
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw 
      Hemelvaart 

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

   
zondag 19 mei om 10.00 uur / Zondag Cantata / mmv. Rejoice olv.  
Rob Fase / Piano: Marie-José Zwaan 
Intenties: voor onze eigen parochie, Jan Francies Boelen, Koos en Joep 
Kranendonk, Harrie Diesvelt, Margaretha van Tongeren, Mia Janssens-
Prince, Corrie Fase, Mieke Smit-Paanakker en Ton Smit, Anna Maria 
Wilhelmina Ross-van der Ven, uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 
75e verjaardag 
 
Zondag 19 mei om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in het 
Lof.  
 
Dinsdag 21 mei om 09.00 uur   
Intenties:  voor onze eigen parochie, Margaretha van Tongeren 
 
Woensdag 22 mei  om 10.00 uur, viering ‘Hart voor ouderen’ met na 
afloop kopje koffie / thee  
Intenties: voor onze eigen parochie, Margaretha van Tongeren 
 
Zaterdag 25 mei 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 12 mei 2019 € 350,00 
 
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u 
vinden in ons nieuwe parochieblad. 
 
Mededelingen: 
 
Effeta heeft op woensdagavond 22 mei een bijeenkomst in de 
parochiezaal met father Jude uit Sri Lanka. De bijeenkomst begint met 
een Heilige Mis om 19.30 uur.  
Father Jude zal vertellen over de situatie van de katholieken in Sri Lanka, 
een minderheid aldaar, over zijn leven als priester en zijn toewijding aan 
de zorg van kinderen.  
In het licht van de recente aanslagen in Sri Lanka, in het bijzonder op 
Katholieke kerken, belooft het een interessante en boeiende avond te 
worden. Ook parochianen zijn van harte uitgenodigd. 
 
Zondag 2 juni is er een extra deurcollecte ivm week van de Nederlandse 
missionaris 
 
Zoals u heeft kunnen lezen in het Klaverblad is er 1e Pinksterdag geen 
viering in de OLVH. Op  10 juni, 2e Pinksterdag, hebben wij een 
gezongen viering met na afloop koffie en of thee. Bij mooi weer zullen 
wij ook gebruik maken van ons fraaie terras. U bent allen van harte 
uitgenodigd hiervoor.     
 
Pastoor Jan Jaap van Peperstraten is van 3 juni tot en met 21 juni met 
vakantie.  
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