
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
 

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

   
Zondag 6 decembver om 10.00 Eucharistie viering 
Intenties: voor onze eigen parochie, Hennie van Bentem-van Dongen, 
Gerrit Adema en Keimpe Adema, Aggie Josso, Co van Bentem, Jan 
Kraaijvanger, Joke Neeskens-Heeremans, Marijke Kemp-Bos, Mia 
Janssens-Prince, overleden ouders Sambeek-Peeperkorn 
 
Zondag 6 december om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament in 
het Lof.  
 
Dinsdag 8 december om 09.00 uur   
Intenties: voor onze eigen parochie,  
 
Woensdag 9 december om 10.00 uur, viering ouderen seniorenpastoraat 
Intenties: voor onze eigen parochie, Jaap de Bruin 
 
Zaterdag 11 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 29 november bedroeg € 221,50 
 
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. 
 
Op maandagavond 14 december om 19.00 is er in de Bavokerk een 
meditatieve adventsviering ter voorbereiding op het Kerstfeest. Hierin 
zal ook een gewetensonderzoek plaatsvinden, en een gebaar van 
vergeving. 
 
Tussenstand OLV Hemelvaart-Adventsactie. Afgelopen vrijdag heeft de 
Voedselbank Haarlem hier maar liefst zes volle kratten 
supermarktproducten opgehaald. De vrijdag daarvoor ook al vier. Plus 
nog eens twee tassen met Kerstversieringen. Onze adventsactie lijkt nu al 
een groot succes te worden. De Voedselbank is ons zeer dankbaar voor de 
geweldige inzet die we als parochie laten zien. Ons record staat op 23 
kratten. Het zou geweldig zijn als we dat ondanks de coronabeperkingen 
zouden weten te verbeteren. De actie loopt nog tot Tweede Kerstdag. 
 
De Mariakalenders zijn ook dit jaar van heden weer te koop bij het 
secretariaat tijdens kantooruren. Ze kosten € 11,25 per stuk 
 
Ten laatste: omdat we nog niet weten of de geldende maatregelen 
rondom corona tijdens de feestdagen gehandhaafd blijven of dat deze 
misschien enigszins kunnen worden versoepeld, kunt u voor het 
bijwonen van een van de geplande kerstvieringen pas vanaf maandag 14 
december reserveren. Het parochieteam zal over de procedures rondom 
de verdeling van de beschikbare plaatsen ook dan pas mededelingen 
kunnen doen. Vast staat wel dat u zich i.v.m. de beperkte capaciteit 
slechts voor één viering in het lange kerstweekend kunt opgeven. De 
meest recente informatie omtrent de coronamaatregelen vindt u op de 
website van ons bisdom, www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl. 
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