
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
 

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

   
Zondag 5 juli om 10.00 Eucharistieviering 
Intenties: voor onze eigen parochie, Gé van Bentem, Jan Kraaijvanger, 
Joop Suidgeest, Jan Griekspoor, Gerrit Adema en Keimpe Adema, 
overleden ouders Sambeek-Peeperkorn, uit dankbaarheid bij 
gelegenheid van een 100ste verjaardag, Mia Janssens-Prince, uit 
dankbaarheid, Margaretha van Tongeren 
 
Zondag 5 juli om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in het 
Lof.  
 
Dinsdag 7 juli juni om 09.00 uur   
Intenties:  voor onze eigen parochie, Margaretha van Tongeren 
 
Woensdag 8 juli om 10.00 uur, viering “Hart voor ouderen”  
Intenties: voor onze eigen parochie, Jan Kraaijvanger, Margaretha van 
Tongeren 
 
Zaterdag 11 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. 
 
 

 
 
De opbrengst van de collecte van zondag 28 juni bedroeg € 190,20.  
Hartelijk dank daarvoor. 
 

De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u 
vinden in ons nieuwe parochieblad. 
 
Mededelingen: 
 

In de laatst verschenen editie van Klaverblad maakt 
Yvonne Kol er al mooi melding van: een kaarsenactie. 
Mede-parochiaan Frans van Haaster heeft dit prachtige 
initiatief genomen én met grote zorg uitgevoerd. Deze  
kaarsen zijn heel duurzaam gemaakt van alle stompjes 
kaars die een kerkgebouw nu eenmaal oplevert. Je zou 
kunnen zeggen dat al onze gebeden en devotie er in zit. De 
afbeelding is van de hand van oud-koorlid Vera de 
Backker. Zondag 5 juli zullen de kaarsen voorafgaand aan 

de H. Mis door pater Tristan worden ingezegend. Na afloop van de Mis – en 
uiteraard later ook nog – zijn de kaarsen te koop voor € 5 per stuk. 
De opbrengsten gaan naar de eigen parochie. Het zijn prachtige kaarsen met 
heel wat branduren. Ook heel geschikt als cadeau! 

 
Ivm Corona blijven de huidige regels m.b.t. de verplichte onderlinge afstand 
van 1,5 meter gelden alsook het van te voren verplicht aanmelden i.v.m. 
mogelijk noodzakelijk contactonderzoek. Ook de procedure rondom de 
tweede keer handen desinfecteren achter in de kerk alvorens de communie te 
ontvangen blijft voorlopig gehandhaafd. Verder mag u alleen naar de 
vieringen komen wanneer u klachtenvrij bent. Bij het binnenkomen zijn we 
helaas genoodzaakt deze gegevens te controleren. 
 
U moet zich voor elke viering steeds apart aanmelden: dit kan per e-mail 
(info@olvh.nl) of telefonisch (telefoonnr. 023-5286608) bij het secretariaat 
tijdens kantooruren.  
 
Met elkaar zingen is helaas nog niet toegestaan. Ons koor mag onder 
voorwaarden beginnen met repeteren, mits aan alle veiligheidsvoorwaarden 
kan worden voldaan. 
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