
 
Wekelijkse nieuwsbrief 

van de parochie 
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 

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

   
Zondag 29 november om 10.00 Eucharistie viering 
Intenties: voor onze eigen parochie, voor de familie Mijatović uit 
dankbaarheid, Cees van Bentem, Voor de zielenrust van Renee Demmers-
Oei, Mia Janssens-Prince  
 
Zondag 29 november om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament 
in het Lof.  
 
Dinsdag 1 december om 09.00 uur   
Intenties: voor onze eigen parochie,  
 
Woensdag 2  december om 10.00 uur, viering ouderen seniorenpastoraat 
Intenties: voor onze eigen parochie,  
 
Zaterdag 5 december 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 
 
Indien u iemand kent die door ziekte niet naar de kerk kan 

komen en die wat aandacht behoeft, fijn als u ons dat laat weten via het 
secretariaat. We kunnen dan aandacht geven aan betreffende parochiaan 
of een kaartje sturen ter bemoediging. 
 
 
 

De opbrengst van de collecte van zondag 22 november bedroeg € 180,25 
 
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u 
vinden in ons parochieblad. 
 
Mededelingen: 
 

Ivm de veiligheid en ook ivm de coronacrisis is het mogelijk uw 
wekelijkse kerkbijdrage in de collecte giraal over te maken! Wilt u aub 
vermelden bij uw overmaking dat het om uw wekelijkse collectebijdrage 
gaat? Het IBAN nummer van onze parochie kunt u vinden op pagina 3 
van het Klaverblad. Bij voorbaat zeer veel dank voor hetgeen u afstaat 
voor uw parochie. 
 
De parochie vraagt u vriendelijk om als tegemoetkoming in de kosten 
voor de missaaltjes (kosten €26 per jaar per boekje, t.w. 52 x €0,50) om een 
wekelijkse bijdrage van €0,50. Uiteraard vindt de parochie het prima 
wanneer u uw bijdrage giraal overmaakt; dat kan naar het IBAN-nummer 
van de parochie, graag ovv bijdrage missaaltjes. Betaling kan in een of 
meerdere termijnen, wat u prettig en makkelijk vindt. Hetzelfde geldt 
voor de kosten van ons gezamenlijke parochieblad; ook hiervoor is uw 
bijdrage een zeer welkome aanvulling in de kosten; elk nummer kost 
zo’n €5 per stuk; dus per jaar is dat €50. Hiervoor kunt u uw bijdrage 
overmaken naar de gezamenlijke Klaverbladrekening, dan o.v.v. bijdrage 
kosten Klaverblad. Het parochiebestuur en ook de redactie van het blad 
zijn u zeer erkentelijk voor uw geldelijke steun en uw merkbare 
betrokkenheid.  Mocht u geen prijs meer stellen op ontvangst van het 
parochieblad, helpt het ons als u dat laat weten d.m.v. een mailtje of een 
telefoontje naar het secretariaat. U wordt dan van de postlijst afgehaald 

 
De Mariakalenders zijn ook dit jaar van heden weer te koop bij het 
secretariaat tijdens kantooruren. Ze kosten € 11,25 per stuk 

 
Gisteren zijn de bollen geplant. We hopen dat we dank zij de gulle 
gevers en de tuinploeg volgend voorjaar weer een prachtige mini-
Keukenhof zullen hebben rondom de pastorie. Hartelijk dank aan 
iedereen die heeft meegewerkt. 

 

Parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, 
Valkenburgerplein 20, 2103 AT  Heemstede 

023-5286608 / info@olvh.nl / www.parochiesklaverblad.nl 
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