
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
 

Paaszondag 1 april  
 

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

Paaszondag 1 april om 10.00 uur /  
Intenties: voor onze eigen parochie, Ali Pouw-Ruizendaal, Hendricus 
Oomen, Frans Nolet en zegen over zijn gezin, overleden familie van 
Bentem-van Dongen, voor het slagen van een operatie, voor onze lieve 
ouders Leo Zonneveld en Willy Zonneveld-van der Zwan en mijn lieve 
man Rick, Corry Haan-Mooy, Gerrit Adema en Keimpe Adema, Han van 
Zalen,  Henk Neeskens, Tineke van de Reep-Brouwer en Marc van de 
Reep, Leen en Ida Bader-Kemp, overleden ouders Sambeek-Peeperkorn, 
bijzondere intentie, overleden ouders Jozephus Robijns en Adriana 
Robijns-Hirdes, Henk Derogée, Fifi Roest en overleden ouders,  Martien 
Tervoort en zegen over zijn gezin, Beebs Povel en kinderen en hun 
gezinnen, Petronella Keyser-Hooijmans 
 
Zondag 1 april om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in het 
Lof 
 
Tweede Paasdag 2 april om 10.00 uur 
Intenties: voor onze eigen parochie, Petronella Keyser-Hooijmans, Fifi 
Roest en overleden ouders 
 
Dinsdag 3 april om 09.00 uur 
Intenties: voor onze eigen parochie, Petronellea Keyser-Hooijmans 
 
Woensdag 4 april om 10.00 uur , viering ‘Hart voor ouderen’ met na 
afloop kopje koffie / thee 
Intenties: voor onze eigen parochie, voor al onze ouderen binnen de 
parochie, Hendricus Oomen, Trees Kol-van Noort, Adriaan Koot en 
dochter Anja van der Peet-Koot, Petronella Keyser-Hooijmans, uit 
dankbaarheid 
 

Vrijdag 6 april om 19.00 uur, na de viering gelegenheid tot biechten 
Intenties: voor onze eigen parochie, Petronella Keyser-Hooijmans 
 
Zaterdag 7 april 
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 25 maart  € 311,85 
 
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u 
vinden in ons nieuwe parochieblad. 
 
Vanaf maandag 9 april tot vrijdag 20 april is pastoor JJ van Peperstraten 
met vakantie. 

 
Dinsdagochtend 10 april is er géén viering. 
 
Er is nog een mededeling over de Onze Lieve Vrouw Hemelvaart-
Voedselbankactie. In de afgelopen twee weken is er ongelofelijk veel 
ingeleverd. Meer dan acht kratten! Zoveel kratten hadden we niet eens op 
voorraad. Een absoluut record. Toen we de voedselbank belde om het 
afhalen aanstaande dinsdag te regelen vielen ze stil aan de andere kant 
van de lijn. Dat hadden ze niet verwacht. Weer kregen we als parochie 
een groot compliment.. Mede namens het organisatoren van onze 
voedselbankactie heel veel dank voor al uw gulle gaven. Een ware 
vastenactie. Hulde! 
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