
 Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
 

zondag 17 juni  
 

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

zondag 17 juni om 09.15 uur / Bernardmis; A. Broersen 
Intenties: voor onze eigen parochie,  Julia Poey, Joop Suidgeest, Mieke 
Smit-Paanakker en  Ton Smit, Blanche Peeraer, Op voorspraak van de 
heilige Bartholomeus en de heilige Johannes voor de zielenrust van 
Bastiaan Mense en Dien Driessen-Verkuil. Petrus van der Kroft, 
overleden ouders Höfer-Hohmann, Frits en Freddy Krabbendam, voor 
mijn overleden echtgenote Karina Vroom-Rosenmöller, Han van Zalen, 
Martien Tervoort en zegen over zijn gezin, Beebs Povel en kinderen en 
hun gezinnen, Petronella Keyser-Hooijmans, Corry Haan-Mooij,   
Bidden wij ook voor het voorgenomen huwelijk van Koen van Thiel en 
Virginia Tjen dat op 23 juni 2018 om 16.30 uur voltrokken zal worden. 
 
Zondag 17 juni mei om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in 
het Lof 
 
Dinsdag 19 juni om 09.00 uur  
Intenties: voor onze eigen parochie, bijzondere intentie, Petronella 
Keyser-Hooijmans 
 
Woensdag 20 juni om 10.00 uur, viering ‘Hart voor ouderen’ met na 
afloop kopje koffie / thee 
Intenties: voor onze eigen parochie, Petronella Keyser-Hooijmans,  
 
Vrijdag 22 juni om 19.00 uur  
Intenties: voor onze eigen parochie, Petronella Keyser-Hooijmans, 
 
Zaterdag 23 juni 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: 
 
- Iedere donderdagavond repeteert het dames- en herenkoor in de 

kerk vanaf 19.30 uur, behalve tijdens de 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 10 juni € 313,50 
 
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u 
vinden in ons nieuwe parochieblad. 
 
Mededeling: 
 
- Wijziging aanvangstijd Eucharistievieringen op zondag m.i.v.  

1 september 2018 
  Op veler verzoek en na overleg binnen het pastoresteam en de 

Klaverbladbestuur zal de aanvangstijd van de Heilige Mis in onze 
kerk op zondagmorgen m.i.v. 1 september a.s. teruggaan naar 10:00 
uur. Een mogelijke consequentie van de aangepaste aanvangstijd 
kan zijn dat op sommige zondagen geen eucharistieviering kan 
worden gevierd in onze kerk, in een dergelijk geval is er zo 
mogelijk een woord- en communieviering o.l.v. een diaken of van 
pastor Ans Dekker of men kan op zaterdagnamiddag naar de 
Engelse mis komen, dan wel op zondagmorgen in de 
zusterparochie H. Bavo of de H. Jozef te Bennebroek de H. Mis 
meevieren. Op zondag zal in tenminste een van beide kerken in 
Heemstede een eucharistieviering gehouden worden.  
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