
 
Wekelijkse nieuwsbrief 

van de parochie 
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 

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

   
Zondag 17 januari 2021, om 10.00 Eucharistie viering 
Intenties: voor onze eigen parochie,  Fried Snoeks, Zuster Anny de Groot; 
zuster Dorothea, Cornelis Antonius Meijer, Mieke Smit-Paanakker en 
Ton Smit, Mia Janssens-Prince 
 
Zondag 17 januari 2021 om 18.45 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament 
in het Lof.  
 
Dinsdag 19 januari om 09.00 uur   
Intenties: voor onze eigen parochie  
 
Woensdag 20 januari, om 10.00 uur 
Intenties: voor onze eigen parochie, Fried Snoeks, zr. Anny de Groot, zr. 
Dorothea Mooijekind  
 
Zaterdag 23 januari 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 extra aandacht behoeft, fijn als u ons dat laat weten via 
het secretariaat. We kunnen dan contact opnemen met de betreffende 
parochiaan of een kaartje sturen ter bemoediging. 
 
De opbrengst van de collecte van 10 januari 2021 bedraagt € 259,20.  
waarvoor wij u zeer hartelijk dank zeggen. 
 

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

Vanaf gisteren, zaterdag 16 januari gaat de jaarlijkse Actie Kerkbalans 
weer van start, onder het motto Geef vandaag voor de kerk van morgen. 
Uiteraard zal er in het komende Klaverblad en via de Nieuwsbrieven de 
nodige aandacht aan worden besteed.  
 
In verband met de coronacrisis is het bankkantoor waar wij de 
collectegelden storten voorlopig gesloten; dat betekent dat wij het van u 
ontvangen kasgeld voor collecte, boekjes en kaarsen niet in Heemstede 
kunnen afstorten; wij moeten daarvoor naar Haarlem. We vragen u 
daarom om uw wekelijkse kerkbijdrage voorlopig giraal over te maken, 
zodat wij zo min mogelijk kasgeld in de pastorie hoeven te bewaren. U 
begrijpt dat dit eveneens de veiligheid bevordert. 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. 
 
Voor de meest recente informatie omtrent de coronamaatregelen 
verwijzen wij u naar de website van ons bisdom, www.bisdomhaarlem-
amsterdam.nl. 
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