
 Wekelijkse nieuwsbrief 

van de parochie 
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 

 
zondag 4 november 2018  

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

   
zondag 4 november om 10.00 uur / Paus Johannes Mis / A. de Klerk 
Intenties: voor onze eigen parochie, Mia Janssens-Prince, Severina 
Heemskerk, in liefdevolle herinnering onze ouders en grootouders Jaap 
en Ally van der Kuil-Damme en John en Meta Daemen-Yzerman, Leen en 
Ida Bader-Kemp, Harry Diesvelt, overleden ouders Sambeek-Peeperkorn, 
Mieke Smit-Paanakker en Ton Smit, Gerrit Adema en Keimpe Adema, 
Joep Meijsing, Wil Huijvenaar, Fransiscus van der Peet, Cobi Colin-
Coeleman, Beebs Povel en kinderen en hun gezinnen, Truus Maaskant-
Langeveld, Corry Haan-Mooij, Petronella Keyser-Hooijmans,  
 
Zondag 4 november om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in 
het Lof.  
 
Dinsdag 6 november om 09.00 uur   
Intenties:  voor onze eigen parochie, Petronella Keyser-Hooijmans 
 
Woensdag 7 november 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, Truus Maaskant-Langeveld 
 
Zaterdag 10 november oktober om 17.00 uur Engelstalige mis  
Intenties: voor onze eigen parochie 
 

 
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 
 

 

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 28 oktober  € 415,85 
 
 
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u 
vinden in ons parochieblad. 
 
Mededelingen: 
 
De eerst volgende bijeenkomst van Teen4clover is op vrijdag 9 nov in  
de OLV Hemelvaart. De inloop is vanaf 19.45 en het inhoudelijke 
deel start om 20.00 uur. Het thema van de bijeenkomst is:  
hashtag-no-filter-needed. 
 
Volgende week zondag 11 november is er geen kinderkerk in de OLVH. 
Alle kinderen zijn uitgenodigd om in de Bavo een Sint Maarten viering bij 
te wonen. Het verhaal van Sint Maarten wordt verteld en er wordt een Sint 
Maarten lied gezongen. Voor de kinderen is er een rondgang door de kerk 
met meegebrachte lampionnen.  Vergeet dus niet om een lampion mee te 
nemen! 
 
Op dezelfde zondag 11 november kunnen er bij ons in de OLVH  
na de mis dit jaar weer prachtige zelfgemaakte kerstkaarten van mw. Lucia  
Derogée worden gekocht. De opbrengst van de kaarten komt ten goede 
voor de OLVH-kerk. 
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