Wekelijkse nieuwsbrief
van de parochie
Onze Lieve Vrouw
Hemelvaart
Zondag 1 september 2019
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede
zondag 1 september om 10.00 uur / Eucharistieviering
Intenties: voor onze eigen parochie, Ank Rodenburg, Joop Suidgeest, Jan van Doorn,
Gerrit Adema en Keimpe Adema, Toon Medenblik, overleden ouders SambeekPeeperkorn, Danielle Dohmen, George Drontmann, Margaretha van Tongeren, Mia
Janssens-Prince, uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 75e verjaardag
Zondag 1 september om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in het Lof.
Dinsdag 3 september om 09.00 uur
Intenties: voor onze eigen parochie, Margaretha van Tongeren
Woensdag 4 september om 10.00 uur, viering ‘Hart voor ouderen’ met na afloop kopje
koffie / thee
Intenties: voor onze eigen parochie, levende en overleden leden KBO, Margaretha van
Tongeren
Zaterdag 7 september 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. Nieuwe koorleden zijn van harte welkom, voorzingen
is niet nodig.
Iedere 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 25 augustus 2019 € 413,35

De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u vinden in ons
nieuwe parochieblad.
Mededelingen:
In verband met ons Patroonsfeest dat wij op 8 september vieren is er na afloop een
extra feestelijk kopje koffie of thee. Graag vragen wij onze bakkende parochianen
een taart, cake of koekjes of andere lekkernij te verzorgen. U weet het wel: HEEL
HEEMSTEDE BAKT! En vele bakkers maken licht werk. Onze gemeenschap is alle
baksters en patissiers bij voorbaat zeer dankbaar voor hun tijd en inzet. Achter in de
kerk staat een intekenlijst.
Opening van het werkjaar voor het Ouderenpastoraat
Net als andere jaren willen we ook deze september graag het nieuwe seizoen van de
bezoekgroepen, de Zonnebloembezoekers en de rouwgroepen op een goede en
inspirerende manier beginnen. We willen u uitnodigen voor een sfeervolle
gebedsviering in de O.L.V. Tenhemelopneming in Vogelenzang en gezellig
koffiedrinken met iets lekkers erbij daarna.
Wees welkom op 17 september aanstaande, om 19.00 in de parochiekerk van
Vogelenzang.
Zing mee bij de viering bij het afscheid van pastoor Jan-Jaap van Peperstraten, en
welkom aan de paters Diego Pildain en Tristan Perez en onze tijdelijke administrator
Eric Fennis.
Op 22 september aanstaande om 10.00 uur zullen wij een Klaverbladviering hebben
in de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Vogelenzang om de wisseling van
pastores in te luiden. De andere kerken zullen gesloten zijn.
Het koor van de OLV Tenhemelopneming, Cantilene, neemt het voortouw om deze
viering muzikaal te verzorgen. Daartoe zoekt de dirigent op dit moment een niet te
ingewikkeld maar wel feestelijk repertoire uit. De leden van álle andere koren van
het Klaverblad zijn natuurlijk van harte uitgenodigd om in deze viering mee te
zingen, en zo weer één groot Klaverbladkoor te vormen!
De repetities zijn op vrijdagavond 13 september en op vrijdagavond 20 september om
19.00 in de Ontmoetingsruimte naast de kerk in Vogelenzang.
Van harte uitgenodigd!
Op zaterdag 28 september organiseert de KSSG H-A (Kerkelijke Stichting Sint
Gregorius Haarlem-Amsterdam) een Korendag binnen het Klaverblad. Er hebben
zich 4 koren aangemeld, zij zullen zich laten horen, maar leren ook nieuw repertoire
aan. De middag begint om 13.00 uur en zal om ongeveer 15.30 uur afgelopen zijn. U
bent van harte welkom om eens een kijkje achter de schermen te nemen. De middag
zal plaatsvinden in de O.L.V.H. kerk te Heemstede.
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