
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
 

Zondag 18 maart 
 

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

Zondag 18 maart om 09.15 uur / Nederlandse mis op slavische 
volksmelodieёn v. Kees de Wijs  
Intenties: voor onze eigen parochie, Ali Pouw-Ruizendaal, Corry Haan-
Mooy, Wim Trossèl, Harry Diesvelt, Blanche Peeraer, Martien Tervoort 
en zegen over zijn gezin, Beebs Povel en kinderen en hun gezinnen, 
Petronella Keyser-Hooijmans, uit dankbaarheid en zegen over ons gezin 
 
Zondag 18 maart om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in het 
Lof 
 
Dinsdag 20 maart om 09.00 uur 
Intenties: voor onze eigen parochie, Petronella Keyser-Hooijmans 
 
Woensdag 21 maart om 10.00 uur , viering ‘Hart voor ouderen’ met na 
afloop kopje koffie / thee 
Intenties: voor onze eigen parochie,  voor de zielenrust van Mark en Luuk 
Schaub,  Ali Pouw-Ruizendaal, Corry Haan-Mooy, Petronella Keyser-
Hooijmans 
 
Vrijdag 23 maart om 19.00 uur, na de viering gelegenheid tot biechten 
Intenties: voor onze eigen parochie, Petronella Keyser-Hooijmans 
 
Zaterdag 24 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  
 
- 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 11 maart  € 309,80 
 
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u 
vinden in ons nieuwe parochieblad. 
 
Mededelingen: 
 
Vandaag zondag 18 maart en volgende week Palmzondag is er WEL 
kinderkerk  
 

Vieringen in OLV-Hemelvaart op Palmzondag en Paasmorgen 
beginnen om 10 uur!  
Op Palmzondag, 25 maart, zal uiteraard de traditionele 
Palmpaasoptocht worden gehouden; hopelijk zijn er vele kinderen 
met hun mooi versierde stokken aanwezig in de kerk!! 
 
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. 
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