
 Wekelijkse nieuwsbrief 

van de parochie 
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 

 
zondag 28 oktober 2018  

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

   
zondag 28 oktober om 10.00 uur / mmv. het koor Rejoice olv. Rob Fase 
Orgel: Marie-José van der Zwaan 
Intenties: voor onze eigen parochie, Mia Janssens-Prince, Severina 
Heemskerk,  Evert van Ravensberg, in dierbare herinnering aan mijn 
overleden moeder Theresia Carolina Weijzig-Tops, in liefdevolle 
herinnering onze moeder en oma Ally van der Kuil, Petrus van der Kroft,  
Gé van Bentem, overleden ouders Höfer-Hohmann, Frits en Freddy 
Krabbendam, Johannes Visser, overleden ouders Teeuwen-Vermeeren en 
hun overleden kinderen en kleinkinderen, overleden ouders van Norde-
Wiersma en hun overleden kinderen en kleinkinderen, broer Wil, Beebs 
Povel en kinderen en hun gezinnen, Petronella Keyser-Hooijmans, uit 
dankbaarheid bij gelegenheid van een 75e verjaardag 
 
Zondag 28 oktober om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in 
het Lof.  
 
Dinsdag 30 oktober om 09.00 uur   
Intenties:  voor onze eigen parochie, Petronella Keyser-Hooijmans 
 
Woensdag 31 oktober om 10.00 uur, viering ‘Hart voor ouderen’ met na 
afloop kopje koffie / thee 
Intenties: voor onze eigen parochie,  voor Marc en Luuk Schaub en hun 
gezinnen, Petronella Keyser-Hooijmans,  
 
Donderdag 1 november Allerheiligen om 19.00 uur 
Intenties: voor onze eigen parochie, overleden ouders Höfer-Hohmann, 
Frits en Freddy Krabbendam, , Petronella Keyser-Hooijmans 
 
 
 

Vrijdag 2 november Allerzielen om 19.00 uur 
Intenties: voor onze eigen parochie, Joris Zonjee, in dierbare herinnering 
aan mijn overleden moeder Theresia Carolina Weijzig-Tops, voor alle 
zielen in Purgatory, Fifi Roest en overleden ouders, Petronella Keyser-
Hooijmans 
 
Zaterdag 3 november oktober 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 Aad Lamb, en pastor Ans Dekker 
 

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 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 14 oktober € 418,00  / Opbrengst collecte 21 oktober 
€ 210,20 
 
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u 
vinden in ons parochieblad. 
 
Mededelingen: 
Op dinsdagavond 6 november is er een informatieavond over het  
vormseltraject. Deze zal plaatsvinden in de OLVH en begint om 19.30 uur 
tot 20.30 uur. Meer informatie vindt u in de brief die achter in de kerk op 
de leestafel ligt. 
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