
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
 

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

   
Zondag 19 juli om 10.00 Eucharistieviering 
Intenties: voor onze eigen parochie, Jan Kraaijvanger, Hennie van 
Bentem-van Dongen, Len Snoeks, mevrouw Miermans-Elferink,  
Mia Janssens-Prince, Margaretha van Tongeren 
 
Zondag 19 juli om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in het 
Lof.  
 
Dinsdag 22 juli juni om 09.00 uur   
Intenties:  voor onze eigen parochie, Margaretha van Tongeren 
 
Woensdag 23 juli om 10.00 uur, viering “Hart voor ouderen”  
Intenties: voor onze eigen parochie, Jan Kraaijvanger, Margaretha van 
Tongeren 
 
Zaterdag 25 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 12 juli bedroeg € 415,80.  
Hartelijk dank daarvoor. 
 
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u 
vinden in ons nieuwe parochieblad. 

 
Mededelingen: 
 
Hoe vervelend ook wij het vinden, wij blijven u met klem vragen zich te 
houden aan de door het bisdom opgelegde huisregels voor kerkbezoek. 
Die regels zijn er voor uw veiligheid. Uiteraard bent u zelf 
verantwoordelijk om deze op te volgen, maar wanneer u dat niet doet 
kunt u mogelijk andere mensen in gevaar brengen. 
 
Daarom vragen wij u vriendelijk om bij binnenkomst uw 
naam/telefoonnummer achterin de kerk op de lijst in te vullen; dit blijft 
nodig mocht iemand besmet blijken en contactonderzoek noodzakelijk 
wordt. Verder stellen wij het op prijs wanneer u zich aan de aangegeven 
looprichting wilt houden: bij het betreden van het gebouw, alvorens te 
communiceren en ook weer bij het verlaten van de kerk. Ook het 
desinfecteren van uw handen alvorens te communie te gaan is een 
aanbeveling voor uw en onze veiligheid.  
 
Het secretariaat zal zijn gesloten van 3 t/m 23 augustus i.v.m. de vakantie 
van Yvonne Mes. Eens per week, op vrijdag, zal iemand van het team 
aanwezig zijn voor het verzamelen van de misintenties en het nalopen 
van de e-mail.   
 
Pater Diego en Pater Tristan zijn eveneens afwezig van 2 t/m 14 augustus.  
De Engelse mis zal mede in verband daarmee uitsluitend plaatsvinden op 
zaterdagmiddagen 1 en 29 augustus.  
 
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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