
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
 

zondag 24 juni  
 

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

zondag 24 juni om 09.15 uur / mmv. het koor Rejoice olv. Rob Fase 
Orgel: Marie-José van der Zwaan 
Intenties: voor onze eigen parochie,  Frans van der Peet, Fifi Roest en 
overleden ouders,  Martien Tervoort en zegen over zijn gezin, Beebs 
Povel en kinderen en hun gezinnen, Petronella Keyser-Hooijmans,  
 
Zondag 24 juni mei om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in 
het Lof 
 
Dinsdag 26 juni om 09.00 uur  
Intenties: voor onze eigen parochie, Petronella Keyser-Hooijmans 
 
Woensdag 27 juni om 10.00 uur, viering ‘Hart voor ouderen’ met na 
afloop kopje koffie / thee 
Intenties: voor onze eigen parochie,  Frans van der Peet, Petronella 
Keyser-Hooijmans,  
 
Vrijdag 29 juni om 19.00 uur  
Intenties: voor onze eigen parochie, Petronella Keyser-Hooijmans, 
 
Zaterdag 30 juni om 17.00 uur is er géén Engelstalige mis  
 

 
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. Het koor is op vakantie vanaf maandag 9 
juli, de eerste repetitie na de vakantie is op donderdag 16 
augustus a.s. 

  
- 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 17 juni € 239,45 
 
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u 
vinden in ons nieuwe parochieblad. 
 
 
Mededelingen: 
 
-- Vanwege de vakantie van Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten 

vinden er de komende zaterdagen géén Engelse Mis plaats. 
Pastoor van Peperstaten is van 24 juni tot en met 16 juli met 
vakantie. De eerst volgende Engelse Mis is op 21 juli 
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