
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw 
      Hemelvaart 

Zondag 30 juni 
   
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 

   
zondag 30 juni om 10.00 uur  /  
Intenties: voor onze eigen parochie, Ank Rodenburg, Joop Stevens, Bob 
Bannink, Corrie Fase, Margaretha van Tongeren, Mia Janssens-Prince, uit 
dankbaarheid bij gelegenheid van een 75e verjaardag 
 
Zondag 30 juni om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in het 
Lof.  
 
Dinsdag 2 juli om 09.00 uur   
Intenties:  voor onze eigen parochie, Margaretha van Tongeren 
 
Woensdag 3 juli om 10.00 uur, viering ‘Hart voor ouderen’ met na afloop 
kopje koffie / thee  
Intenties: voor onze eigen parochie, voor een goede afloop van een 
operatie, levende en overleden leden KBO, Ank Rodenburg, Joop 
Stevens, Bob Bannink, Margaretha van Tongeren 
 
Zaterdag 6 juli 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  € 223,60 
 
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u 
vinden in ons nieuwe parochieblad. 
 
Mededelingen: 
 
- Op woensdag 10 juli om 20.00 uur wordt er een regulier (gewoon) 

parochieel overleg met de vertegenwoordigers van de 
werkgroepen gehouden in de  pastorie.  

 
- Vanaf morgen 1 juli zal tijdens de vakantieperiode het kantoor 

alleen geopend zijn op de woensdag en vrijdag van 09.00 uur tot 
12.00 uur. Vanaf 29 juli tot en met 23 augustus is het kantoor 
gesloten ivm vakantie van Yvonne Mes. Misintenties kunnen via 
mail worden opgegeven op info@olvh.nl of door middel van een 
briefje in de brievenbus die elke vrijdagochtend geleegd zal 
worden. 
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