
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
 

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

   
zondag 3 februari om 10.00 uur / Messe l”homme desarme / J. Mul 
Intenties: voor onze eigen parochie, zegen voor alle gemeenschappen van 
‘Geloof en Licht’, Annie Ross-van der Ven, Corrie Fase, Margaretha van 
Tongeren, Mia Janssens-Prince, Jaap de Bruin Joep Meijsing, Wil 
Huijvenaar, Evert van Ravensberg, Toon Medenblik, Gerrit Adema en 
Keimpe Adema, Frans van der Peet, Cobi Colin-Coeleman, overleden 
ouders Sambeek-Peeperkorn, Guus en Beebs Povel en kinderen en hun 
gezinnen,  
 
Zondag 3 februari om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in 
het Lof.  
 
Dinsdag 5 februari om 09.00 uur   
Intenties:  voor onze eigen parochie, Margaretha van Tongeren 
 
Woensdag 6 februari 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, Annie Ross-van der Ven, Margaretha van Tongeren 
 
Zaterdag 9 februari om 17.00 uur is er geen Engelstalige mis  
Intenties:  

 
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 27 januari 2019  € 459,45 
 
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u 
vinden in ons nieuwe parochieblad. 
 
Mededelingen: 
 
Woensdag 6 februari tot en met zaterdag 9 februari is pastoor Jan-Jaap 
van Peperstraten niet aanwezig ivm een conferentie. 
 
Vrijdag 8 februari is er weer een bijeenkomst van Teen4Clover in de 
pastorie van de OLV Hemelvaart parochie. Het thema is: Lidwine vertelt 
haar verhaal hoe zij op jonge leeftijd moeder werd. De doelgroep is 16-25 
jarigen. Inloop is vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur wordt er inhoudelijk 
begonnen. Verdere informatie vindt u op de leestafel achter in de kerk of 
via tienergroepklaverblad@gmail.com 
 
Bijbelcursus Genesis tot Jezus 
In acht maandelijkse avonden ontdekken we de rode draad door de 
Bijbel. De Bijbelcursus Genesis tot Jezus van het St. Paulus Instituut laat 
de wereld van de Bijbel op een nieuwe manier tot leven komen door te  
ontdekken hoe God de komst van Jezus op zoveel manieren heeft 
voorbereid. Deze cursus geeft een verdiepende inleiding die de verhalen 
tot leven brengt en het eigen geloof verdiept. Aanmelden kan bij Patrick 
Gunther (patrick@gunthertjes.eu) De cursus begint op dinsdag 12 
februari om 19.30 uur in de parochiezaal van de OLVH.  
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