
 
Wekelijkse nieuwsbrief 

van de parochie 
Onze Lieve Vrouw 
      Hemelvaart 

Zondag 3 november 2019 
   
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 

   
zondag 3 november om 10.00 uur / mmv. Rejoice olv. Rob Fase 
Piano: Marie-José Zwaan 
Intenties: voor onze eigen parochie, uit dankbaarheid, Ank 
Rodenburg, Gerrit Adema en Keimpe Adema, Corrie Fase,  Toon 
Medemblik, overleden ouders Sambeek-Peeperkorn, Tine Bruinsma, 
Daniёlle Dohmen, George Drontmann, Margaretha van Tongeren, 
Mia Janssens-Prince,  
 
Zondag 3 november  om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst 
Sacrament in het Lof.  
 
Dinsdag 5 november om 09.00 uur   
Intenties:  voor onze eigen parochie, Margaretha van Tongeren 
 
Woensdag 6 november 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 8 november 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.  
 
 
Opbrengst Collecte 27 oktober 2019  € 416,65 
 
 
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u 
vinden in ons nieuwe parochieblad. 
 
 
 
Mededelingen:  
 
Pater Diego en Pater Tristάn  zijn van maandag 4 november tot en met 
vrijdag 8 november niet aanwezig. Zij zijn beide die week met 
retraite. 
 
Achter in de kerk ligt het nieuwe nummer van SamenKerk met veel 
aandacht voor Allerzielen, afscheid nemen en het nationaal requiem 
dat het Nationaal Katholiek Thuisfront jaarlijks organiseert. Eind 
deze maand begint de Advent. Advent¬kalenders helpen ons de 
dagen naar het Kerstfeest tellen. Neem een gratis exemplaar mee.
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