
 Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
 

zondag 12 augustus  
 

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

zondag 12 augustus om 09.15 uur    
Intenties: voor onze eigen parochie, zegen over een vakantie en behouden 
thuiskomst,  uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 75e verjaardag, 
Blanche Peeraer,  Beebs Povel en kinderen en hun gezinnen, Petronella 
Keyser-Hooijmans; Voor een veilige vakantiereis en behouden 
thuiskomst 
 
Zondag 12 augustus mei om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst 
Sacrament in het Lof 
 
Dinsdag 14 augustus om 09.00 uur   
Intenties:  voor onze eigen parochie, Petronella Keyser-Hooijmans 
 
Woensdag 15 augustus om 10.00 uur, viering ‘Hart voor ouderen’ met na 
afloop kopje koffie / thee 
Intenties: voor onze eigen parochie, voor de zielenrust van John Schaub, 
om een goede reis naar Thüringen een goed verblijf aldaar en een 
behouden thuiskomst, Fifi Roest en overleden ouders, Petronella Keyser-
Hooijmans,  
 
Vrijdag 17 augustus om 19.00 uur  
Intenties: voor onze eigen parochie,  Petronella Keyser-Hooijmans, 
 
Zaterdag 18 augustus 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. 
 
Wij bidden met name voor Cees van Bentem 

 
 
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 met 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. Het koor is nu met vakantie. De eerste repetitie na de 
vakantie is op zondagavond 26 augustus. 
 

 
De vieringen voor de aankomende week binnen het Klaverblad kunt u 
vinden in ons parochieblad. 
 
 
Mededelingen: 
 
Tot en met 26 augustus is het kantoor gesloten ivm vakantie van Yvonne  
Mes. Misintenties kunnen via mail worden opgegeven op info@olvh.nl of  
door middel van een briefje in de brievenbus die elke vrijdagochtend  
geleegd zal worden 
 
In verband met de herschikking van de wekelijkse vieringen heeft het  
pastoresteam besloten de viering op de vrijdagavond in de OLVH (H. Mis  
met aansluitend stille aanbidding) per 1 september as. te laten vervallen. 
Gelovigen kunnen nog steeds op zes van de zeven dagen naar een  
eucharistieviering in één van de vier Klaverbladkerken 
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