
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw 
      Hemelvaart 

Zondag 23 juni 
   
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 

   
zondag 23 juni om 10.00 uur  / Sacramentsdag Mix-Mis 
Intenties: voor onze eigen parochie, Ank Rodenburg, Joop Stevens, Bob 
Bannink, Jan van Doorn,  Nic van Warmerdam, Jo van Warmerdam-
Huiberts en Ans, Margaretha van Tongeren, Mia Janssens-Prince, uit 
dankbaarheid bij gelegenheid van een 75e verjaardag 
 
Zondag 23 juni om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in het 
Lof.  
 
Dinsdag 25 juni om 09.00 uur   
Intenties:  voor onze eigen parochie, Margaretha van Tongeren 
 
Woensdag 26 juni om 10.00 uur, viering ‘Hart voor ouderen’ met na 
afloop kopje koffie / thee  
Intenties: voor onze eigen parochie, Ank Rodenburg, Joop Stevens, Bob 
Bannink, Margaretha van Tongeren 
 
Zaterdag 29juni 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 Bannink, kinderen en kleinkinderen. 
Louis Rodenburg  
 

 

 
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 
 
Vanaf nu hebben we met Rejoice vakantie, we beginnen weer op zondag 
25 augustus. 
 
Opbrengst Collecte 16 juni 2019  € 363,80 
 
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u 
vinden in ons nieuwe parochieblad. 
 
Mededelingen: 
 
Langs deze weg willen we graag een oproep doen aan alle parochianen 
die zich zo nu en dan een beetje willen bekommeren om Els Bannink. 
Zoals de meesten onder u inmiddels wel weten is enkele weken geleden 
haar man en maatje Bob Bannink overleden en Els staat er nu regelmatig 
alleen voor. Kinderen en kleinkinderen komen zeker op bezoek en 
steunen haar zoveel zij kunnen maar ook zij kunnen niet 24 uur per dag 
aanwezig zijn. Bovendien lijdt  Els aan een vorm van dementie, waardoor 
zij in een sociaal isolement dreigt te raken.  
Vandaar de vraag of er parochianen zijn die af en toe eens bij Els op 
bezoek willen gaan om een kopje koffie te drinken, of een uurtje met 
haar willen wandelen of een boodschapje doen, zodat Els niet in een 
groot zwart gat valt. Indien er parochianen zijn die dit wel willen doen, 
vriendelijk verzoek contact op te nemen met het secretariaat zodat een en 
ander gecoördineerd kan worden met haar zoon Sander.  
Hartelijk dank alvast. 
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