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Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
   
zondag 2 december om 10.00 uur / 1e zondag van de Advent / Gregoriaans 
Intenties: voor onze eigen parochie, uit dankbaarheid van een 75e verjaardag,  Maria 
Thorborg-van Kesteren, Gijs Schipper, Susanna Meerman, Mia Janssens-Prince, Gerrit 
Adema en Keimpe Adema, overleden ouders Sambeek-Peeperkorn, Wil Huijvenaar, 
Fransiscus van der Peet, Joep Meijsing, Corry Haan-Mooij, Cobi Colin-Coeleman, Beebs 
Povel en kinderen en hun gezinnen, Truus Maaskant-Langeveld 
 
Zondag 2 december om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in het Lof.  
 
Dinsdag 4 december om 09.00 uur   
Intenties:  voor onze eigen parochie 
 
Woensdag 5 december 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, Maria 
Thorborg- van Kesteren 
 
Zaterdag 8 december 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.  
 

 
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 25 november 2018  € 344,20 
 
 
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u vinden in ons 
parochieblad. 

http://www.parochiesklaverblad.nl/


Mededelingen: 
 
- De Mariakalenders voor 2019 zijn binnengekomen. Ze kosten € 10,00 per stuk en zijn te koop 

via het secretariaat tijdens kantooruren. 
 
- Zoals u allen hebt kunnen lezen in het Klaverblad is er op 9 december een gezamenlijke 

Klaverbladviering in de Sint Jozefkerk te Bennebroek . Dit ter gelegenheid van het 12 ½-jarig 
priesterjubileum van kapelaan  Verhaegh. Voor een cadeau wordt er bij elke parochie een 
inzameling gehouden. De doos waarin u uw bijdrage kunt doen staat achter in de kerk op het 
tafeltje bij het doopvont. Kapelaan Verhaegh wil uw bijdrage graag ter beschikking stellen 
aan een goed doel waarbij hij zich erg nauw betrokken voelt. 

 
- Omdat er volgende week zondag geen viering is in de OLVH ivm het 12 ½ jarig jubileum van 

kapelaan Verhaegh, worden de misintenties voor volgende week zondag op 16 december 
voorgelezen. 

 
- Beste parochianen, 
 

Op weg naar het Licht van Kerstmis, nodigt het PT u graag uit voor een extra speciale Mid-
Advent koffie met aansluitend een gezellige middag in ons mooie kerkgebouw en de 
parochiezaal op zondag 16 december a.s. 
We hopen velen van u na afloop van de H. Mis te mogen ‘vasthouden’ voor een extra lekker 
‘aangekleed’ kopje koffie of thee, waarna we hopen dat u wat langer wilt blijven plakken om 
samen te zijn, op weg naar Kerstmis.  
We doen dat onder het genot van een hapje en een drankje, met spelletjes, zang en muziek, of 
gewoon, om met elkaar bij te praten. 
We hopen u vanaf ongeveer 11 uur tot uiterlijk 15 uur te mogen verwelkomen, in groten 
getale. Uiteraard zijn er ook de nodige knutselactiviteiten voor de kinderen! 
Voor de organisatie is het wel prettig als we enigszins weten op hoeveel mensen we ongeveer 
mogen rekenen. Het zou ons bijzonder helpen als u via het secretariaat kunt laten weten of u 
aanhaakt. 

 
Hartelijke groet, 
Het Parochieteam 

 
- Op 16 december is er een extra deurcollecte. Deze is bestemd voor de Adventactie. 
 
- Wat is er leuker dan kerstliederen zingen? Juist! Kerstliederen zingen met elkaar! Rejoice 

geeft u en jullie een unieke kans om dit samen met het koor te doen tijdens de 
kerstavondviering van 19:00 uur op 24 december. We repeteren op de 4 zondagavonden in 
december van 19:30 tot 20:45 uur. Aanmelden kan bij Rob en Sandra of per e-mail bij het 
secretariaat. Jong en oud is van harte welkom! 

 
 
-- We zijn dringend op zoek naar een bezorger voor  het Klaverblad. Het gaat om een deel van de 

Heemsteedse Dreef, vanaf Havenstraat tot St. Jacob in de Hout. Meer informatie en /of 
opgeven kan via het secretariaat tijdens kantooruren  

   
 
 
 
 
 

Parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, Valkenburgerplein 20, 2103 AT  Heemstede 
tel: (023) 5286608, mail: info@olvh.nl / website: www.parochiesklaverblad.nl 

rekeningnr. NL25 INGB 0000 2975 54 

mailto:info@olvh.nl
http://www.parochiesklaverblad.nl/

