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Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 9 februari om 10.00 uur / Missa Huc ad regem pastorum; A. de 
Klerk 
Intenties:  voor onze eigen parochie, Cees van Bentem, Mia Janssens-
Prince, overleden ouders Höfer-Hohmann, Frits en Freddy 
Krabbendam, Margaretha van Tongeren  
 
Zondag 9 februari om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament 
in het Lof. 
 
Dinsdag 11 februari om 09.00 uur  
Intenties: voor onze eigen parochie,  Margaretha van Tongeren 
 
Woensdag 12 februari om 10.00 uur, viering ‘Hart voor ouderen’ met 
na afloop kopje koffie / thee  
Intenties: voor onze eigen parochie, Cees van Bentem, Jaap de Bruin, 
Margaretha van Tongeren 
 
Zaterdag 15 februari 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 2 februari  € 350,45. Waarvoor onze hartelijke 
dank! 
 
  
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u 
vinden in ons nieuwe parochieblad. 
 
 
Mededelingen: 
 
In de reeks familievieringen die Klaverblad-breed worden 
georganiseerd is onze parochie aan de beurt op zondag 1 maart a.s., als 
wij onderweg zijn naar Pasen. Het thema van de viering zal zijn ‘Hoe 
sterk ben jij?’. 
De voorbereidingsavond wordt gehouden op vrijdagavond, 28 
februari 2020, van 19.00 tot 20.30 uur, in de parochiezaal van de 
pastorie, Valkenburgerplein 19. 
Nadere informatie en aanmelding kan per e-mail: 
bavo.gezinsvieringen@gmail.com. 
 
Achter in de kerk ligt het nieuwe exemplaar van SamenKerk. Neemt u 
gerust een gratis exemplaar mee. 
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