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Zondag 10 maart 2019 
 

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

   
zondag 10 maart om 10.00 uur / XVLLe Mis 
Intenties: voor onze eigen parochie, Jan van Doorn, Tine Bruinsma-Kuin, 
Margaretha van Tongeren, Mia Janssens-Prince, Ina Brouwer-
Wagemaker, uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 75e verjaardag 
 
Zondag 10 maart om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in het 
Lof.  
 
Dinsdag 12 maart om 09.00 uur   
Intenties:  voor onze eigen parochie, Margaretha van Tongeren 
 
Woensdag 13 maart om 10.00 uur, viering ‘Hart voor ouderen’ met na 
afloop kopje koffie / thee  
Intenties: voor onze eigen parochie, Jan van Doorn, Margaretha van 
Tongeren, Ina Brouwer-Wagemaker 
 
Zaterdag 16 maart 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 
 
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 3 maart 2019  € 424,85 
 
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u 
vinden in ons nieuwe parochieblad. 
 
Mededelingen:  
 

Achterin staan weer manden waar u uw 
gaven kunt achterlaten: alle 
supermarktproducten zijn welkom. Onze 
eigen kerk-actie past heel goed in de 
vastentijd. Denkt u maar aan het woord 

van Jesaja (58:6): Het vasten dat Ik wens is dit: uw brood delen met de 
hongerigen. 
 
Vrijdag 15 maart is er weer een bijeenkomst van de Effetagroep. 
 
De Stille Omgang in Amsterdam wordt dit jaar gehouden in  de nacht 
van zaterdag 16 op zondag 17 maart. Achter in de kerk op de leestafel 
vindt u folders met alle informatie waar en bij wie u zich aan kunt 
melden en het programma.  
 
Vanaf vandaag ligt achter in de kerk het bestelformulier waarop u uw 
huispaaskaars kunt bestellen. De prijzen staan er allemaal bij. 
Vriendelijk verzoek of u bij bestelling van uw kaars contant wilt betalen 
bij de koster of op het secretariaat, dit om te voorkomen dat kaarsen 
worden besteld maar niet of heel laat worden betaald. In de week voor 
Pasen worden de kaarsen besteld. 
 

 
 
 
 

Parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, 
Valkenburgerplein 20, 2103 AT  Heemstede 

023-5286608 / info@olvh.nl / www.parochiesklaverblad.nl 
rekeningnr. NL25 INGB 0000 2975 54  

 

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


 
 


