
 Wekelijkse nieuwsbrief 

van de parochie 
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 

 
zondag 2 september 2018  

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

   
zondag 2 september om 10.00 uur / Slavische Mis; K. de Wijs  
Intenties: voor onze eigen parochie, uit dankbaarheid bij gelegenheid van 
een 75e verjaardag, Mia Janssens-Prince, Severina Heemskerk, Wil 
Huijvenaar,  Leen en Ina Bader-Kemp, overleden ouders Sambeek-
Peeperkorn, Gerrit Adema en Keimpe Adema, Joep Meijsing, Corry 
Haan-Mooij, op voorspraak van de heilig Jacobus voor de zielenrust van 
Jaap Mense, Beebs Povel en kinderen en hun gezinnen, Petronella 
Keyser-Hooijmans 
 
Zondag 2 september om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in 
het Lof 
 
Dinsdag 4 september om 09.00 uur   
Intenties:  voor onze eigen parochie, Petronella Keyser-Hooijmans 
 
Woensdag 5 september 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, Mia Janssens-Prince, Severina Heemskerk, Wil Huijvenaar, 
Petronella Keyser-Hooijmans,  
 
Zaterdag 8 september 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, Mart Brouwer, 
en Carla Fase. 

 
 

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. Nieuwe leden zijn van harte welkom! 
 
- Zondagavond om 19.30 uur repetitie koor Rejoice in de kerk. 

Wil je eens nader kennismaken met het koor, wees van harte 
welkom.  

 
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u 
vinden in ons parochieblad. 
 
Mededelingen: 
De parochie OLV-Hemelvaart viert volgende week zondag 9 september 
a.s. haar patroonsfeest met een Plechtige Hoogmis, die het nieuwe 
werkjaar zal inluiden. Aanvang 10:00 uur. Wij hopen dat velen van u bij 
deze viering aanwezig willen zijn. De viering zal worden opgeluisterd 
door onze beide koren, het OLVH-dames- en Herenkoor alsmede het 
jongerenkoor Rejoice. Na afloop is er een extra feestelijk kopje koffie of 
thee met iets lekkers, waarbij ook de Heemsteedse burgemeester haar 
opwachting wil maken. 
Daarom vragen wij aan onze graag bakkende parochianen een lekkere 
taart te bakken, of een cake, koekjes of een andere lekkernij te verzorgen. 
U weet het: HEEL HEEMSTEDE BAKT!! En 
vele bakkers maken licht werk.  Er staat een bord achterin de kerk, 
waarop u kunt aangeven welke soort taart/koek u van plan bent mee te 
brengen. Onze gemeenschap is alle bakkers en baksters bij voorbaat zeer 
erkentelijk voor hun tijd en inzet!! 
 
Op dezelfde zondagmiddag is de kerk vanaf 13.00 uur open voor 
bezichtiging ivm Open Monumentendag.  
 
Uitnodiging aan alle OLVH-parochianen voor een Bijzonder Parochieel 
Overleg: woensdagavond 19 september 2018, in de kerk, aanvang 20 uur, 
deuren open vanaf 19.30 uur.  
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