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

   
Zondag 21 april 1e Paasdag is er géén viering om 10.00 uur. 
 
Zondag 21 april 1e Paasdag om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst 
Sacrament in het Lof.  
 
Maandag 22 april 2e Paasdag om 10.00 uur  
Intenties: voor onze eigen parochie, Daniёlle Dohmen, Margaretha van 
Tongeren, Mia Janssens-Prince, Tine Bruinsma 
 
Dinsdag 23 april om 09.00 uur   
Intenties:  voor onze eigen parochie, Margaretha van Tongeren 
 
Woensdag 24 april om 10.00 uur, viering ‘Hart voor ouderen’ met na 
afloop kopje koffie / thee  
Intenties: voor onze eigen parochie, Daniёlle Dohmen, Margaretha van 
Tongeren 
 
Zaterdag 27 april 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 14 april 2019  € 505,30 
 
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u 
vinden in ons nieuwe parochieblad. 
 
Mededelingen: 
 
Vrijdag 26 april is er weer een bijeenkomst van Effeta.  
 
Op 5 maart jl. maart is er in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaart een 
Bijzonder Parochieel Overleg geweest over de eventuele sluiting van 
onze parochiekerk. Zowel op deze avond als hierna zijn er diverse 
reacties bij het parochieteam en het Klaverbladbestuur binnengekomen. 
Door het bestuur is van deze bijeenkomst een verslag gemaakt, waarbij is 
getracht uw vragen en suggesties zo goed mogelijk te verwoorden. In het 
komende Klaverblad, dat rond 3 mei zal worden bezorgd, vindt u een 
brief van het Parochieteam waarin aanwijzingen zijn geformuleerd hoe u 
een afschrift van het verslag kunt aanvragen. U kunt dit doen door een e-
mail te sturen aan het secretariaat (info@olvh.nl); vandaar zal dan z.s.m. 
een digitale versie aan u worden toegezonden.  
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