaartkerk vermeld. Deze zal door omstandigheden geen doorgang 
kunnen vinden. Er is dit jaar een triduüm in de H. Bavo aan de 
Herenweg, en in de St. Jozefkerk te Bennebroek. Parochianen wordt 
verzocht het Paastriduüm in een van genoemde kerken bij te wonen. 
In de OLV-Hemelvaart wordt op Goede Vrijdag om 15 uur de Kruisweg 
gebeden en op Paasmorgen is er een plechtige gezongen H. Mis om 10 
uur. 
 
De Stille Omgang wordt gehouden in de nacht van 17 op 18 maart 2018. 
Informatie vindt u op de posters die achter in de kerk hangen en in de 
folder op de leestafel. 
 
Zaterdag 24 maart gaan we met vrijwilligers de kerk weer een grote 
schoonmaakbeurt geven. Iedereen is welkom. We beginnen om 09.30 uur 
tot 12.00 uur. Er is dispensatie gegeven door de pastoor, dus er wordt voor 
koffie / thee én wat lekkers gezorgd. 
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