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

   
zondag 28 april om 10.00 uur / Beloken Pasen / mmv. Rejoice olv. Rob 
Fase / Piano: Marie-José Zwaan 
Intenties: voor onze eigen parochie, Daniёlle Dohmen, Margaretha van 
Tongeren, Mia Janssens-Prince, Corrie Fase, Mieke Smit-Paanakker en 
Ton Smit, Jo van Warmerdam-Huiberts en Nic van Warmerdam, uit 
dankbaarheid bij gelegenheid van een 75e verjaardag 
 
Zondag 28 april om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in het 
Lof.  
 
Dinsdag 30 april om 09.00 uur   
Intenties:  voor onze eigen parochie, Margaretha van Tongeren 
 
Woensdag 1 mei  om 10.00 uur, viering ‘Hart voor ouderen’ met na afloop 
kopje koffie / thee  
Intenties: voor onze eigen parochie, levende en overleden leden KBO,  
Daniёlle Dohmen, Margaretha van Tongeren 
 
Zaterdag 4 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. 
 

Met name voor: Els en Bob Bannink, Wim en Wil Bosma, 
Gea Weijers en de familie Kok 

 

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 Paasweekend 2019  € 1.073,65 
 
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u 
vinden in ons nieuwe parochieblad. 
 
Mededelingen: 
 
Pastoor Jan Jaap is tot en met 3 mei niet aanwezig. 
 
Maria Concert op 3 mei 
Op 3 mei om 20.15 uur vindt in de St. Josephkerk aan de Jansstraat een 
Maria Concert plaats. Op het programma staan o.a. werken van Biber 
(Rozenkranzsonate), Pergolesi (Stabat Mater) en Tournemire (Ave Maria).  
De musici die meewerken zijn Astrid Lammers (sopraan), Freya Reynaert 
(viool) en Erik Jan Eradus (toetsen).Toegang is gratis, na afloop 
deurcollecte. 
 
Op 11 mei is er een open dag op de Tiltenberg. Informatie over deze dag 
vindt u via www.bonifatiusinstituut.nl  
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